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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN
THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Số:1123/STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp, tuyên truyền đổi số
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và
thịnh vượng; nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền sâu, rộng về Chuyển đổi số
đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân.
Sở Thông tin và Truyền thông gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương của
tỉnh danh mục Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số do Nhà xuất bản Thông
tin và Truyền thông xuất bản phát hành (Có danh mục các đầu sách kèm theo).
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến bộ
sách này, phục vụ hữu ích cho chuyển đổi số để góp phần thực hiện thành công
chuyển đổi số quốc gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Vĩnh Phúc
11-12-2020 16:39:20 +07:00

Đào Văn Minh
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Phụ lục:
DANH MỤC CÁC ĐẦU SÁCH
THUỘC BỘ SÁCH TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Kèm theo Văn bản số

/STTTT-TTBCXB ngày ..../..../2020 của STT&TT)

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

GIÁ
BÌA
(đồng)

1

Internet vạn vật (IoT): Chuyển đổi số
hay là Chết

Nicolas Windassinger

198.000

2

IoT Inc. Ứng dụng Internet vạn vật - Cơ
hội để doanh nghiệp của bạn dẫn đầu
trong nền kinh tế dựa trên kết quả

Bruce Sinclair

199.000

3

Chuyển đổi số đến cốt lõi - Nâng tầm
năng lực lãnh đạo cho ngành nghề,
doanh nghiệp và chính bản thân bạn

Mark Raskino - Graham
Waller

248.000

4

Cẩm nang chuyển đổi số: 200 câu hỏi - Hồ Tú Bảo; Nguyễn Huy
đáp về chuyển đổi số
Dũng; Nguyễn Nhật Quang

189.000

5

The Fintech Book - Công nghệ tài
chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân
và người nhìn xa trông rộng

Susanne Chishti & Janos
Barberis

398.000

6

Tiền di động để thúc đẩy tài chính toàn
diện

Hiệp hội Di động tài chính
toàn cầu (GSMA)

198.000

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Tầng 6 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện,
115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (024) 35772138 - 35772140;
0914020281; Fax: (024) 35772194; Email: ttbhuong@mic.gov.vn.
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