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I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. VY HƯƠNG. Động lực đổi mới của HĐND TP Bắc Ninh // Đại biểu
nhân dân. - 2018. - Ngày 1 tháng 1. - Tr 9. Số 1+2+3
Bài viết về những nỗ lực đổi mới và kết quả đã đạt được trong năm 2017
của HĐND TP Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/Đ455L
2. VIỆT LONG. Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc
HĐND : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 15 tháng 1. - Tr 4.
Số 15
Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ,
công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
DDC: 352.209597/B113N
3. HẢI NHI. Sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới // Đại đoàn kết. 2018. - Ngày 22 tháng 1. - Tr 4. Số 22
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc vận động, thực hiện
chương trình Nông thôn mới của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 307.1/S106T
4. PHAN PHƯƠNG. Bắc Ninh: Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Thường
trực HĐND khu vực // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 27 tháng 1. - Tr 4. Số
27
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
1 đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
DDC: 352.209597/B113N
5. HẢI NHI . Huy động sức dân từng bước, tránh nóng vội // Đại
đoàn kết. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 5. Số 4
Bài trả lời phỏng vấn của ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Bắc Ninh về những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong việc thực hiện
Nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 307.1/H523Đ
6. MINH HẢI. Mặt trận Bắc Ninh đưa báo Đại Đoàn Kết tới từng khu
dân cư // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 27 tháng 1. - Tr 4. Số 27
Ngày 26/1, tại Bắc Ninh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh và báo Đại đoàn
kết đã tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp Tuyên truyền. Chiều
cùng ngày, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

Việt Nam" Bắc Ninh tổ chức tổng kết năm 2017.
DDC: 352.209597/M118TR
7. THỤC QUYÊN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Đối thoại với CNLĐ nòng
cốt // Lao động. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 5. Số 10
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập đã tổ
chức hội nghị đối thoại giữa hơn 40 công nhân lao động đại diện cho nhóm công
nhân lao động khu nhà trọ Yên Phong và Quế Võ với chính quyền xã, thôn và
các bên.
DDC: 361.7/L305Đ
8. QUẾ CHI. "Tết sum vầy" tại Bắc Ninh: 7.000 vé xe cho đoàn viên
công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết // Lao động. - 2018. - Ngày
26 tháng 1. - Tr 5. Số 22
Ngày 25/1, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Tết sum vầy xuân
Mậu Tuất 2018", Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân
Chiến và Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã đến chung vui với
hàng trăm đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.
DDC: 361.6/T258S
9. ĐỨC HÀ. Trên kỳ đài cố đô : 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Xuân Mậu Thân 1968 // TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2018. - Tháng 1. - Tr
12. Số 289
Bài viết ghi lại hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Đức Thuận, 72 tuổi, ở
xã Cách Bi, huyện Quế Võ về diễn biến cuộc chiến đấu đánh chiếm cột cờ Huế
trong suốt 25 ngày đêm bắt đầu từ ngày Mồng Một Tết Nguyên đán năm 1968.
DDC: 305.9/TR254K
10. PHẠM TIẾN. Hội Làm vườn Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm
2018 // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 5. Số 1
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội làm vườn tỉnh Bắc Ninh
trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
DDC: 635/H452L
11. HOÀI PHƯƠNG. Hội Phụ nữ xã Tam Giang: Làm tốt công tác
quản lý vốn // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 6. Số 1
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Phụ nữ xã Tam Giang,
huyện Yên Phong trong công tác quản lý vốn để hỗ trợ hội viên phát huy năng

lực phát triển kinh tế gia đình.
DDC: 305.4/H452PH
12. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: Hình thành 60 vùng sản xuất tập
trung : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 8. Số 11
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh đã hình
thành được 60 vùng sản xuất tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông
dân tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn bình xét danh hiệu hộ
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với tỷ lệ hộ giỏi chiếm 90% so với số hộ
đăng ký.
DDC: 305.5/B113N
13. ĐỨC THỊNH. Bắc Ninh: Tổ chức đại hội điểm tại xã Cách Bi : Tin
tức // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 18 tháng 1. - Tr 8. Số 16
Hội Nông dân xã Cách Bi, huyện Quế Võ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ
VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là cơ sở được Ban Thường vụ Hội Nông dân
huyện Quế Võ lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Đại hội đã tập trung thảo
luận, thống nhất chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 9 đồng chí vào
Ban Chấp hành khóa mới và bầu 8 đồng chí dự đại hội cấp trên.
DDC: 305.5/B113N
14. MINH TÂM. Cảm động chuyện cha mẹ muốn hiến mắt cho con
trai mù lòa học giỏi // Tuổi trẻ và đời sống. - 2018. - Ngày 1 tháng 1. - Tr 5. Số
659
Bài viết về nghị lực vươn lên trong học tập của cậu thanh niên khuyết tật
thị lực Nguyễn Văn Chung, SN 1995, ở thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện
Tiên Du. Chung cũng chính là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra chuyên
ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh Bắc. Bố mẹ của Chung
hiện có nguyện vọng hiến mắt cho con trai để con đường tương lai rộng mở hơn.
DDC: 305.9/C104Đ
15. TRẦN THỊ NỀN. Gặp người nữ đảng viên mang trái tim thiện
nguyện : Đảng viên phấn đấu tốt // TC.Xây dựng Đảng. - 2018. - Tháng 1. - Tr
57. Số 1
Bài viết về chị Hoàng Thị Hà, SN 1984, công tác tại Ủy ban Đoàn kết
công giáo tỉnh Bắc Ninh kiêm Phó Bí thư Đoàn thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ với trái tim thiện nguyện, hết lòng vì cộng đồng, vì những mảnh
đời bất hạnh, khó khăn.
DDC: 305.4/G117NG
16. TR.HẰNG. Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng trao 200 suất

