
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /UBND-VHTT
V/v cài đặt, sử dụng

ứng dụng i-Speed đo tốc độ
Internet Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày         tháng 5 năm 2022

Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
  doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay, ứng dụng i-Speed (ứng dụng đo tốc độ truy nhập Ineternet) đã 
được Trung tâm Internet Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 
triển khai rộng rãi nhằm đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ Internet, hạ tầng 
Internet, đây là kênh thông tin hỗ trợ công tác quản lý nhà nước (QLNN) trong 
việc thống kê dữ liệu, đánh giá tốc độ, chất lượng Internet của doanh nghiệp; 
đồng thời đây cũng là kênh thông tin thúc đẩy canh tranh, nâng cao chất lượng 
dịch vụ Internet của doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển hạ tầng số của từng 
địa phương, cũng như thúc đẩy tiến trình xây dựng và phát triển Chính phủ số 
(Chính quyền số), kinh tế số, xã hội số.

Theo đề nghị của Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin & Truyền 
thông và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, hỗ trợ 
thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt 
Nam (tại các văn bản: Công văn số 505/VNNIC ngày 16/4/2022 của Trung tâm 
Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 591/STTTT-
BCVTCNTT ngày 09/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông), Chủ tịch 
UBND huyện đề nghị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa 
bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quan tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình thực hiện việc cài đặt và 
thường xuyên sử dụng ứng dụng i-Speed; đồng thời triển khai thực hiện tốt công 
tác thông tin, tuyên truyền tại cơ quan, địa bàn đơn vị quản lý và theo ngành 
dọc, để toàn thể Nhân dân, đoàn viên, hội viên được biết, tích cực hưởng ứng 
thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed, góp phần hỗ trợ công tác 
QLNN và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ Internet của doanh nghiệp.

2. Giao Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh cơ sở, các cơ quan, đơn 
vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm đẩy 
mạnh việc cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed tới người dân trên 
địa bàn huyện.

3. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ 
Internet trên địa bàn huyện: Chủ động tăng cường tuyên truyền bằng các poster 



quảng bá, các ấn phẩm giới thiệu và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed 
tại các điểm cung cấp dịch vụ của đơn vị, các điểm công cộng cho người sử dụng 
dịch vụ Internet.

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện 
và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh.

* Cơ quan, tổ chức, người dùng có thể sử dụng các tài liệu phục vụ việc 
tham khảo thông tin hoặc tuyên truyền về ứng dụng i-Speed được đăng tải trên 
Website sau: https://speedtest.vn/tai-lieu.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đài Truyền thanh cấp xã;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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