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   V/v cài đặt, sử dụng phần mềm  

ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ  

     Internet (ứng dụng i-Speed)  
   
                                            

 

     nh gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc. 
 

 

 

  hực hiện Công văn s  450/STTTT-CNTT, ngày 29/4/2022 của  ở  hông 

tin và  ruyền thông về việc cài đặt, sử dụng phần mềm i-Speed.  ở   tế triển 

khai đến Các đơn vị y tế thực hiện các nội dung sau  

 1.  iếp tục thực hiện Công văn s  925/   -V  ngày 23/4/2021 của  ở   

tế về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng ứng dụng i-Speed. 

 2.  hực hiện công tác truyền thông lan tỏa việc cài đặt và thường xuyên sử 

dụng ứng dụng i- peed  đảm bảo 100% công chức, viên chức và người lao động 

của đơn vị (có điện thoại thông minh)  Cài đặt, sử dụng và lan tỏa cộng đồng ứng 

dụng i-peed. 

 3. Đặt banner/logo quảng bá ứng dụng i- peed trên  rang thông tin điện tử 

của đơn vị, để người dân biết được thông tin ch nh thức và sử dụng ứng dụng. 

Các đơn vị có thể sử dụng các tài liệu truyền thông được đăng tải trên Website 

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

 4. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ph i 

hợp tuyên truyền trực tiếp tại các quầy giao dịch dịch vụ công của đơn vị. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./. 
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-  hư trên;                             

-  ở    và    (biết, p/h) 

- Lãnh đạo  ở   tế; 

- Các phòng thuộc  ở (t/h); 

- Lưu  V , V . 
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