quà "Tết vì người nghèo" tại Bắc Ninh: Xuân về sớm ở Lương Tài // Công
an nhân dân. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 7. Số 4552
Ngày 11/1, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an
Nhân dân và đại diện Công ty TNHH Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng,
Công an tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Lương Tài trao 200 suất quà
(500.000đ/suất) cho người nghèo tại xã Phú Hòa và Trung Chính, huyện Lương
Tài.
DDC: 361.7/B108C
II. PHÁP LUẬT
17. THANH DỊU. Nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao :
Đồng chí Nguyễn Tiến Long – Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh: Đổi mới,
tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ // Bảo vệ pháp luật. - 2018. Ngày 5 tháng 1. - Tr 4. Số 2
Ý kiến của đ/c Nguyễn Tiến Long, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân
tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát Nhân dân năm
2018 về tình hình gia tăng tội phạm của tỉnh Bắc Ninh và sự phối hợp, nỗ lực
hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 347/N450L
18. MINH GIANG. Các TAND triển khai nhiệm vụ công tác năm
2018: Nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong quá trình giải quyết
các loại án : TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Chất lượng xét xử được đảm bảo //
Công lý. - 2018. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 5. Số 7
Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết công tác năm
2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí
thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tới dự và chỉ đạo Hội
nghị.
DDC: 347/C101T
19. GIA BẢO. Bắc Ninh: 111 doanh nghiệp đấu nối xử lý nước thải
tập trung // Tài nguyên và môi trường. - 2018. - Ngày 25 tháng 1. - Tr 7. Số 8
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức kiểm tra công tác
thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Bắc Ninh.
DDC: 354.309597/B113N
20. ĐỨC BÌNH. Nhiều nguy cơ từ các vựa phế liệu // Tuổi trẻ. - 2018.
- Ngày 5 tháng 1. - Tr 5. Số 5
Bài phản ánh về những khó khăn trong công tác quản lý, thanh tra các

hoạt động kinh doanh buôn bán phế liệu của cơ quan chức năng huyện Yên
Phong.
DDC: 352.809597/NH309NG
21. TTH. Thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh): Nhiều tồn tại trong
quản lý ngân sách // Thanh tra. - 2018. – Ngày 5 tháng 1. - Tr 5. Số 2
Bài viết phản ánh kết quả thanh tra ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng
cơ bản tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành với nhiều tồn tại trong quản lý ngân
sách. Đoàn thanh tra yêu cầu, Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ, Phòng Tài chính –
Kế toán rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Đồng thời, đề nghị
UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch
tăng cường thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư
xây dựng cơ bản.
DDC: 352.409597/TH300TR
22. HẢI HÀ. Cụm công nghiệp Phong Khê (Bắc Ninh): Đụng đâu, sai
đó // Thanh tra. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 5. Số 4
Bài phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về những sai phạm của
Cụm công nghiệp Phong Khê trong lĩnh vực thuế, đầu tư.
DDC: 352.809597/C511C
23. TTH. Bắc Ninh: Thanh tra quản lý, sử dụng đất xây dựng trụ sở
Ngân hàng Đông Du // Thanh tra. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 3. Số 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành đã ký quyết định
thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra việc tiếp nhận, quản lý,
sử dụng diện tích đất do Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn huyện Quế Võ thuê để xây dựng trụ sở Ngân hàng Đông Du.
DDC: 354.309597/B113N
24. BẮC HÀ. Dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc Ninh): Nghi án
chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và cổ đông // Thanh tra. - 2018. - Ngày 12
tháng 1. - Tr 6. Số 4
Bài phản ánh sự thiếu minh bạch trong việc quản lý đất đai tại dự án Khu
đô thị mới Quế Võ, nguy cơ gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước và
các cổ đông.
DDC: 333.3/D550A
25. LÊ TÍ. Khu nhà ở phường Trang Hạ (Bắc Ninh): Người dân không
nhận bồi thường // Tài nguyên và môi trường. - 2018. - Ngày 18 tháng 1. - Tr
12. Số 6

Bài viết về phương án giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghiệp Hanaka và Đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn. Đồng chí
Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ
đạo và làm việc trực tiếp với thị xã Từ Sơn giải quyết vấn đề trên.
DDC: 333.3/KH500NH
26. HẢI HÀ. Viết tiếp loạt bài về sai phạm tại cụm công nghiệp Phong
Khê (Bắc Ninh): Yêu cầu tháo dỡ nhà xưởng, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo //
Thanh tra. - 2018. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 7. Số 6
UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xử lý những sai phạm tại cụm công
nghiệp Phong Khê, yêu cầu tháo dỡ nhà xưởng và kiểm điểm, kỷ luật các lãnh
đạo có liên quan.
DDC: 352.809597/V308T
27. NHÓM PV. Từ Sơn - Bắc Ninh: Bao giờ có kết luận thanh tra? //
Bảo vệ pháp luật. - 2018. - Ngày 26 tháng 1. - Tr 10. Số 8
Bài phản ánh những bức xúc của người dân xóm Chúc, xã Tam Sơn, thị
xã Từ Sơn trong vấn đề đất ở tái định cư thuộc dự án xây dựng Trường Cao
đẳng dân lập Công nghệ Bắc Hà. Đề nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết để
ổn định tình hình tại địa phương và người dân ổn định cuộc sống.
DDC: 333.33/T550S
28. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Tạm giữ 2.546 GPLX do vi phạm giao
thông // Giao thông. - 2018. - Ngày 10 tháng 1. - Tr 6. Số 7
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2017,
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập biên bản
và xử lý hơn 27 nghìn trường hợp vi phạm giao thông, tước 2.546 giấy phép lái
xe và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 21 tỷ đồng.
DDC: 363.12009597/B113N
29. HẢI QUỲNH. Một phụ nữ tử vong sau khi bị xe tải kéo lê // Giao
thông. - 2018. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 11. Số 15
Ngày 23/1, trên QL1A thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn đã xảy ra vụ tai nạn
giữa xe máy điện và ô tô tải mang BKS 99C-909.09 đi theo hướng Hà Nội - Bắc
Ninh, khiến người điều khiển xe máy điện tử vong.
DDC: 362.12009597/M458PH
30. PHƯƠNG THỦY. Tích cực điều tra vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh
làm 2 cháu bé tử vong // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 2. Số

