I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. PV. Phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ // Nhân dân. 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 1. Số 22785
Ngày 25/2, tại Lăng Kinh Dương Vương, thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành,
huyện Thuận Thành, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và
Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự, có đồng chí Trần Quốc
Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh
Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ
tịch Hội Nông dân Việt Nam; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi
trường; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các bộ,
ngành, tỉnh Bắc Ninh; đại diện Hội Nông dân; Sở Tài nguyên và Môi trường của
14 tỉnh, thành phố phía bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4597;
Đại biểu nhân dân, số 57; Đại đoàn kết, số 57; Thanh niên, số 57; Tuổi trẻ, số
49; Quân đội nhân dân, số 20436; Nông thôn ngày nay, số 49; Quân đội nhân
dân, số 20436; Lao động, số 43).
DDC: 394.26/PH110Đ
2. ĐỨC THỊNH. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính Trị,
Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư: Hội
Nông dân phải là nòng cốt trong phong trào trồng cây // Nông thôn ngày
nay. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 8. Số 49
Bài phát biểu của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành
viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Lễ
phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ở Lăng Kinh Dương Vương,
huyện Thuận Thành.
DDC: 394.26/Ô455TR
3. PV VÀ TTXVN. Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước // Nhân
dân. - 2018. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 1. Số 22769
Ngày 6/2, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm, tặng quà bệnh nhân
ung thư tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 38; Quân đội
nhân dân, số 20422).
DDC: 361.6/H411Đ
4. TRẦN VĂN TÚY. Đánh giá cán bộ thông qua lấy phiếu tín nhiệm,
bỏ phiếu tín nhiệm // TC.Xây dựng Đảng. - 2018. - Tháng 2. - Tr 24. Số 2+3
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Bài viết của đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội về
việc đánh giá cán bộ thông qua lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
DDC: 352.209597/Đ107GI
5. PV. Quán triệt chủ trương mới về xây dựng Đảng tới cán bộ chủ
chốt tỉnh Bắc Ninh // Nhân dân. - 2018. - Ngày 8 tháng 2. - Tr 3. Số 22770
Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức lớp tập huấn, quán triệt những chủ trương
mới của Trung ương về lĩnh vực xây dựng Đảng đến các đồng chí cán bộ lãnh
đạo chủ chốt của tỉnh và huyện.
DDC: 324.209597/QU105TR
6. HÀ HỒNG HÀ. Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà
nước : Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2018) // Nhân dân.
- 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 3. Số 22764
Bài viết về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở
tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.259707/PH110TR
7. HẢI NHI. Bắc Ninh: 100% các cấp Mặt trận có báo Đại đoàn kết //
Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 5. Số 52
Bài trả lời phỏng vấn của ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc tỉnh Bắc Ninh về việc tăng thêm kinh phí mua báo Đại đoàn kết trong năm
2018 nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước, hoạt động của MTTQ Việt Nam cũng như của tỉnh Bắc Ninh trong
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
DDC: 352.209597/B113N
8. THANH TÂM. Ông Vũ Đức Quyết - Giám đốc Sở Công thương Bắc
Ninh: Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính : Chính
sách đối thoại // Công thương. - 2018. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 3. Số 17
Bài viết về việc triển khai đẩy mạnh nâng cao chất lượng và năng lực hoạt
động của Sở Công thương Bắc Ninh, gắn với công tác cải cách hành chính.
DDC: 352.209597/Ô455V
9. P.H. Bổ nhiệm tân Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh // Bảo vệ
pháp luật. - 2018. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 3. Số 12
Ngày 2/2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ công bố
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và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
cho đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên, Chánh Văn phòng VKSND tối
cao, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ
đạo buổi lễ.
