
 1 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. 

 

Thực hiện Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt danh mục, nội dung, quy mô, kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. Trong đó có nhiệm vụ “Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý 

các thiết bị bức xạ trong y tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Đến 

nay, đã xây dựng và chạy thử xong phần mềm quản lý các thiết bị bức xạ trong y 

tế, công nghiệp. 

Để phần mềm đi vào hoạt động, Sở Khoa học và Công nghệ trân trong đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc cấp tên miền: 

quanlythietbibucxa.vinhphuc.gov.vn cho phần mền trên và cho phép được cài 

đặt phần mềm quản lý các thiết bị bức xạ y tế, công nghiệp trên hệ thống trung 

tâm dữ liệu của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng Thông tin trực thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông Vĩnh Phúc. 

Trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCN-TTCN. 
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KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Quang 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /SKHCN-QLCN&TTCN 

V/v cấp tên miền và cài đặt phần mềm 

quản lý các thiết bị bức xạ trong y tế, 

công nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 12 năm 2019 
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