
 

    Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; 

- Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quận; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Ủy ban nhân dân quận nhận được Công văn số 3307/UBND-KSTTHC 

ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh triển khai  

sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet i-Speed trên địa bàn 

thành phố. 

Về việc này, Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao các Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

phường; đề nghị các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quận phối hợp: 

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt tới 100% 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng thường xuyên 

ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet i-Speed. Yêu cầu hoàn thành 

xong trước ngày 10/6/2022 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, khuyến cáo các  

cá nhân và tổ chức sử dụng ứng dụng i-Speed. (tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn 

cài đặt được đăng tải tại địa chỉ: https://speedtest.vn/tai-lieu).  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ủy ban nhân dân 10 

phường đặt logo/banner/link tới địa chỉ: https://speedtest.vn để quảng bá ứng 

dụng trên Cổng Thông tin điện tử quận và Cổng thành phần các phường.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin quận. Hộp thư công vụ điện tử: kienan.vhtt@haiphong.gov.vn) 

trước ngày 10/6/2022.  

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị triển khai, sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet i-Speed; 

tham mưu tổng hợp, báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đúng 

hạn định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN KIẾN AN 

 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v đẩy mạnh triển khai sử dụng 

ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ  

Internet i-Speed trên địa bàn quận 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến                             Kiến  An, ngày      tháng 5 năm 2022 
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Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân quận thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lã Quý Nghĩa 
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