DDC: 347/B450NH
10. NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG. Chủ động phối hợp với doanh nghiệp,
tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ : Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. 2018. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 6. Số 20437
Bài viết về công tác phối hợp tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ của Ban
Chỉ huy quân sự huyện Quế Võ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
DDC: 355.2/CH500Đ
11. LÊ MẬU LÂM. Đổi mới tác phong công tác, trước hết từ cán bộ
chủ chốt : Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả // Nhân
dân. - 2018. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 3. Số 22781
Bài viết về những đổi mới trong phương pháp, tác phong lãnh đạo, đề cao
trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP Bắc Ninh. Cấp ủy các cấp đoàn kết,
thống nhất tập trung chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động quyết liệt, toàn
diện, có trọng tâm, trọng điểm, đã tạo nên diện mạo mới trong sự phát triển của
thành phố.
DDC: 352.609597/Đ452M
12. BN. Bắc Ninh: Xây dựng, sửa chữa 767 nhà Đại đoàn kết // Đại
đoàn kết. - 2018. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 5. Số 53
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã
trích quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng 700 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng
cho hộ nghèo và hàng nghìn suất quà, mỗi suất trị giá từ 200.000 đồng đến
500.000 đồng tặng các hội viên, đoàn viên, người nghèo, hộ đơn thân có hoàn
cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc...
DDC: 361.6/B113N
13. QUẾ CHI. LĐLĐ huyện Tiên Du (Bắc Ninh): Chăm lo tết cho
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn // Lao động. - 2018. - Ngày 21 tháng 2. - Tr
5. Số 39
Với mong muốn mang một cái tết vui đến cho mọi đoàn viên, công nhân
viên chức lao động trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, LĐLĐ huyện
Tiên Du đã tổ chức nhiều chuyến thăm và tặng quà đoàn viên, công nhân viên
chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật.
DDC: 361.6/L305Đ
14. TH.QUYÊN. Đẩy mạnh phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ //
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Lao động. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 5. Số 43
Bài viết về việc đẩy mạnh phòng, chống ma túy trong công nhân viên
chức lao động của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh theo Kế hoạch hành động phòng, chống
ma túy trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 của
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 361.7/Đ126M
15. Q.CHI. LĐLĐ huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Thăm và tặng quà
tết cho công nhân lao động nghèo // Lao động. - 2018. - Ngày 6 tháng 2. - Tr
5. Số 31
Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Vân Hà cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Yên Phong, LĐLĐ
huyện Yên Phong đã đến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động nghèo
có hoàn cảnh khó khăn tại một số Công đoàn cơ sở Công ty trên địa bàn huyện.
DDC: 361.6/L305Đ
16. THẢO NGUYÊN. Bắc Ninh: 100% doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài thưởng tết cho người lao động // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 5
tháng 2. - Tr 6. Số 36
Bài viết về việc thưởng và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp
Tết Nguyên đán của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
DDC: 361.7/B113N
17. PV. 22 chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về quê đón Tết // Đại
đoàn kết. - 2018. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 4. Số 41
Ngày 9/2, tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tân Triều (Hà Nội), hàng
trăm bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết trên những chuyến xe yêu thương
do các nhà hảo tâm tài trợ. Việc tổ chức diễn ra từ ngày 6-14/2 và chia làm 4
đợt, mỗi đợt có 10 chuyến xe đi các tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 361.7/H103H
18. LÊ THƯ. Hướng dẫn viên đặc biệt ở Đền Đô // Đại biểu nhân dân. 2018. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 8. Số 54
Bài viết về thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, SN 1940, là Anh hùng lao động,
Nhà giáo Nhân dân, hiện là Trưởng ban tuyên truyền khu di tích lịch sử Đền Đô
(Từ Sơn) với tâm huyết và chất giọng từ tốn, say sưa đã khơi gợi cảm hứng cho
mọi người hiểu hơn về lịch sử, tâm linh khi ghé thăm Đền Đô.
DDC: 371.0092/H561D
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19. MAI HOÀNG HANH. Tấm gương suốt đời cống hiến // Quân đội
nhân dân. - 2018. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 2. Số 20424
Bài viết về tấm gương tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa
phương của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơ, 90 tuổi, ở xã Bằng An, huyện Quế
Võ.
