
UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           VĂN PHÒNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 

     Số:   1704   /VP- TTTT                 Bình Thuận, ngày 04   tháng  5  năm 2021 

V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

sử dụng ứng dụng đo kiểm 

chất lượng dịch vụ Internet 

(ứng dụng i-Speed). 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng. 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

329/STTTT-BCVT&CNTT ngày 22/4/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn 

sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-speed) 

trên địa bàn tỉnh (Công văn đính kèm);  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Thông tin tổ chức phổ biến, tuyên truyền về lợi ích 

của ứng dụng i-speed đến công chức, viên chức và người lao động của Văn 

phòng, đồng thời tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang Thông 

tin điện tử của Văn phòng; Hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm i-speed. 

2. Công chức, viên chức và người lao động có điện thoại thông minh, 

máy tính cá nhân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tối thiểu 2 

lần/tuần theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo. 

3. Trường hợp cần hỗ trợ hoặc đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ:  

- Phòng Chất lượng, Cục Viễn thông (đ/c Nguyễn Minh Trang, điện 

thoại: 0948.407.259, email: nmtrang@vnta.gov.vn). 

 - Phòng Hợp tác Quản lý tài nguyên - Internet Việt Nam (VNNIC) (đ/c 

Lưu Thị Thu Trang, điện thoại: 0972.890.057, email: i-speed@vnnic.vn). 

- Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Thông tin (đ/c Nguyễn   

Thanh Bình, điện thoại: 0973900964, email: binhnt@ubnd.binhthuan.gov.vn). 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                                                      

- Như trên;                              PHÓ VĂN PHÒNG 

- Lưu: VT, TTTT. Bình. 

 

 

 

                                  

             Nguyễn Đức Hải Tùng 
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