I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. PV. TP Bắc Ninh được công nhận đô thị loại I // Nhân dân. - 2018. Ngày 18 tháng 3. - Tr 8. Số 22805
Ngày 17/3, tại TP Bắc Ninh, Thành ủy, HĐND, UBND TP Bắc Ninh tổ
chức lễ công bố và trao quyết định công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I. Tới
dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính
phủ, các bộ, ngành Trung ương, đại diện chính quyền TP Lai Tân, tỉnh Quảng
Châu (Trung Quốc)... và đông đảo người dân thành phố.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 34; Đại
biểu nhân dân, số 78; Tài nguyên môi trường, số 23).
DDC: 307.1/TH107PH
2. HÀ LONG. Bắc Ninh trở thành đô thị loại I: Hiện thực hóa thành
phố thông minh // Tiền phong. - 2018. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 13. Số 76
Bài trả lời phỏng vấn của Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn
về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của TP Bắc Ninh và những nỗ lực của chính
quyền và nhân dân để đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới.
DDC: 307.1/B113N
3. NGUYỄN TRƯỜNG. Thành phố Bắc Ninh sau 20 năm tái lập tỉnh:
Cuộc lột xác ngoạn mục // Tiền phong. - 2018. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 4. Số 78
Bài viết về chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của TP Bắc Ninh,
một địa phương có diện tích nhỏ nhưng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao gắn
liền với nền văn hóa đậm đà bản sắc.
DDC: 307.1/TH107PH
4. MẠNH DŨNG. Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh // Lao động xã hội. - 2018. - Ngày 27
tháng 3. - Tr 3. Số 37
Ngày 26/3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển
khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng
Chính phủ về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội Lê Quân công bố Quyết định số 688-QĐNS/TW của Ban Chấp
hành Trung ương luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ
2015-2020 đối với đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 20152020. Tại Quyết định số 706-QĐNS/TW Ban Chấp hành Trung ương về việc
điều động cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thôi
tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy
Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ
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LĐ-TBXH, đồng thời tham gia Ban Cán sự Đảng bộ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Gia đình và trẻ em, số 12).
DDC: 352.609597/TR108Q
5. VĂN LÝ. Phát động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu
Tuất 2018 // Lao động xã hội. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 4. Số 26
Ngày 27/2 tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) long trọng tổ
chức Lễ phát động "Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018.
DDC: 394.26/PH110Đ
6. H.SEN. Đề nghị xét danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân
ưu tú // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 2. Số 80
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh sách Hồ sơ đề nghị xét
tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di
sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai do Hội đồng cấp tỉnh, thành phố gửi Hội
đồng chuyên ngành cấp Bộ. Theo danh sách này, hồ sơ đề nghị xét tặng danh
hiệu "Nghệ nhân nhân dân" có 103 nghệ nhân của 29 tỉnh, trong đó có Bắc
Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 79).
DDC: 353.709597/Đ250NGH
7. H.T. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt các
nhiệm vụ // Văn hóa. - 2018. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 15. Số 27
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã có buổi
thăm và làm việc với lãnh đạo trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cùng
toàn thể cán bộ, huấn luyện viên Trung tâm Đào tạo vận động viên Trường Đại
học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
DDC: 378.009597/TR561Đ
8. PHẠM CÔNG DÙNG. Người dân có thêm nhiều cơ hội lựa chọn
Thừa phát lại // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 5. Số 74
Bộ Tư pháp cho biết, đến hết năm 2017 đã phê duyệt Đề án thành lập Văn
phòng Thừa phát lại giai đoạn 2017-2018 của 18 địa phương, nâng tổng số các
tỉnh thực hiện triển khai chế định Thừa phát lại lên 22 tỉnh, trong đó có Bắc
Ninh. Hoạt động này sẽ giúp giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác xét xử và thi hành án dân sự, tạo thêm công cụ pháp lý tích cực để
người dân tự bảo vệ mình khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương
mại.
DDC: 346/NG558D
9. HẢI ANH. Chính trị - Xã hội // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 20
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tháng 3. - Tr 2. Số 20458
Ngày 19/3, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng
bằng sông Hồng, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ, ký giao ước thi đua năm 2018. Hội nghị thống nhất đề nghị Chính phủ
tặng bằng khen cho tỉnh Bắc Ninh và một số bằng khen và cờ thi đua cho các
tỉnh trong Cụm.
DDC: 352.209597/CH312TR
10. VŨ QUANG. Trao tặng một số phiên bản tài liệu về Liệt sĩ, ĐBQH
Khóa I Nguyễn Văn Luyện // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 3 tháng 3. - Tr
1. Số 62
Ngày 2/3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ
tổ chức Lễ trao tặng một số phiên bản tài liệu lưu trữ về Liệt sĩ, bác sĩ, Ủy viên
Ban Thường trực Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa I Nguyễn Văn Luyện
(1898-1946) cho gia đình. Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà nho tại Bắc
Ninh, là trí thức yêu nước có trái tim nhân hậu, luôn hướng về lợi ích dân tộc.
DDC: 352.209597/TR108T
11. PHƯƠNG HÀ SƠN. Bắc Ninh phòng ngừa sai phạm do lợi dụng
chức, quyền : Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng // Nhân dân. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 1. Số 22802
Bài viết về những nỗ lực và quyết tâm của Tỉnh ủy Bắc Ninh trong việc
kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa sai phạm do lợi dụng chức, quyền.