4544
Vào khoảng 4h30 ngày 3/1 đã xảy ra vụ nổ kho phế liệu tại nhà ông
Nguyễn Văn Tạo, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong làm 2 cháu
bé bị tử vong, 8 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng. Đến chiều
cùng ngày, vụ nổ thứ hai đã xảy ra ở xưởng chế xuất gỗ cách hiện trường vụ nổ
khoảng 300m khiến 1 người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ
Công an và các lực lượng chức năng tạm hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường
vụ nổ. Lực lượng Quân đội cũng đã có mặt tại hiện trường để thu gom, xử lý vật
liệu nổ trong khu vực. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Ninh cho biết, nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua
vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu dẫn đến nổ. Ngay khi xảy ra vụ nổ,
đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi,
động viện gia đình các nạn nhân, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương
cứu chữa người bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 2; Lao
động, số 3; Nhân dân, số 22735; Nông nghiệp Việt Nam, số 4; Nông thôn ngày
nay, số 4; Pháp luật Việt Nam, số 4; Quân đội nhân dân, số 20388; Thanh niên,
số 4; Tiền phong, số 4; Tuổi trẻ, số 4; Đại đoàn kết, số 4; Văn hóa, số 3).
DDC: 363.33/T302C
31. PV. Khởi tố bị can chủ "kho" đạn xảy ra vụ nổ làm 2 cháu bé tử
vong // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 2. Số 4544
Chiều ngày 3/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi
tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn
Tiến, SN 1964, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư
trú tại Phố Mới, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn vì có hành vi "Tàng trữ, mua
bán trái phép vũ khí quân dụng". Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh
đang tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp
luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 4; Sức khỏe và đời
sống, số 3; Phụ nữ Việt Nam, số 3; Nông thôn ngày nay, số 5; TC.Người Công
giáo Việt Nam, số 2).
DDC: 363.33/KH462T
32. PV. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu điều tra, làm
rõ vụ nổ nghiêm trọng tại Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 4
tháng 1. - Tr 2. Số 4544
Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính
trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ nổ nghiêm

trọng xảy ra tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong vào sáng ngày 3/1. Thay mặt
Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người
bị nạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức thăm
hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân
và thân nhân người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo
các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 4).
DDC: 363.33/PH400TH
33. Cần khởi tố điều tra số đầu đạn có nguồn gốc từ đâu // Nông thôn
ngày nay. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 3. Số 4
Bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội về vụ nổ phế liệu xảy ra ở thôn Quan
Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
DDC: 363.33/C121KH
34. THANH HẰNG. Nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức bị
thương rất nặng // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 2. Số 4544
Bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau vụ nổ
Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong đã tiếp nhận 6
nạn nhân. Một trường hợp bị thương rất nặng đã được chuyển lên Bệnh viện
Việt Đức phẫu thuật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có Công văn
khẩn số 03/KCB-QLCL gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị tiếp nhận, cấp cứu,
điều trị kịp thời người bị nạn và tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ sở y tế, các bệnh
viện trên địa bàn phối hợp các đơn vị liên quan xử trí, cứu chữa người bị nạn,
giảm tối thiểu số nạn nhân tử vong, thương tích.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 4; Sức
khỏe và đời sống, số 3).
DDC: 363.33/N105NH
35. ĐÌNH VIỆT. Ý Kiến // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 4 tháng 1.
- Tr 2. Số 4
Bài viết ghi lại các ý kiến của người dân về việc đền bù thiệt hại và những
dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ nổ phế liệu xảy ra ở thôn Quan Độ, xã Văn
Môn, huyện Yên Phong.
DDC: 363.33/Y600K
36. THÁI HÙNG. Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Lời khai của chủ kho
phế liệu nhiều mâu thuẫn // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 3. Số

5
Ngày 4/1, Đại tá Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc
Ninh cho biết, hiện lời khai của ông Nguyễn Văn Tiến, chủ kho phế liệu gây nổ
ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong còn nhiều mâu thuẫn nên chưa
có kết luận. Sự việc đã được bàn giao Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh
Bắc Ninh tiếp tục xử lý. Vật chứng liên quan cũng đã được đưa đi giám định để
làm rõ.
DDC: 364.1/V500N
37. P.THỦY. Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom hơn 3,2 tấn đầu đạn, mảnh
kim loại tại thôn Quan Độ // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr
8. Số 4545
Liên quan đến vụ nổ lớn tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên
Phong làm nhiều người thương vong, tính đến ngày 4/1, lực lượng Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 – Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị
chức năng đã thu lượm được hơn 3.200kg đầu đạn. Hiện các lực lượng chức
năng tiếp tục tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền
người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để đảm bảo an toàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 5;
Quân đội nhân dân, số 20389; Nhân dân, số 22736; Thanh niên, số 5).
DDC: 363.33/V500N
38. NGUYỄN SƠN. An ninh Quân đội vào cuộc điều tra : Nguy cơ
cháy nổ rình rập người dân // Tiền phong. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 11. Số 5
Ngày 4/1, liên quan tới vụ nổ lớn xảy ra tại kho phế liệu thôn Quan Độ, xã
Văn Môn, huyện Yên Phong, cơ quan An ninh điều tra của Quân đội đã vào
cuộc điều tra và làm rõ sự việc. Theo một số cán bộ Trung tâm công nghệ xử lý
bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, khi các loại vật liệu nổ như đạn, bom,
mìn khi hết niên hạn sử dụng thì không được phép bán ra ngoài cho tư nhân và
phải hủy nổ theo quy định.
DDC: 363.33/A105N
39. NGUYỄN TRƯỜNG. Làng tỷ phú và ông chủ phế liệu "quốc
phòng" : Thu gom, mua bán phế liệu, Ai quản? // Tiền phong. - 2018. - Ngày 5
tháng 1. - Tr 10. Số 5
Bài và ảnh về hệ quả và những góc khuất trong nghề thu gom, mua bán
phế liệu, vật liệu nổ ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Đồng
thời, công tác quản lý mua bán phế liệu của chính quyền địa phương còn nhiều
vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

