UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 428 /STTTT-BCVT

Hậu Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2022

V/v tiếp tục cài đặt và thường xuyên sử
dụng ứng dụng i-Speed trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang;
- Báo Hậu Giang;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,
truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 505/VNNIC ngày 16 tháng 4 năm 2022 của
Trung tâm Internet Việt Nam 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.
Nhằm thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng rộng rãi ứng dụng i-Speed, hỗ trợ
người dùng kiểm tra tốc độ truy nhập Internet, góp phần nâng cao chất lượng dịch
vụ internet trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục phổ biến đến các công chức, viên chức, nhân viên, người lao
động, người dân có sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính, máy tính bảng
cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để đánh giá chất lượng dịch
vụ truy nhập Internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ trên
địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn cài đặt ứng dụng i-Speed tại địa chỉ: https://speedtest.vn/tai-ve.
- Tài liệu thông tin, tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ: https://speedtest.vn/tai-lieu.
2. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện,
thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện
treo/dán poster quảng bá ứng dụng i-Speed tại các bộ phận một cửa cấp tỉnh,
huyện, xã (poster do Trung tâm Internet Việt Nam cung cấp) và đặt banner/logo
quảng bá ứng dụng i-Speed trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, để người dân biết thông tin và sử
dụng ứng dụng i-Speed.

Trong quá trình thực hiện, phát sinh các vướng mắc, khó khăn, đề nghị Quý
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng
Bưu chính - Viễn thông), điện thoại: (0293) 3504 849, di động: 0976 177 977
(bà Nguyễn Thị Thúy Phượng), email: phuongntt.stttt@haugiang.gov.vn.
(Đính kèm Công văn số 505/VNNIC ngày 16/4/2022)
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, BCVT.
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