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Số:           /SGDĐT-HCQT
V/v tuyên truyền thúc đẩy việc cài 
đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo 
tốc độ truy cập Internet Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 5 năm 2022

                                    
                                    Kính gửi:
                                                 - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
                                                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

  Ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy nhập Internet Việt Nam dựa trên trải 
nghiệm của người dùng; việc thúc đẩy cài đặt, sử dụng rộng rãi ứng dụng i-
Speed là nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền 
thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 với mục tiêu phát triển i-Speed trở 
thành công cụ đo tốc độ truy cập Internet phổ biến tại Việt Nam, tăng cường độ 
chính xác hơn, thay thế sản phẩm nước ngoài phục vụ tốt công tác quản lý nhà 
nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, quyền lợi người sử dụng. 

Căn cứ Công văn số 978/STTTT-BCTT ngày 06/5/2022 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc  tuyên truyền thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng 
dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam; Sở GD&ĐT đề nghị Thủ 
trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động của ngành nắm biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed (Phụ lục kèm 
theo).

- Chỉ đạo Ban Biên tập trang thông tin điện tử đặt banner quảng bá ứng 
dụng i-Speed lên website của đơn vị (đính kèm).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện để công tác tuyên 
truyền đạt hiệu quả./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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Phụ lục
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG I-SPEED

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-HCQT ngày         /5/2022)

1. Giới thiệu ứng dụng i-Speed

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (VNNIC Internet Speed) là 
sản phẩm được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Cục Viễn thông xây 
dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam.

Người dùng Internet tại Việt Nam được chủ động lựa chọn điểm đo, thực 
hiện đo, và tự đánh giá tốc độ truy cập Internet của mình với các thông số: tốc 
độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), thời gian trễ (Ping, Jitter: đo 
qua giao thức http).

Người dùng có thể đo tốc độ truy cập Internet của mình qua Ứng dụng i-
Speed by VNNIC (i-Speed) trên các thiết bị di động dùng hệ điều hành Android, 
iOS hoặc trên Website https://speedtest.vn, https://i-speed.vn.

Là hệ thống đo trung lập, VNNIC Internet Speed phản ánh trung thực kết 
quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng. Dữ liệu đo từ người dùng sẽ 
đóng góp xây dựng cơ sở dữ liệu về tốc độ, chất lượng truy cập Internet, trải 
nghiệm của người dùng; hỗ trợ tốt công tác quản lý nhà nước, phát triển mạng 
Internet Việt Nam, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet 
của doanh nghiệp cung cấp cho người sử dụng.

2. Cách cài đặt ứng dụng i-Speed

2.1. Tải ứng dụng từ Apple Store

- Truy nhập vào “App Store”

- Tìm ứng dụng với các từ khoá: i-speed by VNNIC; speedtest vn; ispeed; 
i-speed và tiến hành cài đặt ứng dụng.
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2.2. Tải ứng dụng từ Google Play Store

- Truy nhập vào “Ch Play”

- Tìm ứng dụng với các từ khoá: i-speed, i-speed by VNNIC và tiến hành 
cài đặt ứng dụng.
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