
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-BCVTCNTT 

V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo 

tốc độ truy cập Internet Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng 4 năm 2022 

  
 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Đoàn thể tỉnh;  

- Viễn thông Bình Phước;  

- Viettel Bình Phước; 

- Mobifone tỉnh Bình Phước. 
 

 

Căn cứ Công văn số 505/VNNIC ngày 16/4/2022 của Trung tâm Internet 

Việt Nam, Bộ thông tin và Truyền thông về phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài 

đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam. 

Nhằm thúc đẩy cài đặt, sử dụng rộng rãi ứng dụng i-Speed, mục tiêu 

phát triển i-Speed trở thành công cụ đo tốc độ truy cập Internet phổ biến tại 

Việt Nam; tăng cường độ chính xác hơn, thay thế sản phẩm nước ngoài phục 

vụ tốt công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, quyền lợi 

người sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp với Sở thực hiện các nội dung sau: 

1. Truyền thông lan tỏa cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng ứng 

dụng i-Speed: Đảm bảo 100% lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động 

của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể 

tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người dân trên địa 

bàn tỉnh tích cực cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed.  

2. Đặt banner/logo quảng bá ứng dụng i-Speed trên website của cơ quan, 

đơn vị để người dân biết được thông tin chính thức và sử dụng ứng dụng tài 

liệu truyền thông được đăng tải trên Website https://speedtest.vn/tailieu.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tại các quầy giao dịch Dịch vụ công 

của cơ quan, đơn vị bằng các poster quảng bá.  

Kết quả triển khai thực hiện đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông trước ngày 04/5/2022 (bảng tổng hợp kết quả triển khai 

đính kèm theo) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; Trung tâm Internet Việt 

Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

https://speedtest.vn/tailieu
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Thông tin liên hệ: Ông Lê Tiến Thanh - Phòng Bưu chính – Viễn thông - 

Công nghệ thông tin; email: thanhlt.stttt@binhphuoc.gov.vn; điện thoại: 

0913642215. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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