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Số:            /SYT-TCCB 

V/v Phối hợp tham gia tư vấn 

chăm sóc bệnh nhân COVID-19 

qua Tổng đài 1022 của tỉnh. 

Thanh Hoá, ngày         tháng 02 năm 2022   

Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- - Thủ trưởng các đơn vị trong ngành; 

- - VNPT Thanh Hoá. 

Thực hiện Công điện khẩn số 06-CĐ/TU ngày 17/02/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp 

bách trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó giao 

Sở Y tế phối hợp với Viễn thông Thanh Hoá triển khai tư vấn chăm sóc bệnh 

nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà qua Tổng đài 1022 

(sau đây gọi là tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà). 

Sở Y tế đã tích cực, khẩn trương, chủ động phối hợp với VNPT Thanh Hoá 

hoàn thành giải pháp kỹ thuật vận hành Tổng đài 1022 để tiếp nhận thông tin tư 

vấn tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà, sẵn sàng đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu 

của nhân dân; Ngày 21/02/2022, Sở Y tế có Công văn số 741/SYT-TCCB đề 

nghị các bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc cung cấp danh sách y, bác sĩ tham 

gia tư vấn chăm sóc bệnh nhân COVID-19 qua Tổng đài hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 1022 của tỉnh. Sau khi tổng hợp, Sở Y tế đã cung cấp 

cho Viễn thông Thanh Hoá danh sách 1526 nhân viên y tế đang làm việc tại tất 

cả các tuyến: tỉnh, huyện, xã kèm theo số điện thoại để tham gia tư vấn chăm sóc 

F0 tại nhà thông qua Tổng đài 1022. 

Để công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ về Y tế cho 

F0 theo dõi tại nhà đạt hiệu quả cao; Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trong ngành, 

VNPT Thanh Hoá phối hợp triển khai, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành chỉ đạo các thành viên được cử tham 

gia tư vấn qua tổng đài 1022; thành viên tổ tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà các cấp 

lưu ý thực hiện tốt một số yêu cầu: 

- Đảm bảo thông tin liên lạc đến số điện thoại đã đăng ký với Tổng đài 

1022 luôn thông suốt 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi đến từ số điện thoại 
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1022; Không được từ chối cuộc gọi vì bất kỳ lý do nào, trong trường hợp vì lý 

do bất khả kháng, không thực hiện tư vấn cho người gọi được thì thực hiện tiếp 

nhận cuộc gọi, hướng dẫn người gọi thực hiện lại cuộc gọi đến Tổng đài 1022 để 

được chuyển đến cán bộ y tế khác tư vấn kịp thời.  Cần nêu cao tinh thần trách 

nhiệm vì người bệnh  khi nhận được yêu cầu kết nối từ tổng đài hỗ trợ công tác 

phòng chống dịch COVID-19 1022 của tỉnh. 

- Thường xuyên tham gia tập huấn, nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên 

môn, các thông tin, quy định, hướng dẫn, phác đồ về điều trị, chăm sóc, quản lý 

người nhiễm SARS CoV 2 để giải đáp, tư vấn chăm sóc cho F0 theo dõi tại nhà 

một cách có hiệu quả cao nhất. 

- Thủ trưởng các đơn vị quan tâm động viên, hỗ trợ các điều kiện về tinh 

thần, vật chất để các cán bộ được phân công tham gia hệ thống tư vấn qua Tổng 

đài 1022 hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kịp thời báo cáo sở Y tế điều chỉnh, bổ sung 

nhân lực tham gia vào hệ thống đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

2. Đề nghị VNPT Thanh Hoá chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, điện thoại 

viên trực tổng đài 1022:  

- Đưa hoạt động tiếp nhận thông tin tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà qua Tổng 

đài 1022 vào hoạt động kể từ ngày 26/02/2022. 

- Đối với những cuộc gọi không kết nối được đến cán bộ tư vấn, điện thoại 

viên trực tổng đài 1022 thực hiện nối máy đến cán bộ tư vấn khác tại cùng địa 

bàn, đơn vị; Nếu không thể kết nối được đến tất cả các cán bộ tư vấn cùng địa , 

cùng đơn vị thì thực hiện kết nối đến lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp đội ngũ 

cán bộ tư vấn để được phản hồi và giải đáp liên quan đến hoạt động tư vấn chăm 

sóc bệnh nhân COVID-19. 

- Thực hiện định kỳ hàng tuần (hoặc đột xuất theo đề nghị của sở Y tế) 

thống kê tổng số các cuộc gọi được kết nối thành công, kết nối không thành 

công tới từng số điện thoại tư vấn, gửi sở Y tế để phục vụ công tác quản lý, điều 

hành cũng như bố trí huy động tăng cường, bổ sung nhân lực tiếp nhận thông tin 

khi cần thiết. 

- Phối hợp với sở Y tế định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng đài 

1022, những hạn chế, tồn tại để triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao 

hiệu quả hoạt động. 

3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức tuyền truyền, phổ biến rộng rãi về hoạt động của tổng đài 1022 

tư vấn chăm sóc F0 tại nhà để người dân trên địa bàn được biết.  
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- Thường xuyên quan tâm theo dõi hoạt động tư vấn chăm sóc F0 tại nhà 

của tổ tư vấn các cấp, đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt 

động của Tổng đài 1022; Tạo điều kiện hỗ trợ các điều kiện về nguồn lực, kinh 

phí để hệ thống hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trên 

địa bàn. 

Nhận được công văn này, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành, VNPT 

Thanh Hoá phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- TT tỉnh uỷ (Để báo cáo); 

- TT UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Sở TT-TT (Để phối hợp chỉ đạo); 

- Giám đốc, các PGĐ sở (Để theo dõi, chỉ đạo); 

- Phòng NVY, KHTC sở Y tế; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 
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