DDC: 363.33/L106T
40. HÀ KHÊ. Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Những tiếng khóc
nghẹn ngào trong đám tang cháu Nam... : Chuyện lớn, chuyện nhỏ // Phụ nữ
Việt Nam. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 14. Số 3
Bài viết về những mất mát, nỗi đau mất người thân của các nạn nhân trong
vụ nổ kho phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong và những
trăn trở của người dân nơi đây khi sống chung với những phế liệu chưa được
quản lý sát sao.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ và đời sống, số 661; Sức
khỏe và đời sống, số 6).
DDC: 363.33/V500N
41. P.THỦY. Nguyên nhân ban đầu vụ nổ làm 2 cháu bé tử vong ở
Bắc Ninh: Chủ cơ sở rải muối lên đầu đạn để thu kim loại // Công an nhân
dân. - 2018. - Ngày 6 tháng 1. - Tr 8. Số 4546
Liên quan đến vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong,
lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng huyện Yên Phong
đang tiếp tục kiểm tra và tổ chức ký cam kết với 157 hộ dân trong xã không thu
mua, tàng trữ các phế liệu quốc phòng. Đến ngày 5/1, lực lượng chức năng xác
định ngoài kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, ở thôn Quan Độ,
Văn Môn, huyện Yên Phong chưa phát hiện có bất cứ khu vực nào chứa loại phế
liệu như trên. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tiến khai nhận, sau khi
mua phế liệu đã rải muối lên đầu đạn để thu kim loại.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 6; Quân đội
nhân dân, số 20390; Nông thôn ngày nay, số 7).
DDC: 363.33/NG527NH
42. MINH ĐỨC. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh lên tiếng về vụ nổ ở Yên
Phong // Tiền phong. - 2018. - Ngày 6 tháng 1. - Tr 11. Số 6
Trao đổi với báo chí về vụ nổ phế liệu xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn
Môn, huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho
biết, đến thời điểm hiện nay chưa có tổ chức, cá nhân nào tự nguyện nhận trách
nhiệm cũng như thiếu sót trong sự việc. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh
Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách
nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan.
DDC: 363.33/CH500T
43. TR. HẰNG. Còn nhiều "kho bom" trong dân cư // Công an nhân
dân. - 2018. - Ngày 7 tháng 1. - Tr 7. Số 4547

Bài viết phản ánh tình trạng quản lý vũ khí, vật liệu nổ và buôn bán phế
liệu, tàng trữ trái phép bom, đạn có nguy cơ gây nổ cao ở các khu dân cư trên cả
nước, trong đó có các làng nghề ở Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh thế giới, số 1739; Tuổi
trẻ, số 6).
DDC: 363.33/C430NH
44. Bị can Nguyễn Văn Tiến sẽ phải đối mặt với hình phạt nào // Công
an nhân dân. - 2018. - Ngày 7 tháng 1. - Tr 7. Số 4547
Ý kiến của Luật sư Lê Văn Quý, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Bình
An về hình phạt tù đối với bị can Nguyễn Văn Tiến, chủ kho phế liệu gây nổ tại
thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 5).
DDC: 364.1/B300C
45. M.H. Lập các chốt trực 24/24 giờ kiểm soát việc thu mua phế liệu
// Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 7 tháng 1. - Tr 1. Số 4547
Sau vụ nổ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong gây nhiều
thương vong và thiệt hại về tài sản của người dân, huyện Yên Phong quyết định
thành lập các chốt trực 24/24 giờ tại khu vực xã Văn Môn để kiểm soát tất cả
các xe ôtô vận chuyển, mua bán phế liệu ra vào. Ngày 6/1, huyện Yên Phong đã
thành lập 3 chốt kiểm soát 24/24 giờ đặt ở các trục đường chính vào xã Văn
Môn do Công an huyện chủ trì phối hợp với lực lượng Quân sự, Quản lý thị
trường làm nòng cốt.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 7).
DDC: 363.33/L123C
46. NGUYỄN HƯNG. Đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc
Ninh bị phạt 36 tháng tù // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 17 tháng 1. - Tr
5. Số 4557
Ngày 16/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ
thẩm xét xử Nguyễn Trọng Phương, 37 tuổi, ở Hà Nội về hành vi nhắn tin đe
dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và một số cán bộ
của tỉnh Bắc Ninh. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương 36 tháng tù về
tội "Đe dọa giết người".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 11; Lao động,
số 14; Pháp luật Việt Nam, số 18).
DDC: 347/Đ452T