DDC: 352.809597/B113N
12. PHƯƠNG HOA. Giám sát về hoạt động lễ hội: Kịp thời điều chỉnh
phát sinh không lành mạnh : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc
Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 6. Số 60
Bài viết về công tác giám sát hoạt động lễ hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/GI104S
13. PHAN PHƯƠNG. Sẵn sàng cho lễ hội : Chuyên trang Hội đồng
Nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr
6. Số 60
Bài viết về việc khảo sát chuẩn bị tổ chức lễ hội Kinh Dương Vương của
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để đánh giá công tác
quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Thuận Thành.
DDC: 352.209597/S115S
14. SƠN NGUYÊN. Bắc Ninh: Chặt chẽ trong thẩm tra tờ trình :
Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 4. Số 70
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Bài viết về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 3 của Thường trực Hội
đồng Nhân dân tỉnh.
DDC: 352.209597/B113N
15. PHAN PHƯƠNG. Công tác văn phòng HĐND tỉnh phát huy hết
năng lực, trách nhiệm : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh //
Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 6. Số 81
Bài viết về những nỗ lực của tập thể cán bộ, chuyên viên văn phòng Hội
đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ hoạt
động của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng hiệu quả.
DDC: 352.209597/C455T
16. TUẤN ĐỖ. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Giải quyết triệt để từ
gốc : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân.
- 2018. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 6. Số 81
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Bắc
Ninh Vũ Chí Kiên về giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp
công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Nhân dân và đại biểu
Hội đồng Nhân dân TP Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/X550L
17. PHƯƠNG HOA. Hội nghị giao ban thường trực HĐND các tỉnh,
thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ: Chất lượng
hội nghị được nâng cao : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh
// Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 6. Số 81
Bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Hương Giang về công tác chuẩn bị và ý nghĩa của Hội nghị giao ban
thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên
hải Bắc Bộ dự kiến diễn ra ngày 29-30/3 tại Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/H452NGH
18. MINH HẢI. Hướng về cơ sở từ hoạt động giám sát, phản biện :
Công tác mặt trận // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 5. Số 67
Bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh về những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế
cũng như các giải pháp tháo gỡ trong công tác triển khai hoạt động giám sát và
phản biện xã hội ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.
DDC: 352.209597/H561V
19. HẢI NHI. Quyết tâm thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động từ cấp
huyện : Trò chuyện với cán bộ Mặt trận // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 23
tháng 3. - Tr 5. Số 82
Bài trả lời phỏng vấn của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc
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Ninh Vũ Hùng về những quyết tâm và nỗ lực thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" từ cấp huyện.
DDC: 352.209597/Q528T
20. NHƯ QUỲNH. Cụm thi đua số 4 ký giao ước thực hiện phong trào
thi đua // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 3. Số 4607
Ngày 7/3, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua số 4 Bộ Công an gồm
Công an 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, trong đó có Bắc Ninh tổ chức Hội nghị ký
giao ước thực hiện Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 với khẩu
hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".
DDC: 363.2/C511TH
21. NGUYÊN PHONG. Lực lượng vũ trang huyện Tiên Du với ba
"ngày hội" // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 5. Số 20444
Bài viết về những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thường niên của lực lượng
dân quân tự vệ và cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiên Du trong
ba ngày hội: Hội Lim, hội tuyển quân, hội ra quân huấn luyện.
DDC: 355.1/L552L
22. QUẾ CHI. CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh: Giải quyết thành công các
vụ tranh chấp lao động // Lao động. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 5. Số 46
Bài viết những nỗ lực của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
trong việc giải quyết các vụ tranh chấp lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp
cho người lao động.
DDC: 361.6/C455Đ
23. BÌNH MINH. Nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ ngành TT&TT //
Bưu điện Việt Nam. - 2018. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 2. Số 28
Ngày 5/3, tại Bắc Ninh, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
tổ chức Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai
đoạn 2016-2018 để phong trào tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong nữ công nhân viên
chức lao động toàn ngành.
DDC: 361.7/N122C
24. Q.CHI. Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh: 100% công đoàn cơ
sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức // Lao động. - 2018. - Ngày 13 tháng 3. Tr 4. Số 56
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ
V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V,
nhiệm kỳ 2013-2018, 12 đồng chí dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, 1
đồng chí dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V.
DDC: 361.6/C455Đ
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25. K.K. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: 528 CĐCS phối hợp với doanh nghiệp
ký kết TƯLĐTT // Lao động. - 2018. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 5. Số 63
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình
"Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước
lao động tập thể" của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 361.7/L305Đ
26. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Triển khai Cụm thi đua các ban
LĐLĐ tỉnh năm 2018 // Lao động. - 2018. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 5. Số 62
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua Cụm thi đua các ban LĐLĐ tỉnh năm 2018. Hội nghị đã bầu Ban Chính sách Pháp luật làm Cụm phó cụm thi đua và đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh ký
kết giao ước thi đua năm 2018.
DDC: 361.7/L305Đ
27. THU HÀ. Vốn đến tay, nông dân Kinh Bắc có đàn bò, xưởng
may... : Quỹ Hỗ trợ nông dân // Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 8 tháng 3.
- Tr 8. Số 58
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh
trong việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất từ nguồn
vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.
DDC: 361.6/V454Đ
28. DƯƠNG AN NHƯ. Sản phẩm VAC Bắc Ninh chiếm lĩnh thị
trường thực phẩm sạch : VACVINA và Kinh tế VAC // Kinh tế nông thôn. 2018. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 4. Số 12
Bài viết về sự liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa Trung tâm Dịch vụ
VAC, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh và công ty cổ phần công nghệ sạch Tâm
Phú, HTX rau an toàn Liên Ấp (xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du) đã chiếm lĩnh thị
trường thực phẩm sạch, an toàn không chỉ ở địa phương mà còn vươn ra cả Hà
Nội.
