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“V/v tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng
i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam”

Kính gửi: - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, phát triển ứng dụng đo tốc độ
truy cập Internet Việt Nam (i-Speed) để đo, đánh giá tốc độ truy cập, trải nghiệm
của người sử dụng Internet Việt Nam. I-Speed là sản phẩm “make in Vietnam”
được Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích sử dụng, thay thế các sản phẩm
nước ngoài. Người sử dụng cài đặt ứng dụng i-Speed trên các thiết bị di động sử
dụng hệ điều hành IOS, Android và tự đo, đánh giá tốc độ truy cập Internet của
mình (hoặc đo trực tiếp tại Website: http://speedtest.vn, http://i-spees.vn), chủ
động lựa chọn gói cước, nhà cung cấp dịch vụ phù hợp. Bằng việc cài đặt và sử
dụng cơ sở dữ liệu về tốc độ, chất lượng truy cập Internet nhằm hỗ trợ công tác
quản lý, phát triển mạng Internet Việt Nam, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất
lượng dịch vụ Internet doanh nghiệp. Từ tháng 7/2021, các doanh nghiệp viễn
thông di động (VNPT, Vinaphone, Viettel, Mobifone, Vietnam Mobile) đã miễn
cước data khi sử dụng ứng dụng i-Speed đối với tất cả các thuê bao di động.
Căn cứ Công văn số 7704 -CV/TWĐTN - BTG ngày 10/8/2021 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng iSpeed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam, để lan tỏa việc cài đặt và sử dụng
ứng dụng i-Speed, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ
các cơ sở Đoàn trực thuộc, Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai thực hiện một số nội
dung, cụ thể như sau:
1. Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai sâu rộng tới các cấp
bộ Đoàn, tới từng Chi đoàn, đoàn viên, thanh niên; thực hiện tuyên truyền trên các
kênh thông tin, trang mạng xã hội (zalo, facebook của cá nhân, đơn vị), hướng
dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed
trên thiết bị điện thoại thông minh và máy tính.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ
truy cập Internet Việt Nam trên mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage,...) của
Đoàn Thanh niên Thành phố; đăng tải banner tuyên truyền trên các Fanpage:
Thành đoàn Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam thành phố, Hội đồng Đội thành phố,
Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và Website thanhdoanhanoi.gov.vn,
dẫn link đến website của ứng dụng.
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3. Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng tải thông tin tuyên truyền về ứng dụng với nội
dung phù hợp.
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn
trực thuộc, Báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để b/cáo);
- Ban TG, VP TW Đoàn;
- Bí thư TĐHN (để b/cáo);
- Thường trực TĐHN (để c/đạo);
- Các Ban, Văn phòng TĐHN;
- ĐVSN thuộc TĐHN;
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG.
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