DDC: 305.9/T120G
20. XƯƠNG GIANG. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Làm tốt nhiệm vụ quan
trọng hàng đầu // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2018. - Ngày 1 tháng 2. - Tr 6.
Số 1213
Bài viết về những nỗ lực, trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc
Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giáo dục truyền thống cách mạng cho
thế hệ trẻ.
DDC: 305.9/H452C
II. PHÁP LUẬT
21. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Rút giấy phép 26 cơ sở hành nghề y // Thanh
tra. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 4. Số 10
Bài viết về những kết quả thanh tra của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trong năm
2017.
DDC: 352.809597/B113N
22. TTH. TP Bắc Ninh: Kiến nghị thu hồi gần 750 triệu đồng // Thanh
tra. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 4. Số 10
Bài viết về những kết quả đã đạt được của ngành Thanh tra TP Bắc Ninh
trong năm 2017.
DDC: 352.809597/T107PH
23. HỮU HOA. Từ quyết định giám đốc thẩm "lộ" vi phạm của Tòa
án sơ thẩm // Bảo vệ pháp luật. - 2018. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 5. Số 12
Bài phản ánh vi phạm của Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn trong việc xét
xử sơ thẩm Bản án số 02/2013/DSST về việc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng
ông Nguyễn Văn Tuân và bà Nguyễn Thị Hường, cùng trú ở thị xã Từ Sơn. Đến
nay, theo nhận định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bản án sơ thẩm xét
xử chưa chính xác và giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn để giải
quyết lại theo đúng pháp luật.
DDC: 347/T550QU
24. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Phân luồng, chống ùn tắc giao thông dịp
Hội Lim // Giao thông. - 2018. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 6. Số 34
Để đảm bảo An toàn Giao thông lễ hội Lim được tổ chức từ ngày 27-28/2,
UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt phương án phân luồng chống ùn tắc giao
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thông.
DDC: 363.12009597/B113N
25. TRẦN SƠN. Vụ "cố ý gây thương tích" ở huyện Gia Bình (Bắc
Ninh): Cơ quan giám định thừa nhận sai sót, không đảm bảo khách quan...
: Dân nguyện // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 14. Số 58
Bài viết về diễn biến vụ việc "cố ý gây thương tích" của ông Nguyễn Kim
Đức đối với chị Nguyễn Thị Bẩy, cùng trú ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình. Hiện
Tòa án Nhân dân huyện Gia Bình đã ra quyết định đình chỉ vụ án do người bị
hại đã tự nguyện xin rút yêu cầu khởi tố và đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ
việc giải quyết vụ án.
DDC: 364.1/V500C
26. HÀ TÂM. Nguy cơ quá tải, nghẽn mạng ATM có thể tái diễn : Tài
chính - Ngân hàng // Đầu tư. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 7. Số 15
Bài viết về tình trạng quá tải, nghẽn mạng ATM do nhu cầu tiền mặt tăng
cao tại nhiều khu công nghiệp, trong đó có Bắc Ninh. Hiện, các ngân hàng đang
nỗ lực chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng cung ứng tiền mặt cho người dân,
doanh nghiệp trong dịp Tết.
DDC: 332.1/NG523C
27. NGUYỄN THỊ LOAN. Ngăn chặn cờ bạc vỉa hè : Từ nhà ra phố //
Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 11. Số 29
Bài phản ánh tình trạng cờ bạc trên vỉa hè ở một số đô thị phía Bắc, trong
đó có Bắc Ninh. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn hiện tượng
này.
DDC: 364.1/NG115CH
28. Khởi tố các vụ án giết người : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2018.
- Ngày 23 tháng 2. - Tr 8. Số22782
Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân thông báo, đang phối hợp các đơn vị
nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét nghi can Lưu Phấn
Cương, 31 tuổi, ở Bắc Ninh về tội giết người.