DDC: 635/S105PH
29. NGUYỄN VĂN XÂY. Tỉnh hội Bắc Ninh với Báo hội // Cựu chiến
binh Việt Nam. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 3. Số 1219
Bài phản ánh về tình trạng sử dụng Báo hội Cựu chiến binh tại các cơ sở
của Tỉnh hội Cựu chiến binh Bắc Ninh và những giải pháp khắc phục để báo
Hội trở thành kênh thông tin hữu ích góp phần quan trọng trong việc tuyên
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng...
DDC: 305.9/T312H
30. TÔ KIỀU THẨM. Giữ "cốt cách" lễ hội ở Bắc Ninh : Vác tù và
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hàng tổng // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2018. - Tháng 3. - Tr 10. Số 317
Bài viết về những kết quả đã đạt được của các cấp hội CCB tỉnh Bắc Ninh
trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia giải
quyết các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an toàn trong các
lễ hội …trên địa bàn tỉnh.
DDC: 305.9/GI550C
31. NGUYỄN MINH XUÂN. Nặng lòng với biên cương // Người cao
tuổi. - 2018. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 4. Số 52
Bài viết về những năm tháng công tác tại biên giới của cựu chiến binh
Hoàng Văn Khúc, SN 1959, ở thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương
Tài.
DDC: 305.9/N116L
32. THỦY NGUYÊN. Bắc Ninh: Kinh nghiệm đề xuất thành công việc
cấp báo PNVN tới 100% chi hội // Phụ nữ Việt Nam. - 2018. - Ngày 26 tháng
3. - Tr 2. Số 37
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm đề xuất thành công việc cấp báo Phụ nữ Việt
Nam tới 100% chi hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 305.4/B113N
33. B.N. Tin hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2018. - Ngày 12
tháng 3. - Tr 2. Số 31
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hưởng ứng Tết
trồng cây với chủ đề "Phụ nữ Bắc Ninh trồng cây, trồng hoa vì Môi trường xanh
- đường làng sạch - đô thị văn minh".
DDC: 305.4/T311H
34. THU HÀ. Thoát khỏi kiếp osin xứ người nhờ số tiền mua băng vệ
sinh // Gia đình và xã hội. - 2018. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 13. Số 33
Bài viết về hành trình sa chân vào làm osin xứ người và nỗ lực thoát khỏi
cạm bẫy để trở về với gia đình của chị Nguyễn Thị Ngoan, SN 1974, ở huyện
Tiên Du.
DDC: 305.4/TH411KH
II. PHÁP LUẬT
35. TRẦN MINH GIANG. Trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hòa giải,
đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính // Công lý. - 2018. Ngày 7 tháng 3. - Tr 4. Số 19
Từ ngày 5-9/3, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Tọa đàm về đổi mới và
tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành
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chính. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, các Thẩm phán
Tòa án Nhân dân Tối cao, các chuyên gia pháp luật và Thẩm phán Tòa án Nhân
dân các tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 347/TR108Đ
36. NGUYỄN CƯỜNG. Vi phạm trong sử dụng lao động ở một số
doanh nghiệp tại Bắc Ninh // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 11 tháng 3. Tr 1. Số 20449
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội tại
các công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cho thấy, vẫn còn nhiều sai
phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.
DDC: 352.809597/V300PH
37. BBĐ. Thông tin về bài báo "Dự án khu đô thị mới Quế Võ, Bắc
Ninh: Nghi án chiếm đoạt tài sản của nhà nước và cổ đông?: Cơ quan Công
an đang vào cuộc : Khiếu nại - tố cáo // Thanh tra. - 2018. - Ngày 02 tháng 3. Tr. 6 Số 18
Phản ánh ý kiến của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây
Hồ và quan điểm trả lời của báo Thanh tra về bài báo: Dự án khu đô thị mới Quế
Võ, Bắc Ninh: Nghi án chiếm đoạt tài sản của nhà nước và cổ đông". Hiện cơ
quan công an đã vào cuộc xác minh.
DDC: 352.8/TH455T
38. Đ.P. Vụ cụ Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh bị oan sai: Bao giờ nạn
nhân mới được bồi thường? : Chuyện lớn, chuyện nhỏ // Phụ nữ Việt Nam. 2018. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 14. Số 31
Bài phản ánh về việc chậm trễ khi thực hiện bồi thường oan sai cho cụ
Trần Văn Thêm, ở thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, người đã chịu
hàm oan giết người hơn 40 năm.
DDC: 352.809597/V500C
39. TRUNG THỨ. Bắc Ninh: Cần sớm làm rõ vụ việc công dân tố bị
"Chiếm đoạt tài sản" // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 13 tháng 3. - Tr
14. Số 72
Bài phản ánh việc bà Vũ Thị Hiển, 52 tuổi, trú tại phố Võ Thị Sáu, khu
Việt Trang, phường Ninh Xá tố cáo bà Trần Thị Hoài Thu và Trần Ngọc Bích có
hành vi "Chiếm đoạt tài sản" của bà đến Công an TP Bắc Ninh. Vụ việc hiện
chưa được giải quyết thỏa đáng.
DDC: 352.809597/B113N
40. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Tăng an toàn, giảm ùn tắc giao thông dịp
lễ hội // Giao thông. - 2018. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 6. Số 38
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Bài phản ánh những nỗ lực của Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh trong
việc kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông để giảm thiểu tai nạn và ùn tắc
dịp lễ hội.
