
UBND THỊ XÃ KINH MÔN
 PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Số:       /VHTT
V/v thúc đẩy 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

Kinh Môn, ngày     tháng     năm 2022

Kính gửi: 
- Các cơ quan, đơn vị UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Công văn số 591/STTTT-BCVTCNTT ngày 09/5/2022 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed 
đo tốc độ Internet Việt Nam.

Hiện nay, ứng dụng i-Speed (ứng dụng đo tốc độ truy nhập Internet) đã 
được triển khai rộng rãi, nhằm đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ Internet, hạ 
tầng Internet góp phần phát triển hạ tầng số của địa phương, đồng thời thúc đẩy 
các chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông 
năm 2022 và giai đoạn 2022-2024. Để khái quát và đánh giá tổng quan nhằm 
triển khai các biện pháp tổng thể toàn diện qua ứng dụng i-Speed góp phần từng 
bước đáp ứng vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật quan trọng của Chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, qua đó Phòng 
Văn hoá và Thông tin đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
- Truyền thông lan toả, cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng i-

Speed đến các cán bộ, công chức, người lao động và toàn cơ quan, đơn vị.
- Đài Phát thanh thị xã và UBND các xã, phường chỉ đạo Đài Truyền 

thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đẩy mạnh việc cài đặt và sử 
dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed tới người dân.

2. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã
- Tuyên truyền bằng các poster quảng bá và các ấn phẩm giới thiệu, 

hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed tại các điểm cung cấp dịch vụ.
- Triển khai có hiệu quả và tăng cường công tác hướng dẫn cài đặt, cách 

sử dụng i-Speed cho người sử dụng dịch vụ Internet.
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:
http://speedtest.vn/tailieu
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về 

phòng Văn hoá và Thông tin. Điện thoại: 0912285511.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VHTT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Kha

http://speedtest.vn/tailieu
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