DDC: 364.152/KH462T
29. K.QUY. Lĩnh án vì đâm chết 2 người đi đường : Tin xét xử // Pháp
luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 11. Số 55
Vừa qua, trong phiên tòa lưu động tại thôn Tư Chi, xã Tân Chi, Tòa án
Nhân dân huyện Tiên Du đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Tiến, SN 1971, ở
huyện Tiên Du 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường
bộ".
DDC: 347/L312A
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30. LÊ ANH. Bắt nghi can giết người vào ngày mùng 6 Tết // Đại đoàn
kết. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 11. Số 59
Ngày 27/2, Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận đã bắt nghi can Lưu Phấn
Cương, SN 1987 để điều tra hành vi "giết người" xảy ra trên địa bàn thành phố
vào ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất. Đối tượng do Công an huyện Thuận Thành phát
hiện và bắt giữ giao cho Công an TP Hồ Chí Minh xử lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4599).
DDC: 364.152/B118NGH
31. MẠNH HÙNG. Năm 2018 sẽ đưa 21 vụ án tham nhũng, kinh tế ra
xét xử // Công lý. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 12. Số 17+18
Bài viết về các vụ án điển hình năm 2018, trong đó có vụ án Phạm tội
Khủng bố vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 347/N114H
III. KINH TẾ
32. N.C. Tin vắn // Đầu tư. - 2018. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 2. Số 17
UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực
hiện Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm,
huyện Thuận Thành với tổng mức đầu tư trên 19,3 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu tổ
chức lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 2/2018.
DDC: 332.6/T311V
33. BẢO NGỌC. Bắc Ninh: Ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam // Công
thương. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 10. Số 15
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo Cuộc vận động
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Ninh trong việc triển
khai các giải pháp tuyên truyền thúc đẩy thực hiện cuộc vận động.
DDC: 381/B113N
34. Tỉnh Bắc Ninh hợp tác với KOICA: Triển khai dự án sử dụng
năng lượng hiệu quả // Công thương. - 2018. - Ngày 5 tháng 2. - Tr 13. Số 16
Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với đoàn chuyên gia của Cơ
quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về việc triển khai thí điểm Dự án "Sử
dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh. Đây là một trong những dự án thực hiện "Chiến lược Tăng trưởng xanh"
của quốc gia cũng như của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 333.79/T312B
35. Bắc Ninh: Tổ chức Hội chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam" // Công thương. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 10. Số 26
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Từ ngày 24-31/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), diễn ra
Hội chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với 350 gian hàng tiêu
chuẩn của các doanh nghiệp trong cả nước.
DDC: 381.074/B113N
36. PC Bắc Ninh: Phát động Tết trồng cây // Công thương. - 2018. Ngày 28 tháng 2. - Tr 11. Số 26
Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân
viên nhân dịp đầu năm và phát động "Tết trồng cây" Xuân Mậu Tuất 2018.
DDC: 621.31/PCB113N
37. D.A. Tin vắn // Đầu tư. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 2. Số 26
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn đốc thúc UBND thị xã Từ Sơn đẩy
nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng đường
TL127, đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, thời gian
xong trong quý I/2018.
DDC: 354.609597/T311V
38. PV. Bắc Ninh đổi mới công tác tuyên truyền trong nông dân //
Nhân dân. - 2018. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 1. Số 22772
Bài viết về công tác tuyên truyền trong nông dân gắn với phong trào xây
dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 303.3/B113N
39. TÂM THỜI. Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Bắc Ninh // Nhân
dân. - 2018. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 2. Số 22783
Bài viết về những kết quả, thuận lợi, hạn chế và giải pháp trong việc phát
triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ của ngành nông
nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 630/PH110TR
40. THU HÀ. Được vay vốn mức "khủng", nông dân nhanh giàu :
Quỹ hỗ trợ nông dân // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 12 tháng 2. - Tr 40.
Số 37-42
Bài viết về những kết quả đã đạt được của việc cho nông dân vay vốn phát
triển kinh tế của Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các hộ nông dân đầu tư,
mở rộng quy mô, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị
trên địa bàn huyện Lương Tài (Bắc Ninh).