47. Thu hồi đất, phát hiện đầu đạn pháo : An ninh - Trật tự // Nhân
dân. - 2018. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 8. Số 21
Công an huyện Yên Phong vừa triển khai quyết định của Chủ tịch UBND
huyện Yên Phong về việc cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Trung tâm hành chính
và khu đất đối ứng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn. Trong quá trình thực hiện,
lực lượng công binh rà phá bom mìn đã phát hiện, thu giữ 12,3 kg đầu đạn và
một số đầu đạn pháo khác.
DDC: 363.33/TH500H
48. Vận chuyển pháo lậu : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2018. Ngày 25 tháng 1. - Tr 8. Số 22756
Ngày 23/1, tại quốc lộ 38 thuộc địa phận thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành,
Công an huyện Thuận Thành phối hợp với Phòng PC67 Công an tỉnh Bắc Ninh
bắt và thu giữ 342kg pháo nổ được xác minh là của Nguyễn Văn Đức, SN 1994,
ở thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành. Công an huyện
Thuận Thành tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
DDC: 364.1/V121CH
49. N.LAN. Cả trăm gốc đào Tết bị phá hoại sau một đêm // Gia đình
và xã hội. - 2018. - Ngày 25 tháng 1. - Tr 5. Số 11
Bài phản ánh vụ việc kẻ gian chặt phá vườn đào của gia đình ông Nguyễn
Thục Sinh, ở khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Trước sự việc
trên, lãnh đạo TP Bắc Ninh cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc
kiểm tra, truy tìm kẻ chặt phá vườn đào của người dân.
DDC: 364.1/C100TR
50. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2018. - Ngày
28 tháng 1. - Tr 7. Số 22759
Bài phản ánh tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu trên địa bàn huyện
Thuận Thành. Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
DDC: 364.1/TH455T
51. Q.A. Tử hình nữ hung thủ sát hại Chủ nhiệm Hợp tác xã // Bảo vệ
pháp luật. - 2018. - Ngày 30 tháng 1. - Tr 6. Số 9
Ngày 26/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử công
khai đối với bị cáo Nguyễn Thị Thảo, 43 tuổi, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du về hành vi giết người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tội
Giết người với tổng hình phạt là tử hình, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
số tiền là 179.3 triệu đồng.

DDC: 347/T550H
III. KINH TẾ
52. BN. Bắc Ninh: Xã Song Giang nỗ lực về đích nông thôn mới // Đại
đoàn kết. - 2018. - Ngày 28 tháng 1. - Tr 4. Số 28
Bài viết về những kết quả đã đạt được của xã Song Giang, thị xã Từ Sơn
trong 6 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/B113N
53. NGUYỄN ĐỨC SƠN. Xã Nguyệt Đức (Thuận Thành): Phát huy
nội lực : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 19
tháng 1. - Tr 2. Số 3
Bài viết về những kết quả đã đạt được của xã Nguyệt Đức, huyện Thuận
Thành sau hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới.
DDC: 307.1/X100NGH
54. THÚY HỒNG. Nghĩa Đạo xây dựng nông thôn mới // Cựu chiến
binh Việt Nam. - 2018. - Ngày 25 tháng 1. - Tr 11. Số 1212
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình
Nông thôn mới ở xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.
DDC: 307.1/NGH301Đ
55. HỒNG HẠNH. Xã Hòa Tiến – Bắc Ninh: Về đích nông thôn mới :
Bắc Ninh – Nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. Tr 11. Số 1
Bài viết về những nỗ lực hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn
mới và đẩy mạnh phát triển sản xuất của xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.
DDC: 307.1/X100H
56. ĐỖ HÙNG. XDNTM ở Bắc Ninh: Chú trọng tiêu chí môi trường :
Bắc Ninh – Nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 5 tháng 1. Tr 11. Số 1
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới
về việc chú trọng tiêu chí môi trường trong thực hiện chương trình xây dựng
Nông thôn mới ở Bắc Ninh.
DDC: 307.1/X126D
57. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: Kỳ vọng giữ vững tốp đầu thu hút vốn
đầu tư // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 13 tháng 1. - Tr 5. Số 13

Bài viết về những kết quả đã đạt trong việc thu hút vốn đầu tư của tỉnh
Bắc Ninh và định hướng năm 2018 với kỳ vọng Bắc Ninh sẽ tiếp tục giữ vững
top đầu thu hút vốn đầu tư.
DDC: 332.6/B113N
58. QUỲNH NGA. Bắc Ninh: Điểm nhấn bức tranh công nghiệp //
Công thương. - 2018. - Ngày 8 tháng 1. - Tr 14. Số 4
Bài viết về những kết quả đã đạt được của ngành công nghiệp tỉnh Bắc
Ninh trong năm 2017.
DDC: 338/B113N
59. P.V. Trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Công ty Phượng
Hoàng // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 23 tháng 1. - Tr 3. Số 4563
Ngày 21/1, Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng - Bắc
Ninh đã tổ chức buổi tổng kết năm 2017 và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Công an. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc
hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...
DDC: 338.7/TR108B
60. T.THƯƠNG. Bắc Ninh: Khởi công công trình cầu Phật Tích - Đại
Đồng Thành // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 22 tháng 1. - Tr 6. Số 22
Ngày 21/1, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khởi công công trình cầu Phật Tích Đại Đồng Thành với tổng chiều dài 1.518m, tổng mức đầu tư gần 1.927 tỷ đồng
từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn
khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đầu tư, số 11).
DDC: 624.2/B113N
61. HÀ LINH. Bắc Ninh: Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác gần
2.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 18 tháng 1. - Tr 7.
Số 18
Theo thông tin từ Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh, năm 2017 các tổ
chức hội, đoàn thể trong tỉnh nhận ủy thác gần 2.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi
chiếm 98,6% tổng dư nợ với 83.632 hộ còn dư nợ; nợ quá hạn chiếm 0,13%
tổng dư nợ. Đến nay, toàn tỉnh có 2.345 Tổ tiết kiệm và vay vốn, bình quân một
tổ có dư nợ hơn 852 triệu đồng.
DDC: 332.3/B113N

