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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. PV VÀ TTXVN. Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 3. Số 22548
Ngày 29/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình
Dũng dẫn đầu có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh bàn về giải pháp tập trung đột
phá khâu chế biến thực phẩm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số
130).
DDC: 363.19/H411Đ.
002. PV. Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước // Nhân dân. 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 4. Số 22546
Ngày 27/6, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ
trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri
tại huyện Gia Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4354).
DDC: 352.209597/H411Đ.
003. A.THƠ (Ghi). ĐBQH Trần Thị Hằng (Bắc Ninh): Thêm cơ hội
tranh luận với Bộ trưởng // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr
3. Số 172
Ý kiến của bà Trần Thị Hằng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về
việc tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn giúp đại biểu Quốc hội có thêm
cơ hội tranh luận, đối thoại với các bộ trưởng.
DDC: 352.209597/Đ103B.
004. TUẤN ĐỖ. Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh: Quyết liệt hơn trong chỉ
đạo phát triển KT-XH // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 4.
Số 165
Ngày 13/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh do Chủ
tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm trưởng đoàn đã làm việc với thị xã
Từ Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu
năm.
DDC: 352.209597/TH300X.

1

005. TUẤN ĐỖ. Bảo đảm quyền lợi của người lao động : Chuyên trang
Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 28
tháng 6. - Tr 6. Số 179
Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội giám sát
thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm chế độ, chính sách đối với
người lao động.
DDC: 352.209597/B108Đ.
006. PHƯƠNG LINH. Bắc Ninh: Thực hiện tốt các giải pháp phòng
cháy, chữa cháy : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 6.
- Tr 4. Số 156
Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch
Nguyễn Hương Giang đề nghị các ban, Văn phòng và các Tổ đại biểu HĐND
tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 6 đúng kế hoạch; tập trung làm tốt
công tác phối hợp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5. Đồng thời, đề nghị UBND, Cảnh
sát PCCC tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tập trung thực hiện tốt
các giải pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn và báo cáo kết quả với HĐND
tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.
DDC: 628.9/B113N.
007. HOÀNG CƯỜNG. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
16 tháng 6. - Tr 8. Số 20187
Ngày 15/6, UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức khai trương Trung tâm Hành
chính công.
DDC: 351.09597/H103B.
008. PHẠM MINH TUYÊN. Những điểm mới cơ bản đối với các tội
phạm về ma túy theo bộ Luật Hình sự 2015 - Một số vướng mắc, kiến nghị
// TC.Tòa án nhân dân. - 2017. - Tháng 6. - Tr 1. Số 12
Bài viết của Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh Phạm Minh Tuyên về những
điểm mới cơ bản đối với các tội phạm về ma túy theo bộ Luật Hình sự 2015 và
một số vướng mắc, kiến nghị.
DDC: 345/NH556V.
009. KỲ PHONG. Thuận Thành - Bắc Ninh: Xã bán đất để xây
dựng... nông thôn mới? // Văn hóa. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 16. Số 77
Bài phản ánh những sai phạm trong việc quản lý đất đai, gây hậu quả
nghiêm trọng và liên quan đến nhiều cán bộ tại xã Đại Đồng Thành, huyện
Thuận Thành nhưng chỉ bị xử lý "kỷ luật cho có".
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Văn hóa, số 78).
DDC: 333.33/TH502TH.
010. TRÀNG AN. Tiên Du, Bắc Ninh: Vi phạm thẩm quyền, thu trái
quy định hơn 10 tỷ đồng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 4. Số 51
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Bài phản ánh vi phạm thẩm quyền giao đất, thu trái quy định hơn 10 tỷ
đồng tại dự án 5,2ha Cầu Chiêu - Bãi Lán của UBND thị trấn Lim, huyện Tiên
Du.
DDC: 333.33/T305D.