DDC: 332.3/Đ557V
41. PV VÀ CTV. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó với rét đậm, rét
hại : Nhiều địa phương lấy nước gieo cấy đạt hơn 90% diện tích // Nhân dân. 8

2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 7. Số 22764
Tổng cục Thủy lợi cho biết, đến nay, một số tỉnh khu vực trung du và
đồng bằng Bắc Bộ đã có hơn 90% diện tích vụ đông xuân đủ nước gieo cấy.
Theo đó, diện tích có nước tính là hơn 388 nghìn ha, đạt 63,43%, trong đó tỉnh
Bắc Ninh đạt 45,48%.
DDC: 627/B113B
IV. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
42. PHƯƠNG ANH. Mùa lễ hội 2018: Địa phương cam kết gì? // Văn
hóa. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 8+9. Số 15
Ngày 2/2 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị
triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018. Trước đó, trong các ngày
30,31/1 và 1/2, đoàn kiểm tra lễ hội do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch) thành lập đã tới các điểm nóng về lễ hội, trong đó có đền Bà
Chúa kho, TP Bắc Ninh. Theo đó, Ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho cam
kết giải pháp khắc phục những nổi cộm như khấn thuê, lễ mướn, chèo kéo, đốt
nhiều vàng mã.
DDC: 394.26/M501L
43. MỘC AM. Chấn chỉnh tiêu cực trong lễ hội: Cam kết có thực hiện
được không? // Nhân dân cuối tuần. - 2018. - Ngày 4 tháng 2. - Tr 8+9. Số 5
Bài viết về các giải pháp chấn chỉnh những tiêu cực diễn ra ở lễ hội trên
phạm vi cả nước, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 394.26/CH121CH
44. P.C.TÙNG. Đương đại hóa tranh Đông Hồ // Thanh niên. - 2018. Ngày 8 tháng 2. - Tr 19. Số 39
Ngày 7/2, nghệ nhân Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế và các họa sĩ trẻ đã tổ
chức buổi họp báo tại TP Hồ Chí Minh về dự án Đương đại hóa tranh Đông Hồ
nhằm đưa văn hóa dân tộc đến gần giới trẻ Việt Nam.
DDC: 741.09597/Đ561Đ
45. PV. Sôi nổi các hoạt động vui Tết, đón Xuân // Nhân dân. - 2018. Ngày 20 tháng 2. - Tr 1. Số 22779
Từ ngày 18-22/2 (tức mồng 3 đến mồng 5 Tết âm), tại xã Phật Tích,
huyện Tiên Du đã diễn ra Lễ hội chùa Phật tích với nhiều hoạt động như lễ hội
Khán hoa Mẫu đơn, lễ dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an với nhiều trò chơi
dân gian và biểu diễn quan họ.
DDC: 394.26/S452N
46. XC. Tổ chức lễ hội văn minh, ý nghĩa : Vấn đề hôm nay // Tuần Tin
tức. - 2018. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 4. Số 8
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Bài viết về công tác tổ chức và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người
dân khi tham gia lễ hội ở các địa phương. Theo đó, đại diện Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cam kết loại bỏ cá cược chọi gà ở hội Lim và hạn
chế đốt vàng mã ở Đền Bà Chúa kho.
DDC: 394.26/T450CH
47. TIÊU PHONG. Tiền lẻ vẫn rải khắp đền, chùa // Thanh niên. - 2018.
- Ngày 22 tháng 2. - Tr 16. Số 53
Bài và ảnh phản ánh việc rải tiền lẻ khi đi lễ của khách thập phương tại
các đền chùa phía Bắc, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 394.26/T305L
48. LAN ANH. Trên đường đi lễ xuân đầu năm... : Xuân khám phá và
chinh phục // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 5. Số 43-48
Bài viết giới thiệu các lễ hội đặc sắc diễn ra đầu năm ở ba miền đất nước,
trong đó có Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn; Lễ hội Lim ở huyện
Tiên Du và Lễ hội Bà Chúa kho ở TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/TR254Đ
49. THÙY DƯƠNG. Lễ hội thi lợn độc đáo dâng Thánh ngày xuân ở
miền Kinh Bắc // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 16-21 tháng 2. - Tr 12. Số
47 - 52
Bài viết về Lễ hội thi lợn độc đáo dâng Thánh ngày xuân ở làng Ngọc
Khánh, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành.
