
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_______ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

  

Số:           /SYT-NVYD Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2022 

V/v thông báo về số điện thoại 

Hệ thống tổng đài tư vấn điều trị 

COVID-19 tại nhà 

 

 

         Kính gửi:  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Kon Tum; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp, hiện 

nay trên địa bàn tỉnh số trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà ngày một 

gia tăng. Để hỗ trợ cho người dân điều trị COVID-19 tại nhà, Sở Y tế thiết lập 

Hệ thống tổng đài tư vấn điều trị COVID-19 tại nhà thông qua đầu số: 

0260.22.33.456 để tư vấn cho người dân trên địa bàn tỉnh, cung cấp kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về tự chăm sóc, theo dõi, điều trị, xử trí đối với người mắc 

COVID-19 điều trị tại nhà; tư vấn những kỹ năng cơ bản về phòng ngừa lây 

nhiễm SARS-CoV-2. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan thông tấn, báo, đài... và chính quyền địa 

phương cấp huyện và xã thông báo rộng rãi đến với người dân biết, liên hệ 

khi cần tư vấn, hướng dẫn điều trị COVID-19 tại nhà qua điện thoại qua số 

máy điện thoại: 0260.22.33.456. 

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế phổ biến, thông báo rộng rãi; 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố hướng dẫn, thông báo đến người dân 

biết, gọi điện tư vấn nếu cần. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (B/c); 

- Viettel Kon Tum (P/h); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Ái 
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