DDC: 354.7709597/B113N
41. NGUYỄN YÊN TIẾN. Tài xế đua nhau né trạm thu phí BOT Quốc
lộ 5 : Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 6. Số
20447
Bài phản ánh tình trạng các phương tiện giao thông né trạm thu phí BOT
Quốc lộ 5 khiến mật độ phương tiện qua lại trên địa bàn thị trấn Thứa, huyện
Lương Tài tăng lên gây tắc nghẽn và xuống cấp mặt đường.
DDC: 363.12009597/T103X
42. HẢI QUỲNH. Tuyên truyền ATGT tại trường học Bắc Ninh //
Giao thông. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 6. Số 44
Ngày 14/3, tại trường THCS Đại Lai và THCS Nhân Thắng, huyện Gia
Bình, Ban An toàn Giao thông và Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông và
giáo dục văn hóa giao thông trường học.
DDC: 363.12009597/T527TR
43. PV. Hà Nội: Khai mở thêm tuyến buýt kết nối Hà Nội - Bắc Ninh //
Nhà báo và công luận. - 2018. - Ngày 30 tháng 3 - 5 tháng 4. - Tr 17. Số 13
Từ ngày 28/3, Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội chính thức mở mới
tuyến buýt kế cận không trợ giá 212: Bến xe Mỹ Đình - TP Bắc Ninh - Bến xe
Quế Võ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
DDC: 388.4/H100N
44. K.N. Bắc Ninh: Khởi tố kẻ thất tình xúc phạm quốc kỳ : Tin An
ninh - Trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 10. Số 62
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong đã phê chuẩn quyết định khởi
tố bị can đối với Nghiêm Đình Tuyến, SN 1995 và Nghiêm Đình Thiệp, SN
1997 cùng trú tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong về tội "Xúc
phạm quốc kỳ".
DDC: 347/B113N
45. Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có : An ninh - Trật tự
// Nhân dân. - 2018. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 7. Số 22791
Ngày 3/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng PC45 Công an tỉnh phối
hợp Công an TP Hải Phòng bắt đối tượng Trần Đức Hải, 30 tuổi, ở huyện Quế
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Võ về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" trong vụ án trộm
cắp 300 TV trị giá khoảng 2 tỷ đồng xảy ra ở TP Hải Phòng.
DDC: 364.1/T309TH
46. Cờ bạc : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2018. - Ngày 5 tháng 3. Tr 7. Số 22792
Tại nhà nghỉ Đông Dương, Khu đô thị mới thị trấn Chờ, huyện Yên
Phong, Công an huyện Yên Phong bắt quả tang bốn đối tượng có hành vi đánh
bạc. Hiện công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
DDC: 364.1/C460B
47. TRẦN HUYỀN. Đứt cáp tời, hai công nhân thương vong : Tin vắn
// Giao thông. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 14. Số 40
Ngày 7/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho
biết đã hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình của anh Lê Công Trọng, SN 1989, ở Bắc
Ninh tử vong do tai nạn lao động tại Công ty Than Nam Mẫu.
DDC: 363.11/Đ565C
48. HẢI QUỲNH. Khởi tố, bắt giam kẻ dùng búa đinh giết bạn gái //
Giao thông. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 14. Số 40
Ngày 7/3, Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Thế Vũ, 24 tuổi, ở
Hà Giang để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bạn gái của bị cáo, 21
tuổi, trú ở xã Hán Quảng, huyện Quế Võ.
DDC: 364.1/KH462T
49. TRUNG THỨ. Bắc Ninh: Một cán bộ Công an bị "tố" chiếm đoạt
tiền // Pháp luật Việt Nam. - 2018. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 14. Số 79
Bài phản ánh diễn biến việc anh Hà Văn Huân, ở tỉnh Bắc Giang tố cáo
anh Nguyễn Văn Ngân, cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh có hành vi "Chiếm đoạt
tài sản" đến Công an TP Bắc Ninh. Vụ việc đến nay chưa được giải quyết dứt
điểm.
DDC: 364.1/B113N
50. NHƯ QUỲNH. Đối tượng vận chuyển trái phép 16 bánh heroin sa
lưới : Tin 24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 8. Số
4623
Ngày 23/3, tại bến xe TP Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh,
Công an TP Bắc Ninh phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng: Lý Thiết Thuần,
SN 1986, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang điều tra mở rộng để xử lý đối tượng
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trước pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22812).
DDC: 364.1/Đ452T
51. ĐÀO MINH KHOA. Truy tố 6 đối tượng nhận bảo kê để ăn tiền
của các nhà xe // Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 5. Số 4625
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có cáo trạng truy tố 6 bị can, trong đó
có bị can Đinh Văn Hải, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du bị truy tố về tội
"Đưa hối lộ".
DDC: 347/TR523T
52. THẢO LINH. Bắc Ninh: tăng tốc giải quyết ô nhiễm // Tài nguyên
và Môi trường. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 6. Số 20
Bài viết về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp và làng
nghề ở Bắc Ninh và những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc giải
quyết tình trạng trên.
DDC: 363.73/B113N
53. ĐẶNG TIẾN. Viện Nghiên cứu Da Giày: Vô tư xả thải ra môi
trường // Lao động. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 5. Số 58
Bài phản ánh tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của Viện Nghiên
cứu Da Giày (thuộc Bộ Công Thương) trên địa bàn phường Đồng Nguyên, thị
xã Từ Sơn.