DDC: 394.26/L250H
50. BẢO ANH. Lễ hội làng Ném Thượng: "Ông ỉn" vẫn được "chém
kín" // Văn hóa. - 2018. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 9. Số 24
Sáng mùng 6 tháng Giêng (21/2) Lễ hội truyền thống làng Ném Thượng
đã được tổ chức trong không khí tươi vui và nghiêm túc thực hiện việc không
công khai chém lợn giữa sân đình.
DDC: 394.26/L250H
51. T.DƯƠNG. Lành mạnh mùa lễ hội Xuân 2018 : Xã hội // Giáo dục
và thời đại. - 2018. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 12. Số 48
Bài viết về công tác quản lý lễ hội của các địa phương, trong đó có Bắc
Ninh. Theo đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường giám sát,
loại bỏ những hủ tục phản cảm.
DDC: 394.26/L107M
52. NAM PHƯƠNG. Tưng bừng lễ hội rước pháo : Du lịch // Giáo dục
và thời đại. - 2018. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 21. Số 48
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Bài viết về lễ hội Rước pháo làng Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, thị xã Từ
Sơn. Đây là hoạt động tiêu biểu nhất mà người dân làng nghề giàu có nhất vùng
Bắc Ninh còn lưu giữ được đến ngày nay. Hội diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6
tháng Giêng âm lịch hàng năm.
DDC: 394.26/T556B
53. HOA TUẤN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 26
tháng 2. - Tr 8. Số 20436
Ngày 25/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi Hát dân ca quan
họ và Vinh danh 47 nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20436).
DDC: 782.42162009597/H103B
54. NGUYỄN THÀNH LẬP. Nét đẹp tại tâm // Đại biểu nhân dân. 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 8. Số 57
Bài viết của ông Nguyễn Thành Lập, Trưởng Ban Quản lý Đền Bà Chúa
kho, TP Bắc Ninh về những chuyển biến trong nhận thức của người dân đối với
chủ trương và cách thức tuyên truyền để hạn chế đốt vàng mã.
DDC: 394.26/N207Đ
55. TRẦN VÂN. Khai mạc hội Lim 2018 // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày
28 tháng 2. - Tr 8. Số 59
Đến hẹn lại lên, Hội Lim Xuân Mậu Tuất 2018 khai mạc, đón chào du
khách thập phương về bái lễ và du xuân. Hội Lim diễn ra ở đồi Lim, huyện Tiên
Du từ ngày 12-13 tháng Giêng, để tưởng nhớ hai vị sư tổ của làn điệu dân ca
quan họ là Vua Bà và ông Hiếu Trung Hầu - 2 vị sư tổ đã để lại di sản cho con
cháu với hơn 200 làn điệu âm nhạc đặc sắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22787; Thể thao
văn hóa, số 43; Tiền phong, số 59; Giáo dục và thời đại, số 51).
DDC: 394.26/KH103M
56. AQUA. Năm 2017, Bắc Ninh tuyển mới gần 50.000 người học nghề
// Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 13. Số 51
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thu hút người học nghề
tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong năm 2017.
DDC: 373.246/N114H
57. Giáo dục Thị xã Từ Sơn: Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 // TC.Giáo dục và thời đại. - 2018. - Tháng 2. Tr 89. Số 7+8
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Phòng Giáo dục thị xã Từ Sơn
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trong năm học 2016-2017.