011. HUYỀN TRANG. Bắc Ninh: Đường vừa cải tạo, nâng cấp 20 tỷ
đã xuống cấp // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 14. Số 180
Bài phản ánh về dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.284 đoạn Lãng
Ngâm - Đại Bái, huyện Gia Bình, dài hơn 2km được đầu tư gần 20 tỷ đồng mới
đi vào hoạt động chưa được nửa năm đã xuống cấp, nhiều đoạn đường bị nứt
lún, chắp và loang lổ... gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn
cho người tham gia giao thông.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20190).
DDC: 625.7/B113N.
012. ĐẶNG NHẬT. 10 tỉnh có nhiều phương tiện không truyền dữ
liệu giám sát hành trình // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 1.
Số 4327
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong tháng 4/2017 bình quân chỉ
có 60,6% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục. 10 địa
phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/M558T.
013. ĐẶNG NHẬT. Đường "tráng xi măng trên cát" ở Bắc Ninh: Đã
lấy 48 mẫu đi kiểm tra chất lượng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23
tháng 6. - Tr 2. Số 4349
Ngày 22/6, trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở
Giao thông vận tải Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã khoan 48 vị trí trên toàn tuyến
đường tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái dài hơn 2km để lấy mẫu mang đi
kiểm tra chất lượng công trình.
DDC: 625.7/Đ561TR.
014. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Tháng 6, phạt gần 2,2 tỷ đồng vi phạm
giao thông // Giao thông. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 4. Số 103
Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, tháng 6, toàn tỉnh xảy ra 8
vụ TNGT, làm chết 8 người, bị thương 5 người, so với tháng 5 giảm 2 vụ, giảm
1 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong tháng 6, lực lượng CSGT phát
hiện, xử lý và xử phạt 2.897 trường hợp vi phạm giao thông; Thu nộp Kho bạc
Nhà nước 1,987 tỷ đồng. Thanh tra Sở Giao thông tỉnh tiến hành kiểm tra xử
phạt 106 trường hợp vi phạm giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 220 triệu
đồng.
DDC: 363.12009597/B113N.
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015. PHƯƠNG THỦY. 2 vụ tai nạn cực kỳ thương tâm trên 1 đoạn
đường: Căn nguyên do lái xe uống rượu bia và phóng ẩu // Công an nhân
dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 7. Số 4340
Bài viết về 2 vụ tai nạn thương tâm trong một thời gian ngắn, trên tỉnh lộ
279, đoạn qua huyện Quế Võ, làm chết 6 người, 2 người bị thương.
DDC: 363.12009597/H103V.
016. KIM NGÂN. Bắc Ninh: Giáo viên tiếng Anh vận chuyển 16 bánh
heroin : Tin an ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. Tr 10. Số 157
Ngày 3/6, tại khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Lầu Bá
Mùa, 38 tuổi, ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vận chuyển 16 bánh
heroin và gần 200 viên ma tuý tổng hợp. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều
tra mở rộng vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 20175;
Công an nhân dân, số 4330; Thanh niên, số 156; Sức khỏe và đời sống, số 90;
Đại đoàn kết, số 156).
DDC: 364.1/B113N.
017. VŨ TÚ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 6. Tr 8. Số 20175
Ngày 3/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thưởng nóng cho các
đơn vị đã phá nhanh vụ án dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại Thế
giới mới, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4330).
DDC: 364.15/H103B.
018. THANH SƠN. Hành trình truy bắt hai đối tượng dùng súng giả
cướp điện thoại // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 13. Số 67
Ngày 5/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng dùng
súng giả gây ra vụ cướp điện thoại tại cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ,
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 147; Tiền phong, số
156; Công an nhân dân, số 4330).
DDC: 364.15/H107TR.
