UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 411 /STTTT-TTBCXB
V/v thực hiện công tác
thông tin tuyên truyền

Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;
- Các đơn vị hoạt động trang Thông tin điện tử;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện các Văn bản của Cục Viễn thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh tại: Công văn số 1393/CVT-CL
ngày 08/4/2021 của Cục Viễn thông về việc phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng
i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam; Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày
12/4/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh; Công văn số 171CV/BTGTU ngày 09/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng,
tham gia Giải báo chí toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai
thực hiện những nội dung sau:
1. i-Speed là ứng dụng thuần Việt, dành cho người sử dụng Internet Việt
Nam có thể đo kiểm, chấm điểm chất lượng dịch vụ Internet thông qua trải
nghiệm thực tế tại các địa bàn trên cả nước. Ứng dụng i-Speed đồng thời là công
cụ giúp cho cơ quan quản lý có thể tạo lập cơ sở dữ liệu về chất lượng dịch vụ
Internet phục vụ quản lý, thống kê, cũng như thúc đẩy cạnh tranh bằng chất
lượng dịch vụ góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam về
viễn thông. Đối với mỗi địa bàn tỉnh/thành phố, khi số lượng mẫu đủ lớn để
phân tích, kết quả đo kiểm 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.
Để ứng dụng thuần Việt i-Speed hoạt động đạt hiệu quả cao, phản ánh
chính xác trải nghiệm của người dùng, trở thành sản phẩm hữu ích của người
dùng Internet Việt Nam, đủ sức thay thế cho các sản phẩm nước ngoài. Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quảng bá
và lan tỏa đến người dân địa phương để tham gia trải nghiệm ứng dụng i-Speed;
nâng cao số lượng mẫu đo kiểm trên địa bàn đảm bảo kết quả đo kiểm, thống kê
phản ánh chính xác thực tế chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn. (Hướng dẫn
cài đặt kèm theo).
Trường hợp cần hỗ trợ hoặc đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ đ/c
Nguyễn Minh Trang - Phòng Chất lượng, Cục Viễn thông (Số điện thoại:

2
0948.407.259, email: nmtrang@vnta.gov.vn) hoặc đ/c Lưu Thị Thu Trang –
Phòng Hợp tác Quản lý tài nguyên, VNNIC (Số điện thoại: 097.289.0057,
email: i-speed@vnnic.vn).
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; thông báo kết quả kiểm tra các cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở vi phạm quy định về An toàn thực
phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Chủ đề của tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an toàn thực phẩm,
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.
- Thời gian: Từ 15/4/2021 - 15/5/2021.
- Nội dung: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều
kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá
nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực
phẩm.
Phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh
thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an
toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, tìm
hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo
vệ sức khỏe.
3. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị có hoạt động trang thông tin điện tử thông tin,
tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba và Thể lệ Giải trên trang thông tin điện
tử, website của cơ quan, đơn vị. (Đính kèm Thể lệ Giải)
Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc và có
hiệu quả các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (Để p/h);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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