DDC: 363.73/V305NGH
III. KINH TẾ
54. KIỀU THỦY. Việt Hùng đổi thay : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới
// Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 3. Số 12
Bài viết về những đổi thay trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và xây
dựng nông thôn mới ở xã Việt Hùng, huyện Quế Võ.
DDC: 307.1/V308H
55. KIỀU THỦY. Mộ Đạo, điểm sáng nông thôn mới : Bắc Ninh nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 2. Số 12
Bài viết về những bước phát triển đáng kể ở hầu hết các ngành, lĩnh vực
của xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, là điểm sáng nông thôn mới.
DDC: 307.1/M450Đ
56. KIỀU THỦY. Nông thôn mới ở Quế Tân : Bắc Ninh - nông thôn
đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 3. Số 12
Bài viết về những kết quả đã đạt được sau hơn 7 năm xây dựng Nông thôn
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mới ở xã Quế Tân, huyện Quế Võ.
DDC: 307.1/N455TH
57. HẢI NHI. Để người Việt chủ động chọn hàng Việt // Đại đoàn kết.
- 2018. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 5. Số 79
Ngày 19/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức
họp báo Hội chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bắc Ninh
năm 2018". Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Hà Sỹ Tiếp,
Trưởng ban Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh
Bắc Ninh chủ trì họp báo.
DDC: 381.09597/Đ250NG
58. Bắc Ninh: Tổ chức hội chợ tiêu dùng hàng Việt // Công thương. 2018. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 10. Số 37
Từ ngày 23-30/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Ban Chỉ
đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội
chợ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Bắc Ninh 2018 với 350
gian hàng.
DDC: 381.09597/B113N
59. BÙI VIỆT. Bắc Ninh: Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi
cung ứng // Công thương. - 2018. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 14. Số 35
Bài viết về những nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ doanh nghiệp của Sở Công
thương Bắc Ninh thông qua chương trình khuyến công với dự án "Tư vấn hỗ trợ
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam" nhằm đáp ứng đủ
điều kiện và trở thành nhà cung cấp sản phẩm phụ trợ.
DDC: 338.7/B113N
60. HÀ AN. Bắc Ninh: 2 tháng đầu năm có gần 20 doanh nghiệp mới
đi vào hoạt động // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 7 Số 61
Ngày 1/3, theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, ngoài 20
doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thì ước tổng doanh thu của các doanh nghiệp
khu công nghiệp đạt gần 180 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu gần 6 tỷ USD; nộp
ngân sách nhà nước gần 2.400 tỷ đồng; thu hút đầu tư trên địa bàn khoảng hơn
170 triệu USD, riêng các khu công nghiệp tập trung là 133,4 triệu USD.
DDC: 338.7/B113N
61. Điện lực Bắc Ninh: Phát động thi đua chỉnh trang lưới điện //
Công thương. - 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 11. Số 30
Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua "Chỉnh trang
trạm biến áp phân phối và hệ thống lưới điện hạ áp đảm bảo an toàn - sạch đẹp"
và "Giảm tổn thất điện năng". Thời gian thi đua đợt I bắt đầu từ ngày 1/1 đến hết
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ngày 30/6.
DDC: 621.31/Đ305L
62. BÙI VIỆT. Bắc Ninh: Thắt chặt quản lý môi trường trong cụm
công nghiệp // Công thương. - 2018. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 14. Số 27
Bài viết về công tác quản lý môi trường của Sở Công thương Bắc Ninh tại
các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
DDC: 354.309597/B113N
63. NGUYÊN ĐỨC. Bắc Ninh có thêm nhà máy sản xuất linh kiện
điện tử "triệu đô" // Bưu điện Việt Nam. - 2018. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 7. Số
30
Công ty TNHH Vintrig (Tập đoàn Synopex, Hàn Quốc) đã khánh thành
nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử FPCB trị giá 30 triệu USD tại cụm
công nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong.
DDC: 338.7/B113N
64. QUANG MINH. Không để thông tin nhiễu loạn cản bước nhà đầu
tư : Tháo gỡ khó khăn trong tái khởi động dự án Khu đô thị mới Quế Võ (Bắc
Ninh) // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 1. Số 20458
Bài viết về nỗ lực đầu tư, tái khởi động dự án Khu đô thị mới Quế Võ do
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ làm chủ đầu tư cùng
với nhiều khu đô thị khác đã được UBND tỉnh Bắc Ninh và Chính phủ cho phép
triển khai, giao hơn 581.000m2 đất cho Công ty Tây Hồ trước những thông tin
nhiễu loạn để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
DDC: 332.6/KH455Đ
65. TÂM TUẤN. Phát triển nông nghiệp hữu cơ : Bài 1: Những mô
hình tiên phong // Nhân dân. - 2018. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 2. Số 22814
Bài viết về những mô hình trồng trọt và chăn nuôi theo hướng hữu cơ,
trong đó có trang trại Giang Nam, ở thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái, huyện Thuận
Thành.
DDC: 630/PH110TR
66. ĐỨC SƠN. Nông dân Quế Võ thắng lớn nhờ khoai tây : Bắc Ninh
- nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 2. Số
12
Bài viết về những kết quả đã đạt được của nông dân huyện Quế Võ trong
việc triển khai mở rộng diện tích trồng khoai tây, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn
cho huyện.
DDC: 631.5/N455D
67. AMACHAU. Làng nghề gỗ Đồng Kỵ : Làng phố thời @ // Làng
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Việt. - 2018. - Tháng 3. - Tr 18. Số 92
Bài và ảnh về làng nghề Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, nơi nổi tiếng khắp cả
nước bởi vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống và nghề sản xuất các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ.
