Tốc độ tải xuống băng rộng di động cũng có cải thiện - Ảnh: Internet.
Theo thông tin ca B TT-TT a ra ti Hi ngh Giao ban qun lý nhà nc tháng 7.2019 ca B TT-TT, trong lnh vc vin thông, t tháng 6.2019, các doanh nghip vin thông ch o ã nâng cp tng gp 2 ln bng thông (giá cc gi nguyên) cho dch v truy nhp Internet bng rng c nh FTTH.

Th hng ca Vit Nam c ci thin rõ rt, t v trí th 72 (tháng 4.2019) lên v trí 61 (tháng 6.2019) trong thang xp hng tc Internet c nh toàn th gii ca Speedtest. Tc ti xung bng rng di ng cng có ci thin, tng t 68 lên 63 trong thang xp hng tc Internet di ng toàn th gii ca Speedtest. T l thành công vic chuyn mng gi s gia các nhà mng hin mc trên 70,24%.

Trong lnh vc an toàn, an ninh mng, Liên minh Vin thông quc t (ITU) ã chính thc thông qua ch s an toàn thông tin toàn cu (GCI) nm 2018. áng chú ý, Vit Nam xp th hng 50 trên tng s 175 hng ca 194 quc gia (nm 2017 xp th 100), c xp vào nhóm I trên 3 nhóm (là nhóm có cam kt cao i vi 5 tr ct ca GCI, xp hng t 1 n 51). Trong khu vc Châu Á - Thái Bình Dng, Vit Nam ng th 11/38.

Theo B trng Nguyn Mnh Hùng thc hin tt các nhim v, k hoch ra trong tháng 8/2019, các n v thuc B cn phi có k hoch phát trin hàng nm. Cùng vi ó là chin lc phát trin n nm 2025 t ó bám sát thc hin. Các n v liên quan tp trung x lý các vn nóng còn tn ti trên tt c các lnh vc ca Ngành báo cáo Quc Hi.

Cc Tin hc hóa ang thc hin nhng vic rt ln, do ó sm xây dng gii pháp, k hoch nhm huy ng thêm ngun lc thc hin 4 lnh vc: Chính ph in t; Thành ph thông minh; Chuyn i s và Kinh t s.

V CNTT theo dõi, thng kê i vi các doanh nghip CNTT, lp k hoch phát trin doanh nghip ti a phng… Ngoài ra, các n v cng cn chú trng kin toàn i ng chuyên trách trong công tác ng; nâng cao hiu qu công tác thi ua khen thng.
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