
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-BCVTCNTT 

V/v thông báo vận hành chính thức 

Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng,  

chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh 

(Tổng đài 1022 Trà Vinh) 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc 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; Công văn số 3923/UBND-CNXD ngày 06/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Trà Vinh; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Trà 

Vinh hoàn thành thiết lập Hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh (có địa chỉ truy cập 

https://1022.travinh.gov.vn/), hệ thống chính thức vận hành từ ngày 03/12/2021.  

Để việc vận hành, đưa vào sử dụng Hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh 

được thuận lợi, đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các Sở, ban ngành tỉnh: Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động biết; đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trang thông 

tin điện tử, Fanpage, Zalo và các mạng xã hội khác của cơ quan, đơn vị đến 

người thân và cộng đồng sử dụng, khai thác Hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, đơn vị 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến người 

dân biết, khai thác hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh qua hệ thống thông tin cơ sở 

trên địa bàn, trang thông tin điện tử, Fanpage, Zalo và các mạng xã hội khác của 

cơ quan, đơn vị.  

3. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền hệ 

thống Tổng đài 1022 Trà Vinh đến toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh biết thêm kênh giao tiếp với chính quyền liên quan đến công tác tiếp 

nhận phản ánh về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; tiếp nhận ý kiến 

đóng góp, hiến kế của công dân về phòng, chống dịch; thông tin liên quan đến 

công tác an sinh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch; tư 

https://1022.travinh.gov.vn/
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vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống được đăng tải tại địa chỉ 

https://stttt.travinh.gov.vn/ mục Phòng chống dịch bệnh Covid-19)./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở;  
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thống Nhứt 
 

https://stttt.travinh.gov.vn/


Phụ lục 

Hướng dẫn phản ánh kiến nghị trên Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, 

chống Covid-19 tỉnh Trà Vinh (Tổng đài 1022 Trà Vinh) 

(Kèm theo Công văn số         /STTTT-BCVTCNTT ngày… /12/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung, nhằm tạo thêm kênh giao tiếp cho 

người dân với chính quyền, UBND tỉnh triển khai hệ thống Tổng đài hỗ trợ 

phòng, chống Covid-19 để tiếp nhận, xử lý và giải đáp thông tin liên quan đến 

phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho người dân, cụ thể là tiếp nhận phản 

ánh về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; tiếp nhận ý kiến đóng góp, 

hiến kế của công dân về phòng, chống dịch; thông tin liên quan đến công tác an 

sinh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch; tư vấn, chăm sóc 

sức khỏe cho người dân trong phòng, chống dịch,... 

 

I. Người dân có thể thực hiện phản ánh, kiến nghị đến Tổng đài 1022 

Trà Vinh qua các hình thức sau: 

1. G i đến dường dây nóng (0294)1022. 

(Cước phí cuộc gọi đến đường dây nóng Tổng đài 1022 Trà Vinh được 

các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone và Vietnammobile hỗ trợ miễn phí). 
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2. Qua App (ứng dụng): 1022 Trà Vinh trên điện thoại di động 
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3. Qua địa chỉ Website: https://1022.travinh.gov.vn  

   

4. Qua Email: 1022@travinh.gov.vn. 

5. Qua Facebook 1022 Trà Vinh: https://www.facebook.com/1022travinh 

II. Hướng dẫn người dân thực hiện phản ánh, kiến nghị: 

1. Thực hiện phản ánh, kiến nghị qua website 1022:  

Công dân thực hiện truy cập vào link: https://1022.travinh.gov.vn/ 

 Ch n vào menu “Gửi phản ánh” như hình sau: 

https://1022.travinh.gov.vn/
mailto:1022@travinh.gov.vn
https://www.facebook.com/1022travinh
https://1022.travinh.gov.vn/
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 Để gửi thông tin phản ánh, Công dân thực hiện nhập các thông tin: 

- Đối tượng thực hiện: ch n đúng đối tượng yêu cầu. 

- H  và tên: Nhập đúng h  và tên. 

- Số điện thoại: Nhập vào đúng số điện thoại để đơn vị xử lý yêu cầu có 

thể liên hệ khi cần thiết. 

- Nhập CMND hoặc CCCD: có thể bỏ qua. 

- Phản ánh kiến nghị về việc: Nhập ngắn g n, cụ thể nội dung phản ánh, 

yêu cầu. 

- Ch n chuyên mục: Ch n đúng chuyên mục cần phản ánh, yêu cầu. 

- Loại yêu cầu: nhập mức độ, tình trạng cảu yêu cầu. 

- Nội dung phản ánh: Nhập cụ thể nội dung phản ánh về hành vi vi phạm 

quy định phòng, chống dịch; tiếp nhận ý kiến đóng góp, hiến kế của công dân về 
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phòng, chống dịch; thông tin liên quan đến công tác an sinh hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch; tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người 

dân trong phòng, chống dịch,... 

- Địa điểm phản ánh: Nhập vào địa điểm phàn ánh hoặc tích vào nút [Ch n 

vị trí] để hệ thống tự động lấy địa chỉ hiện tại của công dân. 

- Công khai thông tin cá nhân: ch n hình thức của phản ánh, yêu cầu. 

- Tài liệu đính kèm: đính kèm file hình ảnh cần phản ánh yêu cầu nếu có. 

=> Sau khi cập nhật đầy đủ các thông tin công dân thực hiện bấm nút 

để gửi phản ánh. 

(Các trường thông tin có dấu “*” là bắt buộc) 

* Kiểm tra trạng thái, kết quả phản ánh, yêu cầu đã gửi 

 Từ giao diện trang chủ công dân ch n menu Tra cứu kết quả. 

 Nhập tiêu đề phản ánh hoặc tên người gửi, Mã phản ánh để tra cứu xem 

trạng thái, kết quả của phản ánh. 

 

 Click vào Mã phản ánh để xem chi tiết kết quả xử lý 
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2. Thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng (App) 

 Công dân tải ứng dụng (App) “1022 Trà Vinh” như sau: 

Vào CH Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android)/ AppStore 

(đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS) hoặc quét mã để tải App 1022 Trà 

Vinh. 

Mã QR để tải app Android 

  

Mã QR để tải app AppStore 

 

 

 Giao diện app sau khi cài đặt: 
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 Công dân đăng ký tài khoản 

 Để gửi phản ánh công dân tích vào nút “Tạo phản ánh” 

 Ch n “Đăng ký tài khoản”: 

 

 Sau khi đăng ký thành công, công dân cung cấp thông tin phản ánh 

 

- Ch n chuyên mục phản ánh, yêu cầu 

- Nhập ngắn g n tiêu đề phản ánh, kiến nghị 
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- Nội dung phản ánh: Nhập cụ thể nội dung phản ánh (ví dụ về hành vi vi 

phạm quy định phòng, chống dịch; tiếp nhận ý kiến đóng góp, hiến kế của công 

dân về phòng, chống dịch; thông tin liên quan đến công tác an sinh hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch; tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 

người dân trong phòng, chống dịch,...) 

- Ch n trạng thái phản ánh 

- Thời gian xảy ra phản ánh 

- Địa điểm phản ánh: Nhập vào địa điểm phàn ánh hoặc tích vào nút [Ch n 

vị trí] để hệ thống tự động lấy địa chỉ hiện tại của công dân. 

- Ch n hình ảnh: để đính kèm file hình ảnh cần phản ánh yêu cầu nếu có. 

=> Sau khi cập nhật đầy đủ các thông tin công dân thực hiện bấm nút 

để gửi phản ánh. 

 Để xem phản ánh công dân tích vào nút “Phản ánh”  
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