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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, 

với số lượng bệnh nhân COVID-19 vẫn còn ở mức tương đối cao, nhất là số ca 

tư vấn điều trị F0 tại nhà. 

Để giúp cho bệnh nhân COVID-19 yên tâm điều trị tại nhà; quản lý tốt 

người F0 đang điều trị tại nhà; tạo kết nối giữa người bệnh với các nhân viên y tế 

địa phương khi cần hỗ trợ chăm sóc y tế khẩn cấp hay các tình huống khác. 

Trong thời gian qua, Sở Y tế An Giang cũng đã công bố số điện thoại đường 

dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, 

một số đơn vị đã không còn sử dụng điện thoại đường dây nóng hoặc không bố 

trí cán bộ trực đường dây nóng đã gây bức xúc cho người dân. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc rà soát, cập nhật lại 

số điện thoại và bố trí cán bộ y tế trực đường dây nóng của đơn vị mình; đồng thời 

gửi thông tin số điện thoại đường dây nóng về Văn phòng Sở Y tế (qua địa chỉ 

email: pnanh@angiang.gov.vn) chậm nhất là ngày 28/12/2021 để công bố trên 

thông tin đại chúng; nếu đơn vị nào không thực hiện mà để ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người dân thì Thủ trưởng đơn vị y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc 

Sở Y tế An Giang. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc nghiêm túc thực hiện tinh 

thần Công văn này. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Hùng Cường 
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