
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v Tiếp tục đẩy mạnh việc cái đặt và sử 
dụng ứng dụng i-speed đo tốc độ truy cập 

Internet Việt Nam 

Lào Cai, ngày      tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; 
- Các cơ quan thông tấn báo chí; 

- Các Trường chuyên nghiệp tỉnh; 
- Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông. 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTTTT này 11/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông (TT&TT) về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2021, 

Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về định 
hướng phát triển ngành TT&TT năm 2022 và giai đoạn 2022-2024, Sở TT&TT 
đã có Công văn số 289/STTTT-TTBCXB ngày 9/4/2021 về việc tuyên truyền hệ 

thống đo kiểm chất lượng truy cập Internet Việt Nam. 

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng 

dụng i-speed trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa thực sự hiệu quả, số lượng mẫu đo 
không đảm bảo để đánh giá chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Do vậy, 

để có cơ sở đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ, Sở TT&TT đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, địa phương tiếp tục truyền thông mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng 

ứng dụng i-speed và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực cài đặt, sử dụng 

thường xuyên ứng dụng i-Speed, nhất là trong trường hợp chất lượng dịch vụ truy 
nhập Internet có tốc độ không ổn định hoặc không đảm bảo theo hợp đồng mà tổ 

chức, cá nhân đã ký kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

(Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed gửi kèm theo). 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, TT CNTT-TT; 

- Lưu VT, TTBCXB, BCVT-CNTT. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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