DDC: 694/L106NGH
68. NGỌC HÀ. Bắc Ninh: Giá trị sản xuất của làng nghề đạt hơn 8%
GDP // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 7. Số 87
Bài viết tổng quan về các làng nghề ở Bắc Ninh với giá trị sản xuất đạt
hơn 8% GDP của tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây
dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 8 làng nghề, sản phẩm nông nghiệp
gắn với địa danh.
DDC: 680/B113N
69. MINH HUY. Làng nghề gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh): Chủ động hội
nhập và phát triển // Thời báo làng nghề Việt. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr
12. Số 9
Bài viết giới thiệu về tình hình sản xuất, phát triển và hội nhập của làng
nghề gỗ Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.
DDC: 694/L106NGH
70. NGUYỄN HẢI. Làng vàng mã tất bật sản xuất "công văn" gửi
Thánh // Lao động xã hội. - 2018. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 13. Số 27
Bài viết về không khí tập nập sản xuất vàng mã tại làng Đông Hồ, xã
Song Hồ, huyện Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh thế giới, số 1755).
DDC: 676/L106V
IV. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
71. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Quản lý lễ hội còn ... gian nan : Đời sống - xã
hội // Thanh tra. - 2018. - Ngày 2 tháng 3. - Tr. 13. Số 18
Phản ánh những khó khăn trong công tác quản lý và những định hướng
các hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
DDC: 353.7/B113N
72. HOÀNG VÂN. Hội Lim người đi dùng dằng chẳng muốn về //
TC.Thế giới Di sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 46+47. Số 3
Bài viết về công tác tổ chức lễ hội ở hội Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du
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và những nét đẹp đắm say lòng người của lời ca tiếng hát và con người vùng đất
này.
DDC: 394.26/H452L
73. HÀ PHƯƠNG. Bất chấp quy định, lễ hội vẫn bị thương mại hóa //
Gia đình và xã hội. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 2. Số 26
Bài viết phản ánh hiện tượng thương mại hóa diễn ra tại các lễ hội, trong
đó có hội Lim, huyện Tiên Du.
DDC: 394.26/B124CH
74. HOÀNG HOA. Đừng làm lu mờ tiếng hát hội Lim! // Thời nay. 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 12. Số 848
Bài viết phản ánh việc lạm dụng âm thanh, tiếng nhạc và công tác sắp xếp
tổ chức không gian biểu diễn quan họ trên đồi Lim ở hội Lim, huyện Tiên Du
chưa hợp lý dẫn đến việc du khách không nghe được trọn vẹn tiếng hát của các
liền anh, liền chị quan họ.
DDC: 394.26/Đ556L
75. TUẤN ĐỖ. Đậm chất quan họ : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân
và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 6. Số 60
Bài viết về văn hóa lễ hội ở hội Lim và công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo
Lễ hội.
DDC: 394.26/Đ120CH
76. QUỲNH HOA. Nốt trầm Hội Lim // Sức khỏe và đời sống. - 2018. Ngày 12 tháng 3. - Tr 10. Số 41
Bài viết về nét đẹp truyền thống đặc sắc của Hội Lim, huyện Tiên Du và
những biến tướng, tình trạng thương mại hóa đang xảy ra tại lễ hội.
DDC: 394.26/N458TR
77. CÁT PHƯƠNG. Sức hút hội Lim và cần hiểu đúng việc "thướng"
tiền // TC.Thế giới Di sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 44+45. Số 3
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Năng Hà, Trưởng thôn Lũng
Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du về sức hút của hội Lim và công tác tổ chức,
quản lý lễ hội tại địa phương.
DDC: 394.26/S552H
78. PHẠM TUẤN. Chắt lọc tinh hoa của lễ hội : Cần có sáng kiến mới
trong tổ chức, quản lý // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2018. - Ngày 18 tháng
3. - Tr 7. Số 1159
Ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Tiên Du về những mặt tích cực trong việc tổ chức và quản lý tại Hội Lim
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và đề xuất cần có sáng kiến mới, sát thực tế trong việc tổ chức lễ hội.
DDC: 394.26/CH118L
79. HOÀNG VĂN. Nhiều hình ảnh chưa đẹp nơi chốn thiêng : Pháp
luật và đời sống // Kinh tế nông thôn. - 2018. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 15. Số 9
Bài viết phản ánh những hình ảnh phản cảm còn diễn ra tại các đền chùa,
trong đó có đền Bà Chúa kho vào dịp đầu xuân.
DDC: 394.26/NH309H
80. MẶC KHẢI. Đền Bà Chúa Kho bớt đốt vàng mã // Đại đoàn kết. 2018. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 8. Số 71
Bài phản ánh phong tục đốt vàng mã của người dân khi đi lễ đền chùa và
công tác tuyên truyền vận động của Ban Quản lý Đền Bà Chúa Kho làm giảm
thiểu hiện tượng đốt mã tại đền.
DDC: 394.26/Đ254B
81. THẠCH THẾ VINH. Hội làng Diềm // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 4
tháng 3. - Tr 16. Số 63
Bài và ảnh về lễ hội làng Diềm, ở thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc
Ninh. Đây là lễ hội để thể hiện sự tôn kính, lòng nhớ ơn của dân làng đối với
đức Vua Bà - Thủy tổ dân ca Quan họ Bắc Ninh và cũng là thời điểm để bà con
tụ họp sau những ngày lao động vất vả, thể hiện tình đoàn kết, cầu cho mưa
thuận, gió hòa.
