
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 
TRUNG TÂM Y TẾ TP SA ĐÉC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 243/TTYT-HCTH 

 

V/v tiếp tục thông tin, khuyến nghị 

sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm 

chất lượng internet Việt Nam 

Sa Đéc, ngày 02 tháng 6 năm 2022 

           

Kính gửi:  

- Các khoa, phòng thuộc Trung tâm; 

- Các trạm y tế xã, phường trực thuộc. 
 

Tiếp nhận Công văn số 2166/SYT-VP ngày 31/5/2022 của Sở Y tế về 

việc tiếp tục thông tin, khuyến nghị sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất 

lượng internet Việt Nam. 

Theo đó, ứng dụng i-Speed là ứng dụng thuần Việt, được Trung tâm 

internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và phát triển, cung cấp miễn phí cho 

người dùng trên hai kho ứng dụng của App Store (thiết bị dùng hệ điều hành 

IOS) và CH Play (thiết bị dùng hệ điều hành Android) với tên gọi là i-Speed by 

VNNIC, sau khi cài đặt sử dụng, người dùng có thể tự kiểm tra tốc độ truy cập 

internet của doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ. 

Để thu thập số lượng mẫu cần thiết phục vụ việc đo kiểm, đánh giá chất 

lượng internet trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm Y tế thành phố sa Đéc đề 

nghị các đơn vị tiếp tục thông tin, phổ biến đến cán bộ, viên chức và người lao 

động (có sử dụng điện thoại thông minh truy nhập Internet) của đơn vị mình 

biết, cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng i-Speed để kiểm tra chất lượng 

dịch vụ internet đang sử dụng. 

Kết quả đo kiểm trên địa bàn tỉnh hàng tháng sẽ được công bố trên 

website https://speedtest.vn hoặc https://i-speed.vn cũng như trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người sử dụng Internet tham khảo, lựa chọn dịch vụ 

phù hợp.  

Đề nghị các khoa, phòng, trạm y tế xã phường triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc (Phòng 

Hành chính tổng hợp - KS.Vũ) trước ngày 01/7/2022. 

Trân trọng./.   

 

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai 
 
 



PHỤ LỤC 1 

MẪU BÁO CÁO TRIỂN KHAI KHUYẾN NGHỊ CÀI VÀ SỬ DỤNG  

ỨNG DỤNG I-SPEED ĐO KIỂM CHẤT LƯỢNG INTERNET VIỆT NAM  

(Kèm Công văn số 243/TTYT-HCTH ngày 02/6/2022 của TTYT TP. Sa Đéc) 

_______________ 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

triển khai 

Kết quả 

triển khai 

Số 

liệu 

Hình ảnh/ 

Ghi chú 

(đính kèm, 

nếu có) 

1 

Triển khai thông tin, 

khuyến nghị sử dụng 

ứng dụng i-Speed đo 

kiểm chất lượng Internet 

Việt Nam 
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