019. LÊ HỮU VIỆT. Bộ LĐ-TB&XH muốn xử cán bộ ăn tiền chính
sách // Tiền phong. - 2017. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 2. Số 160
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc chi
trả chế độ chính sách người có công với cách mạng. Theo Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội đến hết tháng 4/2017, các cơ quan, tổ chức cá nhân vẫn chưa
thực hiện một số nội dung của kết luận thanh tra, chưa kiểm điểm, làm rõ trách
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nhiệm của Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, hình thức xử lý ông Nguyễn Thế Khu
chưa thỏa đáng...
DDC: 364.16/B450L.
020. PHƯƠNG THỦY. Mâu thuẫn trong tù, chủ quán cafe bị hành
hung : Tin an ninh - trật tự // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 6. - Tr
5. Số 4334
Bài phản ánh về vụ hành hung chủ quán cà phê Nguyễn Danh Trường, SN
1980 ở đường Lê Quang Đạo, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn và hai nhân
viên. Ngày 6/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết
định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", ngày 7/6, đã ra quyết định khởi
tố bị can và lệnh bắt giam 6 đối tượng đều ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện Công an thị
xã Từ Sơn đang tiếp tục điều ra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của các đối
tượng.
DDC: 364.16/M125TH.
021. KIM NGÂN. Cặp đôi Giàu - Có xộ khám vì làm giàu "siêu tốc" //
Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 11. Số 162
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm
giam đối với hai bị can Lưu Giàu Em, SN 1990, ở ấp Cây Giang, Long Điều,
Đông Hải, Bạc Liêu và Nguyễn Văn Có, SN 1988, ở ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, Hòa
Bình, Bạc Liêu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/C117Đ.
022. P.THỦY. Truy tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 5. Số 4339
Ngày 12/6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra cáo
trạng truy tố đối tượng nhắn tin, đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công
an tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh
khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương, 37 tuổi, ở quận Ba
Đình, Hà Nội về tội khủng bố và Trần Anh Thuận, 36 tuổi, ở TP Bắc Ninh về tội
không tố giác tội phạm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 164; Tuổi trẻ,
số 156; Tiền phong, số 164; Nông nghiệp Việt Nam, số 117; Giao thông, số 94;
Sức khỏe và đời sống, số 95).
DDC: 364.16/TR523T.
023. NGUYỄN HƯNG. Nữ phiên dịch câu kết với tiểu thương mua
bán trái phép 50kg ngà voi // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 6. Tr 5. Số 4343
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua
bán lô hàng cấm là 50kg ngà voi, trong đó có đối tượng Kiều Thị Nhuần, SN
1979, ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.
DDC: 364.16/N550PH.
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024. ĐỖ TUẤN. Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ chết người trong
khi chạy thận tại Hòa Bình // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 6. Tr 8. Số 4349
Ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can và thực
hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng, trong đó có Bùi Mạnh Quốc, SN
1986, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH xử lý
nước Trâm Anh, về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.
DDC: 364.16/B118B.
025. ANH HIẾU. Những tình tiết mới trong vụ án 8 bệnh nhân chạy
thận tử vong ở Hòa Bình // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 6. - Tr
5. Số 4350
Bài viết về những tình tiết mới trong vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong
ở Hòa Bình, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can,
bắt 3 đối tượng, trong đó có Bùi Mạnh Quốc, SN 1986, ở phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh.
DDC: 364.16/NH556T.
026. CHÍ DŨNG. Bắc Ninh: Bắt 2 siêu trộm chuyên "rút ruột" cơ
quan công sở : Tin an ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 30
tháng 6. - Tr 10. Số 181
Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Anh
Linh, SN 1976, ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và Lê Thành
Lộc, SN 1980, ở xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định về tội trộm
cắp tài sản. Hai đối tượng này đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản tại các cơ
quan trên địa bàn thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và TP Bắc Ninh.
DDC: 364.16/B113N.
027. T.TRANG. Bắc Ninh: Nghi án bảo vệ trường học bị sát hại : Tin
an ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 10. Số
171
Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Hiện, 63
tuổi, bảo vệ tại trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành tử vong nghi bị sát
hại.