DDC: 394.26/H452L
82. HIỀN LƯƠNG. Đền Bà Chúa Kho: Đốt vàng mã giảm 60% // Văn
hóa. - 2018. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 9. Số 28
Bài viết về những nỗ lực của Ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho trong
việc giảm thiểu hiện tượng đốt vàng mã, đảm bảo an ninh trật tự và giao thông
cho du khách.
DDC: 394.26/Đ254B
83. KỲ ANH. Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ : Nhân vật - Sự kiện //
TC.Mặt trận. - 2018. - Tháng 3. - Tr 70. Số 175
Bài và ảnh về lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn diễn ra vào mồng
4 Tết hàng năm.
DDC: 394.26/L250H
84. LÊ HÀ. Bắc Ninh: Mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học //
Khuyến học và dân trí. - 2018. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 5. Số 12
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Bài viết về truyền thống hiếu học và phong trào khuyến học ở xã Xuân
Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 361.7/B113N
85. Cô là tấm gương sáng của tôi : Cô giáo của tôi // Giáo dục và thời
đại. - 2018. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 7. Số 57
Bài viết về tấm gương vươn lên trong cuộc sống của cô giáo Vũ Thị Hải,
ở thôn Giàng, Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.
DDC: 371.10092/C450L
86. PHẠM CHÍNH. BHXH các địa phương: Quyết liệt thực hiện
nhiệm vụ : Tại Bắc Ninh // Bảo hiểm xã hội. - 2018. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 4.
Số 20
Bài viết về công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 và
những tháng tiếp theo của năm 2018 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 368.4009597/B108H
87. PV. Anh Nguyễn Văn Nghiệp đã được hưởng trợ cấp // Bảo hiểm
xã hội. - 2018. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 6. Số 22
Sau khi có phản ánh về những sai phạm trong việc chi trả bảo hiểm của
công ty đối với anh Nguyễn Văn Nghiệp, công nhân Công ty TNHH Thành
Thịnh, huyện Thuận Thành, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định
trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng đối với anh Nghiệp từ tháng 11/2016, với số
tiền 1.370.700 đồng/tháng.
DDC: 368.4009597/A107NG
88. D.A. Medi Corp muốn đầu tư bệnh viện tại Bắc Ninh // Đầu tư. 2018. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 3. Số 37
Vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến
Nhường đã tiếp và làm việc với ông Daniel Favre, Giám đốc Medi Corp Thụy
Sỹ đến tìm hiểu đầu tư xây dựng một bệnh viện quốc tế tại Bắc Ninh với mức
kinh phí khoảng 500 triệu USD, diện tích 9,8 ha.
DDC: 362.11/M200D
89. NGUYỄN BÍCH VIỆT. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các
lễ hội : Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 6.
Số 20448
Ý kiến của chị Nguyễn Bích Việt, ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du về việc
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các lễ hội.
DDC: 363.19/B108Đ
90. HOA LƯ. Hơn 3.000 người tham dự Ngày chạy hưởng ứng ASIAD
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18 // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 8. Số 20450
Ngày 11/3, tại Bắc Ninh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày chạy hưởng ứng Đại hội
Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18).
DDC: 796.42/H464B
91. Bắc Ninh // Thể thao Việt Nam. - 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 6. Số
20
Ngày 4/3, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra Giải chạy việt dã chào
mừng thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I
và Đại hội Thể dục thể thao lần thứ 8, năm 2018. Tham dự giải có 108 vận động
viên đến từ 19 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố.
DDC: 796.42/B113N
V. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
92. LÊ QUỲNH. Những giá trị khởi tạo không thể phai mờ bởi thời
gian // Đại đoàn kết. - 2018. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 8. Số 83
Ngày 25/3 tại nhà đấu giá nghệ thuật Chọn (TP Hà Nội) khai mạc triển
lãm "Hội họa Nguyễn Huyến". Họa sĩ Nguyễn Huyến (1915-1994) nguyên quán
huyện Thuận Thành, một người họa sĩ tài năng, tận tụy cống hiến cho mỹ thuật
và phụng sự đất nước. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 2/4.
DDC: 708.0074/NH556GI
93. TRỌNG THỊNH. Quan họ ở phương Nam // Tiền phong. - 2018. Ngày 7 tháng 3. - Tr 8. Số 66
Bài viết về sự phát triển lớn mạnh của các câu lạc bộ Quan họ tại TP Hồ
Chí Minh, góp phần đưa Quan họ Bắc Ninh trở thành món ăn tinh thần không
thể thiếu ở mảnh đất phương Nam.
DDC: 782.42162009597/QU105H
94. Khoảnh khắc quan họ với bạn bè quốc tế // TC.Thế giới Di sản. 2018. - Tháng 3. - Tr 38+39. Số 3
Bài và ảnh về buổi trình diễn Quan họ của Đoàn Quan họ - Lên đồng tại
Lễ hội Embassy Festival tại Hà Lan.
DDC: 782.42162009597/KH407KH
95. MINH HÒA. Dân ca Quan họ và nghi lễ hầu đồng đến Hà Lan //
TC.Thế giới Di sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 40+41. Số 3
Bài viết về những hoạt động hát dân ca quan họ và nghi lễ hầu đồng của
Đoàn nghệ thuật "Quan họ, Hầu đồng" tại chương trình Lễ hội Embassy Festival
ở Hà Lan. Chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với đông đảo kiều bào
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và bạn bè quốc tế.
