
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:............./STTTT-BCVTCNTT 

V/v phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài đặt, 

sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy 

cập Internet Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Sóc Trăng, ngày.........tháng 5 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng.  

 
 

Thực hiện Công văn số 505/VNNIC ngày 16/4/2022 của Trung tâm 

Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông 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, 

Theo đó, để ứng dụng i-Speed hoạt động đạt hiệu quả cao, hỗ trợ người 

dùng chủ động đo và tự đánh giá tốc độ truy nhập Internet một cách trung thực, 

chính xác, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phổ biến đến cán 

bộ, công chức, viên chức (có sử dụng điện thoại thông minh truy nhập Internet) 

của đơn vị mình biết và cài đặt, sử dụng thường xuyên ứng dụng i-Speed để 

kiểm tra chất lượng dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông đang cung 

cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, đặt banner/logo quảng bá ứng dụng i-Speed lên Cổng thông 

tin điện tử của đơn vị mình quản lý để người dân biết được thông tin chính thức 

và sử dụng ứng dụng. Kết quả đo kiểm hằng tháng sẽ được công bố trên website 

https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn để người sử dụng Internet tham khảo, 

lựa chọn dịch vụ phù hợp. 

(Tài liệu truyền thông được đăng tải tại địa chỉ: https://speedtest.vn/tailieu) 

Ứng dụng i-Speed do Cục Viễn thông và Trung tâm Internet Việt Nam – 

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai, hiện đang được cung cấp miễn phí trên 

https://speedtest.vn/tailieu
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hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng IOS) và CH Play 

(điện thoại dùng Android) với tên gọi là i-Speed by VNNIC. 

Thông tin liên hệ: Phòng Bưu chính - Viễn thông – Công nghệ thông tin, 

số điện thoại: 0299.3621919, email: phongbcvt.sotttt@soctrang.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT tỉnh (hỗ trợ đặt banner/logo); 

- Lưu: VP, BCVTCNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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