DDC: 364.152/B113N.
028. P.A. Đã xác định được đối tượng sát hại bảo vệ Trường THCS
Ninh Xá // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 5. Số 4346
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định
đối tượng sát hại bảo vệ Trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành.
DDC: 364.152/Đ100X.
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030. PHƯƠNG THỦY. Vụ sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá, Bắc
Ninh: Con trai gây án với người tình của mẹ // Công an nhân dân. - 2017. Ngày 22 tháng 6. - Tr 8. Số 4348
Ngày 21/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giam Lê
Xuân Thuận, SN 1977, ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, để điều tra hành vi giết
người. Đây là đối tượng đã sát hại bảo vệ trường THCS Ninh Xá vào tối 17/6.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 173).
DDC: 364.152/V500S.
031. QUẾ CHI. LĐLĐ thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): Tập huấn nghiệp vụ
tổ chức đại hội công đoàn cơ sở // Lao động. - 2017. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 5.
Số 129
Liên đoàn Lao động thị xã Từ Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành,
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã, các đồng chí Chủ tịch, phó
Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn giáo dục thị xã.
DDC: 331.87/L305Đ.
032. H.PHƯƠNG. Bắc Ninh: Xây dựng quy chế phối hợp // Văn hóa. 2017. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 5. Số 75
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh xây dựng quy chế
phối hợp cụ thể với các Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nhằm siết chặt
công tác quản lý, cấp phép cho lao động nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất,
tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản
lý nhà nước với đối tượng lao động nước ngoài.
DDC: 331.11/B113N.
033. LÊ THỊ LOAN. LĐLĐ huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Tổng kết
Cụm thi đua năm học 2016-2017 // Lao động. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr
5. Số 135
Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt
động thi đua năm học 2016-2017. Tại hội nghị, Cụm thi đua đã bình xét được 8
cờ thi đua dành cho công đoàn cơ sở các trường học của 4 khối: THPT, THCS,
tiểu học và mầm non. Hội nghị cũng đã bầu ra Cụm trưởng Cụm thi đua năm
học 2017-2018.
DDC: 331.87/L305Đ.
034. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn công tác ATVSLĐ cho
cán bộ công đoàn // Lao động. - 2017. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 5. Số 128
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác an
toàn vệ sinh lao động cho 108 đại biểu là cán bộ công đoàn các cấp và mạng
lưới an toàn vệ sinh ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
DDC: 331.87/L305Đ.
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035. PV. Trao bằng khen tặng hai cá nhân "khui" vụ làm giả hồ sơ
hưởng chế độ thương binh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 6. Tr 2. Số 4350
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc
Dung đã trao bằng khen tặng các ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn,
ở huyện Thuận Thành vì có thành tích trong công tác chống tiêu cực, góp phần
thực hiện tốt chính sách lao động, người có công với xã hội.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 150;
Nhân dân, số 22542; Lao động, số 145; Văn hóa, số 76; Tiền phong, số 174, số
175; Thanh tra, số 51).
DDC: 364.16/TR108B.
036. HOÀNG PHÚC. Hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống NCT,
Ngày NCT Việt Nam (6/6) : Tỉnh Bắc Ninh // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 8
tháng 6. - Tr 2. Số 91
Bài phản ánh hoạt động chào mừng Ngày Truyền thống và Ngày Người
cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 305.26/H411Đ.
037. TRÚC LINH. Món ăn tinh thần không thể thiếu... // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 8. Số 88
Bài viết về Hội người cao tuổi huyện Gia Bình với phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đều đặn ở các Hội cơ sở, đến tận chi
hội ở các địa bàn dân cư, thiết thực động viên người cao tuổi sống vui, sống
khỏe, sống hạnh phúc.
DDC: 305.26/M430Ă.
