
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ _____________________________  

 

Số:         /BQLKKT-ĐTDN 
 

V/v triển khai 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 doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

  

 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,  

Để việc vận hành, đưa vào sử dụng Hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh được 
thuận lợi, đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban 

Quản lý Khu kinh tế triển khai đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công 
nghiệp Công văn số 2466/STTTT-BCVTCNTT ngày 05/12/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về 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). 

 Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, thực hiện./. 

Tài liệu đính kèm: 

1. Công văn số 2466/STTTT-BCVTCNTT ngày 05/12/2021 của Sở Thông tin 
và Truyền thông. 

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Tổng đài 1022 Trà Vinh (được đăng 

tải trên website Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ:  https://teza.travinh.gov.vn/ 
vào mục Phòng, chống dịch COVID-19 -Văn bản triển khai). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- PCT.UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện (b/c); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Công đoàn KKT (p/h);  
- VP.ĐD, TT QLHT KKT, KCN; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
 

https://teza.travinh.gov.vn/
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