62. Bắc Ninh: Giá trị sản xuất công nghiệp tại các KCN tăng 23% //
Công thương. - 2018. - Ngày 22 tháng 1. - Tr 13. Số 10
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong sản xuất công nghiệp tỉnh
Bắc Ninh năm 2017 và mục tiêu thu hút đầu tư của các Khu Công nghiệp Bắc
Ninh đặt ra trong năm 2018.
DDC: 338/B113N
63. P.V. TPBank khai trương chi nhánh mới tại tỉnh Bắc Ninh // Lao
động. - 2018. - Ngày 8 tháng 1. - Tr 8. Số 6
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã chính thức khai
trương chi nhánh mới TPBank Bắc Ninh tại số 302 đường Trần Hưng Đạo, TP
Bắc Ninh. Đến dự lễ khai trương có sự tham gia của ông Nguyễn Như Đôn,
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Song Hà,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo đối tác, khách hàng trên địa
bàn.
DDC: 332.1/T305P
64. VIỆT HÀ. Tăng cường năng lực cấp điện cho tổ hợp Samsung tại
Bắc Ninh // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 22 tháng 1. - Tr 16. Số 19
Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, thuộc Tổng Công ty
Truyền tải điện quốc gia đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng
điện đưa vào vận hành máy biến áp 220kV - 250 MVA thứ 2 tại trạm biến áp
220kV Bắc Ninh 3, góp phần đảm bảo khả năng cung cấp điện an toàn và ổn
định cho phụ tải khu vực TP Bắc Ninh, đặc biệt là khu công nghiệp Yên Phong
và tổ hợp nhà máy Samsung.
(Nội dung còn được phản ánh qua báo: Công thương, số 10).
DDC: 621.31/T116C
65. HƯƠNG TRẦN. Bắc Ninh triển khai chợ An toàn thực phẩm //
Thanh niên. - 2018. – Ngày 10 tháng 1. – Tr. Nhịp sống phía Bắc. Số 10
Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2 năm (2015-2017), UBND
tỉnh có quyết định phê duyệt Dự án "Xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm
an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh", trong đó đã lựa chọn chợ Trung
tâm Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ để triển khai đến nay đã cơ bản hoàn
thành.
DDC: 381/B113N
66. HẢI NHI. Bắc Ninh: Tạo thói quen dùng hàng Việt // Đại đoàn kết.
- 2018. - Ngày 29 tháng 1. - Tr 5. Số 29
Bài viết về những kết quả đã đạt được của cuộc vận động "Người Việt

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của tỉnh Bắc Ninh năm 2017.
DDC: 381/B113N
67. PHƯƠNG ĐÔNG. Bắc Ninh: Phát triển sản xuất lớn nhờ tích tụ
đất : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 26 tháng 1. - Tr 8. Số 23
Bài viết về những kết quả đã đạt được nhờ áp dụng cơ giới hóa, tích tụ đất
trong sản xuất rau màu của xã Minh Tân, huyện Lương Tài.
DDC: 635/B113N
68. THU HẢI. Bắc Ninh: Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông
thôn // Thời báo làng nghề Việt. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 15. Số 1
Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định
1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Doanh nghiệp và Hỗ trợ
Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực tạo bước chuyển
biến lớn trong nhận thức của đông đảo hội viên, nông dân trong tỉnh về đào tạo
nghề cho lao động nông thôn.
DDC: 331.702/B113N
69. Bắc Ninh: Đào tạo nghề cho hơn 3.200 LĐNT // Giáo dục và thời
đại. - 2018. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 13. Số 10
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong đào tạo nghề cho lao động
nông thôn của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2017.
DDC: 331.702/B113N
70. YÊN SƠN. Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu phấn đấu cho ngành nông
nghiệp // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 15 tháng 1. - Tr 7. Số 15
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và chỉ tiêu phấn
đấu cho ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 630/B113N
71. PV VÀ CTV. Sẵn sàng các phương án lấy nước phục vụ sản xuất
vụ đông xuân // Nhân dân. - 2018. - Ngày 15 tháng 1. - Tr 5. Số 22746
Vụ xuân năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình
thủy Bắc Đuống có nhiệm vụ bảo đảm nước tưới cho 24.000ha canh tác của các
huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh.
DDC: 627/S115S
72. DƯƠNG AN NHƯ. Tranh Đông Hồ nét tươi trong còn đến... bao
giờ? : Văn hóa - xã hội // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 8.
Số 2