DDC: 782.42162009597/D121C
96. HÀ ANH. Nét duyên Quan họ xưa và nay // TC.Thế giới Di sản. 2018. - Tháng 3. - Tr 42+43. Số 3
Bài viết về nét duyên Quan họ xưa và nay, một thể loại dân ca tinh tế và
giàu sức biểu cảm gắn liền với mảnh đất Kinh Bắc.
DDC: 782.42162009597/N207D
97. THÀNH VĂN. Mầm ươm Quan họ đã hé // TC.Thế giới Di sản. 2018. - Tháng 3. - Tr 48+49. Số 3
Bài viết về Câu lạc bộ Quan họ Nhí của thị trấn Lim, huyện Tiên Du nơi
ươm mầm truyền dạy dân ca Quan họ tới các thế hệ trẻ góp phần gìn giữ, lưu
truyền mạch nguồn dân ca Quan họ hòa chung nguồn chảy của dân tộc.
DDC: 782.42162009597/M120Ư
98. NGỌC NGÀ. Về miền Quan họ nghe tiếng hát nghệ nhân Nguyễn
Thị Chung : Quan họ Bắc Ninh: Truyền thống và hội nhập // TC.Thế giới di
sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 37. Số 3
Bài viết về nghệ nhân Nguyễn Thị Chung với niềm say mê, đem lời ca
tiếng hát dân ca quan họ đến với mọi người.
DDC: 782.42162009597/V250M
99. PHƯƠNG LINH. Khi Quan họ được kết duyên // TC.Thế giới Di
sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 50+51. Số 3
Bài viết về những lời ca mộc mạc, sâu đậm tình người của dân ca Quan
họ, ảnh hưởng sâu sắc đến các loại hình văn học nghệ thuật khác như chầu văn,
thơ, nhạc đương đại...
DDC: 782.42162009597/KH300QU
100. HÒA MINH. Ấn tượng hội Lim: Truyền thống và Hội nhập //
TC.Thế giới Di sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 52+53. Số 3
Bài và ảnh về truyền thống và hội nhập của hội Lim, thị trấn Lim, huyện
Tiên Du.
DDC: 394.26/Â121T
101. VĂN THÀNH. Trầu cánh phượng của nghệ nhân tuổi thập bát
niên // TC.Thế giới Di sản. - 2018. - Tháng 3. - Tr 54. Số 3
Bài viết về sự khéo léo của đôi bàn tay nghệ nhân Nguyễn Thị Loan, tại
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thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du đã têm ra những miếng trầu cánh
phượng rực rỡ góp mặt ở nhiều bữa tiệc của Phật, thánh Mẫu.
DDC: 398/TR125C
102. BÙI TRỌNG HƯỜNG. Trang thơ người cao tuổi // Người cao
tuổi. - 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 9. Số 40
Chùm thơ của tác giả quê ở thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành.
DDC: 895.922134/TR106TH
103. NGUYỄN HỮU BIÊN. Trang thơ người cao tuổi // Người cao tuổi.
- 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 9. Số 40
Chùm thơ của tác giả quê ở thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên
Phong.
DDC: 895.922134/TR106TH
104. VŨ TỪ TRANG. Buông // Văn nghệ. - 2018. - Ngày 3 tháng 3. - Tr
21. Số 9
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/B518
105. THƯ HOÀNG. Thương nhớ giếng làng : Cuộc sống qua ảnh // Đại
đoàn kết. - 2018. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 16. Số 84
Bài và ảnh về những chiếc giếng làng ở các làng quê trong đó có giếng
làng Ngang Nội (xã Hiên Vân, huyện Tiên Du), giếng Ngõ Ba làng Phú Mẫn
(thị trấn Chờ, huyện Yên Phong), nơi lưu giữ nếp làng và những câu chuyện
thân thương của người dân vùng nông thôn.
DDC: 628.1/TH561GI
106. NGUYÊN ĐỨC. Khích lệ tinh thần học tập văn hóa truyền
thống // Quân đội nhân dân. - 2018. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 5. Số 20459
Bài viết về Câu lạc bộ Hán Nôm phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn với
những lớp học chữ Hán Nôm miễn phí, đã trở thành địa chỉ quen thuộc của
những người yêu thích và đam mê văn hóa truyền thống.
DDC: 495.9227/KH302L
107. PHẠM THUẬN THÀNH. Di tích Trạng nguyên Nguyễn Quang
Bật // Người cao tuổi. - 2018. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 8+9. Số 46
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp Trạng nguyên Nguyễn Quang Bật
(1464-1505), người làng Ngo, nay thuộc thôn Thường Vũ, xã An Bình, huyện
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Thuận Thành. Gần đây, hậu duệ Trạng nguyên đã tìm thấy văn bia của ông và
xây dựng nhà bia tại quê hương ông.
DDC: 959.7026/D300T
108. LÊ DUY SỰ. Náo nức lễ hội Vua Bà làng Quả Cảm // Người cao
tuổi. - 2018. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 8+9. Số 41
Bài viết về truyền thuyết Vua Bà và Cụm Di tích văn hóa lịch sử làng Quả
Cảm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh qua lời kể của các cụ người cao tuổi ở làng.
DDC: 959.7024/N108N
109. PHẠM THUẬN THÀNH. Vị Phó bảng danh tiếng vùng Lục Đầu
Giang // Người cao tuổi. - 2018. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 6. Số 40
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp Phó bảng Nguyễn Phẩm, hiệu Vạn
Xuyên (1804-1883), ở thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình.
DDC: 959.7029/V300PH
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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