DDC: 370/GI108D
58. P.V. Trường Tiểu học Long Châu (Bắc Ninh): Nơi gửi niềm tin
của học sinh và phụ huynh // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr
3. Số 5
Bài viết về Trường Tiểu học Long Châu, huyện Yên Phong với nỗ lực
không ngừng vươn lên trong giảng dạy, qua đó tạo niềm tin của học sinh và phụ
huynh
DDC: 372/TR561T
59. P.V. Vì tương lai, Hòa Tiến coi trong tiêu chí giáo dục và trường
học // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 2. Số 5
Bài viết về sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện và kết quả đạt được của các cấp
ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong về tiêu chí giáo
dục và trường học khi thực hiện xây dựng nông thôn mới.
DDC: 370/V300T
60. ĐỖ HÙNG. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong: Không
ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 2
tháng 2. - Tr 3. Số 5
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng phòng Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong về những nỗ lực không ngừng nâng cao
chất lượng mọi mặt của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong.
DDC: 370/NG107GI
61. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Hầu hết bệnh viện "lơ là" kiểm soát nhiễm
khuẩn // Thanh tra. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 13. Số 10
Bài phản ánh tình trạng lơ là và vi phạm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 362.11/B113N
62. Sở Y tế Bắc Ninh "giấu" kết quả bình xét thi đua cuối năm của
lãnh đạo // Thanh tra. - 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 13. Số 10
Bài viết phản ánh những nghi vấn trong công tác quản lý y tế trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh và trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế.
DDC: 610/S460Y
63. 6 cán bộ bị luân chuyển công tác, giám đốc vẫn tại vị // Thanh tra. 2018. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 13. Số 10
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Bài phản ánh về việc xử lý trách nhiệm đối với các y, bác sĩ liên quan đến
việc 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh.
DDC: 362.11/S111C
64. VÂN ANH. Bắc Ninh triển khai công tác dân số năm 2018 // Gia
đình và xã hội. - 2018. - Ngày 6 tháng 2. - Tr 6. Số 16
Bài viết về những kết quả đã đạt được của công tác dân số kế hoạch hóa
gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2017 và triển khai công tác dân số năm 2018.
DDC: 363.9/B113N
V.VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
65. HOÀNG MỘC LAN. Bâng khuâng Đông Hồ // Nhân dân. - 2018. Ngày 11 tháng 2. - Tr 3. Số 22773
Bài viết về những nét đẹp mộc mạc, đầy bản sắc của làng tranh dân gian
Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành vào dịp Tết đến Xuân về.
DDC: 741.09597/B122KH
66. NGUYÊN ĐỨC. Làm mới dân ca bằng cái tình của người quan họ
// Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 5. Số 20438
Bài trả lời phỏng vấn của nhạc sĩ Đức Miêng xoay quanh vấn đề sáng tác
ca từ mới cho quan họ.
DDC: 782.421620092/L100M
67. LÃ NGỌC KHUÊ. Những khúc ca quan họ // Lao động cuối tuần. 2018. - Ngày 23-25 tháng 2. - Tr 16. Số 8
Chùm thơ của GS Lã Ngọc Khuê về quan họ và lễ hội ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NH556KH
68. TRẦN ANH TRANG. Kiếp đá // Văn nghệ. - 2018. - Ngày 3 tháng 2.
- Tr 13. Số 5
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/K307Đ
69. TRẦN ANH TRANG. Bất chợt // Văn nghệ. - 2018. - Ngày 3 tháng
2. - Tr 13. Số 5
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/B124CH
70. TRẦN ANH TRANG. Trước Lệ Chi Viên // Văn nghệ. - 2018. Ngày 3 tháng 2. - Tr 13. Số 5
13

Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TR557L
71. NGUYỄN KHẮC THUẦN. Năm Tuất ấy diễn ra như thế : Những
mẩu chuyện lịch sử // Giáo dục và thời đại. - 2018. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 14.
Số 49
Bài viết về sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi vua với miếu hiệu Lý Thái Tổ
(1010-1028) khai mở triều đại nhà Lý năm Canh Tuất 1010. Đức vua sinh năm
Giáp Tuất 974, ở làng Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn,
nay thuộc địa phận thị xã Từ Sơn.
DDC: 959.7023/N114T
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