Bài viết về những thăng trầm lịch sử và nét mới trong sáng tạo của làng
Tranh Đông Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 741.09597/TR107Đ
73. NINH NGỌC. Làng dệt Hồi Quan (Bắc Ninh): Gìn giữ giá trị văn
hóa của quê hương // Thời báo làng nghề Việt. - 2018. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 6.
Số 1
Bài viết về làng dệt Hồi Quan, ở xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn với
những thăng trầm của thời gian, biến cố của lịch sử và sự tác động của cơ chế thị
trường. Đến nay, nghề dệt vẫn được người dân nơi đây duy trì và phát triển
không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ để bảo tồn, giữ gìn một giá trị
văn hóa riêng biệt của quê hương mình.
DDC: 677.009597/L106D
74. THU HÀ. Đưa mây tre đan xuất ngoại phất như diều gặp gió //
Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 8 tháng 1. - Tr 12. Số 7
Bài viết về nghề mây tre đan xuất khẩu ở thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du đang thu hút hơn 700 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao
động làm thêm tại các hộ gia đình giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định.
DDC: 746.41/Đ551M
75. XUÂN UY. Làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê : Làng nghề hội
nhập // Thời báo làng nghề Việt. - 2018. - Ngày 18 tháng 1. - Tr 11. Số 3
Bài viết về làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê, thị xã Từ Sơn, nơi đã sản
sinh ra rất nhiều nghệ nhân tài hoa đã làm ra sản phẩm gỗ chất lượng trong
những công trình kiến trúc nổi tiếng như chùa Bút Tháp, chùa Tây Phương, đình
Đình Bảng, đình Diễm Xá...
DDC: 694/L106NGH
IV. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
76. THANH MAI. Các lễ hội tiêu biểu cho vùng, miền : Chào năm mới
2018 // Người tiêu dùng. - 2018. - Ngày 15 tháng 12 - 15 tháng 1. - Tr 59. Số
392-401
Bài viết về các lễ hội tiêu biểu cho vùng, miền trên cả nước, trong đó có
Hội Lim ở huyện Tiên Du và Hội Bà chúa Kho ở TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/C101L
77. Bắc Ninh xóa bỏ 3 điểm nóng lễ hội // Giáo dục và thời đại. - 2018. Ngày 25 tháng 1. - Tr 9. Số 22
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã công bố các kế hoạch chỉ

đạo và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2018, trong đó yêu cầu UBND các
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương cam kết
xóa bỏ những điểm nóng về lễ hội.
DDC: 394.26/B113N
78. DUY VĂN. Không để xảy ra các biến tướng trong mùa lễ hội 2018
// Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 8. Số 20408
Ngày 23/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã gặp mặt báo
chí, thông tin về công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh năm
2018.
DDC: 394.26/KH455Đ
79. HƯỜNG NGUYỄN. Cuối năm tấp nập lễ đền // Thời nay. - 2018. Ngày 22 tháng 1. - Tr 6. Số 837
Bài viết về không khí tấp nập đi lễ cuối năm của người dân tại các đền thờ
nổi tiếng, trong đó có đền Bà Chúa kho, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh.
DDC: 394.26/C515N
80. MINH QUÂN. Bắc Ninh cam kết gì trước mùa lễ hội // Đại đoàn
kết. - 2018. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 8. Số 24
Bài viết về công tác quản lý lễ hội năm 2018 của tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 24).
DDC: 394.26/B113N
81. DUY LINH. Hội Lim 2018: Hạn chế việc "ngả nón xin tiền" : Đất
nước - Con người // Lao động xã hội. - 2018. - Ngày 25 tháng 1. - Tr 6. Số 11
Bài viết về công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh. Theo đó,
mùa lễ hội năm nay, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường quản lý, hạn chế
việc liền anh, liền chị quan họ "ngả nón xin tiền" gây mất mĩ quan.
DDC: 394.26/H452L
82. Q.HUY. Bắc Ninh: Xử lý nghiêm vi phạm dạy thêm, học thêm //
Gia đình và xã hội. - 2018. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 12. Số 5
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, Sở đã có văn bản gửi các
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực thuộc, các tổ chức, cá nhân tổ
chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về việc chấn chỉnh dạy thêm, học
thêm không đúng quy định.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 13).

DDC: 370/B113N
83. Bắc Ninh: Xử lý nghiêm việc dạy, học thêm trái phép // Giáo dục
và thời đại. - 2018. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 2. Số 17
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở trường học, các tổ
chức cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh, tổ chức dạy thêm, học thêm
thực hiện các khoản thu đúng quy định.
DDC: 370/B113N
84. Bắc Ninh: Rà soát, đánh giá đội ngũ : Điểm tin giáo dục // Giáo dục
và thời đại. - 2018. - Ngày 26 tháng 1. - Tr 2. Số 23
Bắc Ninh đang rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục các cấp học, bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở
giáo dục đảm bảo cân đối, phù hợp năng lực chuyên môn, đúng vị trí việc làm.
DDC: 370/B113N
85. NGUYỄN HẢI TÙNG. 50 năm ngày ra trường khóa I Đại học
TDTT Bắc Ninh: Xúc động và tự hào! : Vấn đề và sự kiện // TC.Thể thao. 2018. - Tháng 1. - Tr 47. Số 1
Bài viết ghi lại những kỷ niệm đẹp của các cựu sinh viên Khóa I về
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
DDC: 378.009597/N114M
86. ĐỨC SƠN. Trường Mầm non Liên Cơ (Bắc Ninh) : Bắc Ninh nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 2. Số 3
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Trường Mầm non Liên Cơ,
huyện Yên Phong trong năm học 2017-2018.
DDC: 372.21/TR561M
87. XUÂN TÙNG. Ấm nồng giọt máu đào quê hương Quan họ // Tiền
phong. - 2018. - Ngày 20 tháng 1. - Tr 7. Số 20
Ngày 19/1, tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, báo Tiền phong phối
hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu
Trung ương, tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ X với sự tham gia
của hơn 1000 bạn trẻ và thu được 491 đơn vị máu.
DDC: 362.1/Â120N
88. K.VĨNH. Bắc Ninh: Khắc phục ô nhiễm làng bún Khắc Niệm // Tài
nguyên và môi trường. - 2018. - Ngày 23 tháng 1. - Tr 7. Số 7
UBND TP Bắc Ninh vừa họp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch "Xử lý

