
 

D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2021\T10\18102021102158AM-20totrinh57stttt-banhanhphuonganquanlyhethonggtongdai1022sua-l.doc 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_________ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày        tháng 10 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Phương án tạm thời phối hợp tổ chức, 

vận hành, quản lý Hệ thống Tổng đài hỗ trợ 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh 

______________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án tạm thời phối hợp 
tổ chức, vận hành, quản lý Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-
19 tỉnh Trà Vinh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Y tế, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Viễn 
thông Trà Vinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;                                                       
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Các Phòng: KGVX, THNV; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Quỳnh Thiện 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________________________________________________ 

 
PHƯƠNG ÁN TẠM THỜI 

Phối hợp tổ chức, vận hành, quản lý Hệ thống Tổng đài 

hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND 

ngày    /10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

_________________ 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: phương án này quy định tạm thời về phối hợp tổ 
chức, vận hành, quản lý Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Tổng đài 1022) trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các 
yêu cầu, thắc mắc, góp ý, phản ánh, kiến nghị (gọi tắt là phản ánh, kiến nghị) 
của người dân, doanh nghiệp đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Mục II 

Phương án này, thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh và các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thông qua Tổng đài 1022. 

b) Đối tượng áp dụng: phương án này áp dụng đối với các cơ quan, đơn 
vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan đến việc tổ chức, vận hành, quản lý 

Tổng đài 1022 và các tổ chức, người dân có tham gia phản ánh, kiến nghị qua 
Tổng đài 1022. 

2. Giải thích từ ngữ 

a) Tổng đài 1022 (đầu số điện thoại: 0294.1022): là bộ phận đầu mối tiếp 

nhận, ghi lưu, điều phối xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp đối với các nội dung được tiếp nhận theo quy định. 

b) Website Tổng đài 1022 (tên miền: 1022.travinh.gov.vn): là trang 
website tiếp nhận, công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người 
dân, doanh nghiệp.  

c) Địa chỉ email Tổng đài 1022 (địa chỉ: 1022@travinh.gov.vn): là địa chỉ  
email để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp. 

3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức. 

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. 

c) Quy trình tiếp nhận, phân loại chuyển xử lý, trả lời phải cụ thể, rõ ràng, 

thống nhất; bảo đảm thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện và tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi phản ánh, kiến nghị. 
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d) Bảo đảm an toàn thông tin trong việc tiếp nhận, chuyển, lưu trữ dữ liệu 
phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

đ) Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi trực 
tiếp đến Tổng đài 1022; kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn 
vị, địa phương phải được cập nhật cụ thể lên Hệ thống phần mềm, website Tổng 

đài 1022 để theo dõi, quản lý đồng bộ. 

e) Chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị đáp ứng đúng yêu cầu quy 

định tại khoản 3 Mục II Phương án này. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị 

a) Phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các hành vi vi phạm quy 

định phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, hiến kế của người dân, doanh nghiệp 

để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.  

c) Tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó 

khăn do dịch Covid-19. 

d) Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

đ) Tiếp nhận thông tin hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho 
người dân trên địa bàn tỉnh. 

e) Tư vấn thông tin liên quan việc kiểm soát tại các Chốt kiểm soát dịch, 
các yêu cầu về lưu thông hàng hóa. 

g) Các yêu cầu khác liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Cách thức phản ánh, kiến nghị 

a) Người dân, doanh nghiệp gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 (số 
điện thoại 0294.1022). 

b) Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản 
ánh, kiến nghị trực tiếp trên vào website Tổng đài 1022 (tên miền: 

1022.travinh.gov.vn), qua địa chỉ email Tổng đài 1022 (địa chỉ: 
1022@travinh.gov.vn). 

c) Người dân, doanh nghiệp gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị (dưới dạng 
văn bản giấy) và các hình thức phản ánh, kiến nghị thích hợp khác trực tiếp đến 
Tổng đài 1022. 

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị 

a) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

b) Thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu, phản ánh, kiến nghị theo đúng quy 
định tại khoản 1 Mục II Phương án này. 

c) Thông báo đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ 
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thư điện tử (nếu có) của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị. 

d) Hình ảnh, video, bản ghi âm (nếu có). 

4. Giá trị phản ánh, kiến nghị 

a) Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và kết quả 
trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Tổng đài 1022 ghi lưu trên Hệ 

thống phần mềm có giá trị như văn bản giấy. 

b) Kết quả hoạt động phối hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị giữa cơ quan tiếp nhận và cơ quan xử lý trên Tổng đài 1022 có giá trị như 
văn bản giấy. 

III. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN 
NGHỊ 

1. Quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

a) Tổng đài viên tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp qua các kênh theo quy định tại khoản 2 Mục I và khoản 2 Mục II 
Phương án này, ghi lưu thông tin của người dân, doanh nghiệp (tên, số điện 

thoại có dùng zalo, địa chỉ,…) và nội dung phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống 
phần mềm. 

b) Các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung và yêu cầu theo quy 
định tại khoản 1, khoản 3 Mục II Phương án này, Tổng đài viên có trách nhiệm 
thông báo ngay cho người dân, doanh nghiệp về lý do không tiếp nhận. 

c) Nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm 
quyền, phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiếp nhận, xử 

lý theo quy định tại khoản 2 Mục III Phương án này. 

2. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị 

a) Bước 1: Người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu hỗ trợ, phản ánh, kiến 
nghị: gọi Tổng đài 1022 (0294.1022) hoặc nhập vào website (tên miền: 

1022.travinh.gov.vn), địa chỉ email Tổng đài 1022 (địa chỉ: 
1022@travinh.gov.vn). 

- Đối với các nội dung thông tin đã có sẵn kịch bản tiếp nhận chi tiết phản 
ánh của người dân, doanh nghiệp từ yêu cầu phản ánh: Tổng đài viên tiếp nhận 

thông tin của người dân để nhập vào Hệ thống phần mềm và trả lời trực tiếp. 
Sau khi xử lý thông tin phản ánh đăng nhập kết quả lên Hệ thống phần mềm và 
website (tên miền: 1022.travinh.gov.vn), chuyển sang Bước 4. 

- Đối với các nội dung thông tin không có sẵn kịch bản tiếp nhận chi tiết 
phản ánh của người dân, doanh nghiệp từ yêu cầu phản ánh, chuyển sang Bước 

2. 

b) Bước 2: Tổng đài viên tiếp nhận thông tin của người dân, doanh nghiệp 

để nhập vào Hệ thống phần mềm và chuyển đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 
cấp huyện và UBND cấp xã nơi người dân phản ánh. Trường hợp không xác 

định được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, chuyển nội dung phản ánh, 

mailto:1022@travinh.gov.vn


5 

D:\DATA\TRAVINH\1\vanbandi\2021\T10\18102021102158AM-20totrinh57stttt-banhanhphuonganquanlyhethonggtongdai1022sua-l.doc 

kiến nghị đến đầu mối tiếp nhận của Văn phòng UBND tỉnh xác minh, cho ý 
kiến chuyển các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi 

người dân phản ánh xử lý hoặc thông báo kết quả xử lý. 

c) Bước 3: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã 
nơi người dân phản ánh xử lý thông tin phản ánh đăng nhập kết quả lên website 

(tên miền: 1022.travinh.gov.vn). Kết quả phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng; 
trong trường hợp thông tin cần có văn bản trả lời cho người dân, doanh nghiệp 

yêu cầu đính kèm file (có ký số) trên hệ thống. 

d) Bước 4: Tổng đài viên gọi điện đến người dân, doanh nghiệp để thông 

báo kết quả xử lý hoặc gửi thư điện tử hoặc qua zalo, thông báo đến người dân, 
doanh nghiệp với nội dung: “Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

Trà Vinh thông báo: Phản ánh, kiến nghị của ông (bà) đã được giải quyết. Xin 
cảm ơn!”. 

3. Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

a) Thời gian xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong 24 giờ kể 

từ khi tiếp nhận phản ánh trên Tổng đài 1022.  

b) Đối với các thông tin thuộc lĩnh vực y tế mang tính cấp bách, đặc biệt 

yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi người 
dân phản ánh xem xét, xử lý gấp trong thời gian không quá 04 giờ. 

c) Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại người dân, doanh 

nghiệp để xử lý, số lần hẹn không quá 01 lần. 

4. Giám sát, theo dõi hoạt động: Hệ thống phần mềm lưu lại nội dung 

phản ánh, kiến nghị (tên, số điện thoại, thời gian gọi, nội dung, thời gian xử lý, 
nội dung xử lý, đơn vị xử lý, lĩnh vực xử lý, kết quả xử lý của từng cấp, dưới 

dạng file văn bản, file ghi âm,…). Các nội dung này sẽ được trích xuất làm cơ 
sở báo cáo đánh giá, kiểm tra, giám sát hàng tuần. Trường hợp cần xác minh 

thông tin, đơn vị có liên quan có thể yêu cầu Tổng đài 1022 cung cấp file văn 
bản, file ghi âm. 

5. Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị 

a) Tổng đài viên có trách nhiệm cập nhật, ghi lưu nội dung, kết quả xử lý 

vào Hệ thống phần mềm; đồng thời, công khai kết quả xử lý trên website Tổng 
đài 1022.  

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm công khai kết quả xử lý trên 
Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị khai thác, vận hành Tổng đài 1022 (Viễn thông Trà Vinh) 

a) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ và 
đường truyền kết nối đến các đầu mối tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đảm bảo hệ thống vận hành, khai thác thông suốt, hiệu quả. 
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b) Bố trí đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông 
tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

c) Tạo lập và cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu về thông tin liên quan dịch 
Covid-19 của tỉnh. Tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ, phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 khi có yêu cầu. 

d) Cấp tài khoản và hướng dẫn cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương khai thác, sử dụng đầy đủ các chức năng của Hệ thống phần mềm để 

xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp.  

đ) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh 

cho Hệ thống phần mềm của Tổng đài 1022. 

e) Chịu trách nhiệm thống kê, tổng hợp số liệu tình hình xử lý các phản 

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp hàng ngày, hàng tuần gửi về Sở 
Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công 
Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Công an tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

theo đúng quy định tại khoản 1, 2, 3 Mục III Phương án này. 

b) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tiếp nhận, 
xử lý và trả lời kịp thời nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến từ Tổng 

đài viên và trên Hệ thống phần mềm (các sở, ban, ngành tỉnh cử 01 nhân sự; 
UBND cấp huyện cử 02 nhân sự gồm: 01 nhân sự phụ trách lĩnh vực an sinh xã 

hội, 01 nhân sự phụ trách lĩnh vực y tế; UBND cấp xã cử 01 nhân sự). 

c) Chỉ đạo cán bộ đầu mối các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và 

UBND cấp xã nơi người dân phản ánh thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời kịp 
thời nội dung phản ánh, kiến nghị, nội dung đề nghị hỗ trợ của người dân gặp 

khó khăn do dịch Covid-19 được chuyển đến từ Tổng đài 1022. 

d) Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình xử lý các phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai và kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo. 

đ) Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương 
cung cấp các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; 
đồng thời, chủ trì biên tập nội dung, kịch bản câu hỏi và trả lời cho hệ thống 

Tổng đài 1022 để sẵn sàng tư vấn, giải đáp kiến của người dân về phòng, chống 
dịch Covid-19. 

3. Sở Y tế theo dõi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua 
Tổng đài 1022 và hỗ trợ các địa phương xử lý các vấn đề, đề nghị hỗ trợ, thông 

tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến y tế. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan có 

liên quan (phụ trách lĩnh vực an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh) theo dõi phản ánh, 
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kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài 1022 và hỗ trợ các địa 
phương xử lý các vấn đề, đề nghị hỗ trợ, thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan 

đến an sinh xã hội. 

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan hỗ trợ địa 
phương xử lý vấn đề, thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến cung cấp hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh. 

6. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp Viễn thông Trà Vinh theo dõi, vận hành hệ thống tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về tình hình dịch 

Covid-19.  

b) Điều phối chuyển thông tin phản ánh kiến nghị đối với những nội dung 

thông tin phản ánh, kiến nghị mà Tổng đài viên không xác định được các sở, 
ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi người dân phản ánh 

chuyển xử lý; thông tin ý kiến đến Tổng đài viên để chuyển các sở, ban, ngành 
tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nơi người dân phản ánh xử lý hoặc 

thông báo cho người dân, tổ chức. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Giám sát việc khai thác, vận hành Tổng đài 1022 để theo dõi việc tiếp 
nhận, xử lý và phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, 
doanh nghiệp liên quan đến an sinh xã hội, y tế,... 

b) Chủ trì, phối hợp Viễn thông Trà Vinh xác nhận thống kê, tổng hợp số 
liệu tình hình xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp hàng 

ngày, hàng tuần gửi về Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kịp thời báo cáo xử lý. 

c) Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Tổng đài 1022 hỗ trợ 

dịch Covid-19. 

8. Sở Tài chính phối hợp có ý kiến về kinh phí thực hiện Tổng đài 1022 

trên cơ sở dự toán của Sở Thông tin và Truyền thông./. 
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