
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   04/TB-STTTT An Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

   

THÔNG BÁO 

V/v ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Thông báo số 62/TB-CVT ngày 13/01/2023 của Cục Viễn thông về 

việc chấp nhận việc hoàn trả mã, số viễn thông. 

Trong thời gian dịch COVID-19 vừa qua, nhằm kịp thời hỗ trợ, tư vấn F0 điều 

trị tại nhà thông qua kênh thông tin liên lạc duy nhất là Tổng đài 1022 để người dân 

thực hiện liên lạc với ngành y tế và qua đó, tổng đài 1022 đã mang lại hiệu quả cao 

trong công tác hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị cũng như các thắc mắc mà người dân cần 

được tư vấn chăm sóc. 

Hiện nay, tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 và 

truyền thông về dịch bệnh COVID-19, người dân đa số đã hiểu biết đúng về dịch 

bệnh COVID-19 và không còn nhu cầu liên lạc qua kênh Tổng đài để được tư vấn 

sức khoẻ về COVID-19. 

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc ngừng hoạt động 

Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

1. Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà sẽ ngừng hoạt động kể từ 

ngày 13/01/2023. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ 

trợ thực hiện một số nội dung như sau: 

a) Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp nhận và hướng dẫn 

kịp thời đối với người dân có những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 . Đồng thời, 

hỗ trợ người dân đăng ký vào hệ thống phần mềm Hỗ trợ điều trị F0 tại nhà của tỉnh 

để nhân viên y tế hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe, điều trị tại nhà. 

b) Các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ ngừng định tuyến tất cả các cuộc gọi 

đến số (0296)1022 của tỉnh An Giang. 

c) Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Truyền 

thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, 

Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tuyên truyền đến người 

dân về việc ngừng hoạt động Tổng đài 1022 trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- Các DNVT; 

- Đài PTTH AG; 

- ĐTT, TTVHTT-TT, TTVHTTDL-TT cấp huyện; 

- Sở TTTT: BGĐ, TTBCXB, TTCNTT-TT; 

- Lưu: VT, CNTT-BCVT.  
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