
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:               /STTTT-CNTT 

V/v đưa vào sử dụng Tổng đài chăm sóc, 

tư vấn cho người nhiễm hoặc có nguy cơ 

cao mắc COVID-19 tại Đà Nẵng 

Đà Nẵng, ngày        tháng 01 năm 2022                    

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông; 

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 592/UBND-SYT 

ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc phối hợp triển khai mô hình, mạng lưới 

Thầy thuốc đồng hành; Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp 

cùng Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành thiết lập Tổng đài chăm sóc, tư vấn cho 

người nhiễm hoặc có nguy cơ mắc COVID-19 tại Đà Nẵng; Cụ thể: 

1. Cách thức liên hệ, liên lạc: 

a) Bác sĩ, thầy thuốc Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tại TP. Đà Nẵng 

(Do Sở Y tế tổ chức/điều phối) được phân công chăm sóc từng người bệnh cụ 

thể sử dụng Tổng đài để chủ động gọi điện thoại cho người bệnh trong hỗ trợ, tư 

vấn, hướng dẫn. Trường hợp này, số hiển thị trên máy điện thoại người nhận là: 

0236 393 1022  

b) Tổng đài cũng sẵn sàng cho chức năng triển khai tiếp theo trong thời 

gian đến, đó là: Người nhiễm hoặc có nguy cơ mắc COVID-19 chủ động gọi đến 

bác sỹ, thầy thuốc của Mạng lưới; cụ thể: 

Tổng đài qua đầu số (0236) 393 1022 để gặp bác sỹ, thầy thuốc để tư vấn, 

hướng dẫn phòng, xử lý bệnh. Trong những lần gọi thứ 2 trở đi; người gọi sẽ 

được Tổng đài tự động chuyển đến bác sĩ, thầy thuốc được phân công chăm sóc 

riêng, liên tục cho người đó (Theo Lãnh đạo Sở Y tế, đến ngày 28/01/2022, 

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã có trên 140 bác sĩ, thầy thuốc tham gia, hơn 

30 tình nguyện viên; và đang tiếp tục huy động theo). 

Đầu số (0236) 393 1022 bảo đảm cho 30 cuộc gọi điện thoại đồng thời 

(tránh nghẽn, bận máy) và tuỳ theo tình hình thực tế sẽ mở rộng thêm. Cước phí 

gọi đến Tổng đài như gọi đến 01 số điện thoại cố định thông thường. 

2. Để việc triển khai Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tại Đà Nẵng thông 

qua Tổng đài được hiệu quả, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022; 

Sở TT&TT kính đề nghị: 
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a) Sở Y tế triển khai sử dụng Tổng đài trên để phục vụ Bác sĩ, thầy thuốc 

gọi đến để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh (chức năng tại điểm 1a 

Công văn này); chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin người bệnh cho 

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành; và sớm sử dụng chức năng để người dân chủ 

động gọi đến bác sỹ (chức năng tại điểm 1b Công văn này). 

2. UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức truyền thông, thông báo, 

hướng dẫn cho người dân trên địa bàn được biết, sử dụng dịch vụ tư vấn, hướng 

dẫn phòng, xử lý bệnh của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tại Đà Nẵng. 

3. Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đăng bài, đưa tin để người 

dân trên địa bàn được biết, sử dụng dịch vụ tư vấn, hướng dẫn phòng, xử lý bệnh 

của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tại Đà Nẵng. 

4. Giao Trung tâm Thông tin dịch vụ công vận hành, theo dõi và kiểm tra 

thường xuyên để đảm bảo Tổng đài hoạt động thông suốt, phục vụ việc hỗ trợ, 

tư vấn, hướng dẫn người dân. 

(Để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị truyền thông, Sở TT&TT gửi một 

số tài liệu về Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đính kèm Công văn này) 

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các cơ quan, địa phương, đơn vị 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND TP (b/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 Thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB (p/h); 

- Lưu: VT, CNTT.H 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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