038. KIM QUY. Bộ Tư pháp tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng Thương
binh Thuận Thành // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 5. Số
160
Ngày 8/6, Hội Cựu chiến binh Bộ Tư pháp đã tới thăm và tặng quà Trung
tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.
DDC: 305.9/B450T.
039. QUỐC LẬP. Còn sức, còn làm để nuôi dạy con nên người //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 4. Số 87
Bài viết về CCB Nguyễn Ngọc Loan, SN 1953, người phơi nhiễm chất
độc da cam đi-ô-xin 81% nhưng luôn tích cực công tác, sống vui, sống khỏe,
nuôi dạy con trở thành người có ích cho xã hội.
DDC: 305.9/C430S.
040. MAI HƯƠNG. Tin Hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. Ngày 14 tháng 6. - Tr 2. Số 71
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Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng
Ban Điều hành Đề án "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu
công nghiệp, cụm công nghiệp đến 2020" và bà Trần Thị Vân, Phó trưởng Ban
thường trực Ban Điều hành Đề án đã đi thăm và trao gói hỗ trợ đồ dùng, đồ
chơi, trang thiết bị dạy học cho 3 nhóm trẻ độc lập tư thục tại huyện Yên Phong.
DDC: 369.46/T311H.
041. THANH PHƯƠNG. Tin Hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. 2017. - Ngày 19 tháng 6. - Tr 2. Số 73
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2016-2021 với chỉ tiêu đề ra "Duy trì và thành lập 150 câu lạc bộ phụ
nữ hát quan họ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di
sản văn hóa phi vật thể", từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã thành
lập mới 102 Câu lạc bộ Phụ nữ hát Quan họ với 2.319 thành viên tham gia.
DDC: 369.46/T311H.
042. KIM OANH. Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh : Tin hội bốn phương // Phụ
nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 2. Số 66
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhãn hàng Knorr vừa tổ
chức ngày hội "Cơm ngon - Con khỏe" cho gần 1.800 hội viên phụ nữ tại 4 cơ
sở Hội thuộc TP Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Lương Tài và Gia Bình.
DDC: 369.46/H452L.
II. KINH TẾ
043. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: Bứt phá với công nghiệp điện tử // Đại
biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 5. Số 165
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt trong
lĩnh vực công nghiệp điện tử. Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công
nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm công nghiệp điện tử công nghệ cao của
cả nước.
DDC: 621.381/B113N.
044. PHƯƠNG HOA. Hướng tầm nhìn xa hơn : Chuyên trang Hội đồng
nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 6. Tr 6. Số 179
Trong những năm qua, Bắc Ninh đã có những bước tiến mạnh mẽ trong
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh
hướng đến tầm nhìn xa hơn, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm
2020, thủ phủ của công nghiệp điện tử công nghệ cao trong tương lai.
DDC: 307.1/H561T.
045. BN. Bắc Ninh: Thu hồi 48 dự án khảo sát địa điểm quá thời hạn
// Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 2. Số 153
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UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các dự án
khảo sát địa điểm của các doanh nghiệp quá thời hạn chưa thực hiện trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, 48 dự án bị thu hồi có diện tích khoảng 1.092ha.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 154).
DDC: 333.33/B113N.
046. HOA SƠN. 65 dự án FDI đăng ký đầu tư vào Bắc Ninh // Đại
đoàn kết. - 2017. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 6. Số 178
6 tháng đầu năm 2017, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước
về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với nhiều dự án đầu tư lớn. Theo Ban quản lý
các Khu công nghiệp tỉnh, 6 tháng qua toàn tỉnh cấp mới 65 dự án, tăng 30% so
với cùng kỳ. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 1.017 dự án vốn FDI với tổng vốn đầu
tư là 15,12 tỷ USD.
DDC: 332.6/S111N.
047. P.V. Bắc Ninh dẫn đầu thu hút FDI nhờ Samsung // Bưu điện Việt
Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 6. Số 70
Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), qua 5
tháng đầu năm 2017, Bắc Ninh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư và điều
chỉnh tăng vốn đăng ký cho 46 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,76 tỷ
USD, chiếm 22,7% tổng vốn đầu tư của cả nước.