ô nhiễm môi trường làng nghề sản xuất bún tại phường Khắc Niệm". Tại cuộc
họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu TP
Bắc Ninh khẩn trương lựa chọn phương án xử lý có tính bền vững, báo cáo tỉnh
trước ngày 26/1.
DDC: 363.73/B113N
89. CHÍNH VĂN. Cụm thi đua số 1 và số 3 (BHXH Việt Nam): Triển
khai nhiệm vụ năm 2018 : Cụm thi đua số 1 // Bảo hiểm xã hội. - 2018. –
Ngày 11 tháng 1. - Tr 4. Số 4
Cụm thi đua số 1 gồm Bảo hiểm Xã hội 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc
Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 và
triển khai nhiệm vụ năm 2018.
DDC: 368.409597/C511TH
90. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2018. - Ngày
18 tháng 1. - Tr 7. Số 22749
Tin phản ánh nhiều cơ sơ sản xuất bún tại phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh xả thải trực tiếp ra kênh mương, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị chính
quyền, các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc trên.
DDC: 363.73/TH455T
91. PHI LONG. "Sống mòn" ở làng ô nhiễm // Khoa học và đời sống. 2018. - Ngày 1 tháng 1. - Tr 10. Số 1
Bài viết về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở xã Văn Môn,
huyện Yên Phong.
DDC: 363.73/S455M
V. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
92. TUỆ MINH. Về Châm Khê nghe quan họ cổ // Khoa học và đời
sống. - 2018. - Ngày 31 tháng 1. - Tr 10. Số 14
Bài viết về sức sống mãnh liệt của quan họ cổ ở làng Châm Khê (hay còn
gọi là làng Bùi) thuộc xã Phong Khê, huyện Yên Phong, một trong 49 làng quan
họ cổ nổi tiếng vùng Kinh Bắc.
DDC: 782.42162009597/V250CH
93. PHẠM THUẬN THÀNH. Một mình // Văn nghệ. - 2018. - Ngày 27
tháng 1. - Tr 9. Số 4
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M458M

94. TRẦN THANH CẢNH. Canh bún cá đồng : Tản văn // TC.Văn
nghệ quân đội. - 2018. - Tháng 1. - Tr 86. Số 884
Tản văn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.9228/C107B
95. TRẦN THIẾT. Cơi trầu của mẹ // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2018. - Tháng 1. - Tr 43. Số 276
Bài thơ của tác giả ở Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/C462TR
96. BẠCH LIÊN. Tâm hồn Việt // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2018. - Tháng 1. - Tr 45. Số 276
Bài thơ của tác giả ở Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/T120H
97. BẠCH LIÊN. Điện Biên Phủ trên không // TC.Diễn đàn văn nghệ
Việt Nam. - 2018. - Tháng 1. - Tr 45. Số 276
Bài thơ của tác giả ở Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/Đ305B
98. BẠCH LIÊN. Tiếng chuông gọi hồn trinh nữ // TC.Diễn đàn văn
nghệ Việt Nam. - 2018. - Tháng 1. - Tr 45. Số 276
Bài thơ của tác giả ở Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/T306CH
99. NGUYỄN HỮU BIÊN. Thơ người cao tuổi : Công bà, Khuyên con
nhủ cháu, Mẹ tôi // Người cao tuổi. - 2018. - Ngày 16 tháng 1. - Tr 8. Số 9
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
DDC: 895.922134/TH460NG
100. NGUYỄN THANH KIM. Có gì đâu // Thời nay. - 2018. - Tháng 1. Tr 42. Số ấn phẩm Xuân
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/C400GI
101. PHẠM THUẬN THÀNH. Đất cổ bay lên // Văn nghệ. - 2018. Ngày 27 tháng 1. - Tr 9. Số 4
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.

DDC: 895.922134/Đ124C
102. NHẬT TÂN. Bắc Ninh: Nhiều người không muốn bán cây sưa
trăm tỷ ở làng Đông Cốc // Gia đình và xã hội. - 2018. - Ngày 11 tháng 1. - Tr
5. Số 5
Bài và ảnh về cây sưa bốn trăm tuổi ở làng Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện
Thuận Thành. Người dân nơi đây bày tỏ nguyện vọng không muốn bán cây sưa
này vì những giá trị tinh thần của nó đối với quần thể di tích đình làng Đông
Cốc.
DDC: 959.7027/B113N
103. PV. Khai mạc triển lãm "Sáng mãi niềm tin" // Nhân dân. - 2018.
- Ngày 19 tháng 1. - Tr 3. Số 22750
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018), ngày
18/1, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày
có chủ đề "Sáng mãi niềm tin". Triển lãm giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của
các Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 14; Người cao
tuổi, số 16).
DDC: 959.7032074/KH103M
104. NGUYỄN THANH GIANG . Năm Mậu Tuất và những sự kiện
lịch sử : Năm Mậu Tuất (1718) // Khuyến học và Dân trí. - 2018. - Tháng 1. Tr 16. Số 5-8
Năm Mậu Tuất 1718, Tham tụng Nguyễn Công Hãng, người làng Phù
Chẩn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc thị xã Từ Sơn) được cử làm Chánh sứ sang
nhà Thanh tháng 4/1718. Với tài ngoại giao khéo léo, ông đã thuyết phục triều
đình nhà Thanh chấp thuận chấm dứt việc cống người vàng (dân gian gọi là món
nợ Liễu Thăng).
DDC: 959.70272/N114M
105. NGUYỄN ANH VĂN. Những tấm gương hiếu học được lưu danh
trong sử sách Việt : Nguyễn Quán Quang - Trạng nguyên đầu tiên // Khuyến
học và Dân trí. - 2018. - Tháng 1. - Tr 17. Số 5-8
Bài viết về những tấm gương hiếu học được lưu danh sử sách Việt, trong
đó có Trạng Nguyên Nguyễn Quán Quang, người Tam Sơn, huyện Từ Sơn (nay
là thị xã Từ Sơn), đỗ Trạng năm 1246.
DDC: 959.7024/NH556T

