
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-VP 
V/v triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm 

chất lượng dịch vụ Internet i-Speed trên 

địa bàn thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày        tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành 

 

Thực hiện 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. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị: 

- 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 tổ chức thực hiện hoàn thành trước ngày 10/6/2022.  

- Đặt logo/banner/link tới địa chỉ: https://speedtest.vn để quảng bá ứng dụng 

i-Speed trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị.  

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

tổ chức sử dụng ứng dụng i-Speed. (tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ: 

https://speedtest.vn/tai-lieu) 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT (Để Ph/h); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phan Huy Thục 
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