DDC: 332.6/B113N.
048. D.A. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 2. Số 71
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm, UBND
tỉnh đã phân bổ 3.742,39 tỷ đồng. Công tác quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản
trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt, các dự án đảm bảo phân bổ đúng trọng tâm,
trọng điểm, 100% dự án, hạng mục được phê duyệt quyết toán đến ngày
31/12/2016 đã được chi trả.
DDC: 352.409597/T311V.
049. M.T. Bộ TT&TT chuyển giao dự án xây dựng khu CNTT tập
trung cho Bắc Ninh // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 5.
Số 72
Ngày 15/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức chuyển giao dự
án xây dựng khu CNTT tập trung tại tỉnh Bắc Ninh cho UBND tỉnh Bắc Ninh
tiếp tục chuẩn bị đầu tư.
DDC: 332.6/B450TH.
052. SƠN NGUYÊN. Bắc Ninh: Không triển khai các dự án chưa xác
định được nguồn vốn đầu tư // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 6. Tr 4. Số 161
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Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát tình hình xử lý nợ đọng
đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn từ năm 2016 đến hết quý 1/2017 tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
DDC: 332.6/B113N.
053. L.GIANG, A.NHIÊN (Ghi). ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo (Bắc Ninh):
Xử lý tài sản bảo đảm là "linh hồn" của dự thảo Nghị quyết : Chặt chẽ để
không tạo tiền lệ xấu // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 3. Số
158
Ý kiến của đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, Bắc Ninh về việc xử lý tài sản nợ
xấu của tác tổ chức tín dụng.
DDC: 332.3/Đ103B.
054. B.N. Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động // Công
thương. - 2017. - Ngày 12 tháng 6. - Tr 10. Số 70
Theo Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam" tỉnh Bắc Ninh, năm 2017, công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm
vụ trọng tâm của tỉnh khi triển khai Cuộc vận động trên địa bàn.
DDC: 339.4/B113N.
055. PHAN PHƯƠNG. Thị xã Từ Sơn: Tăng tốc phát triển đô thị :
Chuyên trang Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. 2017. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 6. Số 179
Bài viết về thị xã Từ Sơn với không gian đô thị hiện đại và quyết tâm đẩy
mạnh phát triển toàn diện, phấn đấu đến năm 2018, thị xã trở thành đô thị loại
III.
DDC: 307.1/TH300X.
056. HUY SƠN. Tuổi trẻ Thuận Thành vào cuộc // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 17. Số 119
Bài viết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Thành chung tay xây
dựng Nông thôn mới với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
DDC: 301.7/T515TR.
057. TRÀ THƯỢNG. Bắc Ninh: Lao động qua đào tạo có việc làm đạt
hơn 70% : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 8. Số
135
Những năm qua, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội
Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp tổ chức 76 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho
trên 2.287 lao động nông thôn... Sau đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc
làm đạt hơn 70%.
DDC: 370.113/B113N.
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058. TÂM THỜI, THÁI SƠN. Tăng cường khả năng chống lũ cho các
tuyến đê ở Bắc Ninh // Nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 6. - Tr 2. Số 22538
Bài viết về việc chủ động phòng tránh, tăng cường khả năng chống lũ cho
các tuyến đê ở Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhà báo và Công luận, số 25+26).
DDC: 627/T116C.
III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
059. THANH TÂM. Bắc Ninh: Lao động sáng tạo thúc đẩy sản xuất :
Công đoàn và Người lao động // Công thương. - 2017. - Ngày 14 tháng 6. - Tr
7. Số 71
Bài viết về phong trào "Lao động sáng tạo" trong công nhân viên chức lao
động tỉnh Bắc Ninh. Giai đoạn từ 2012-2017, tỉnh Bắc Ninh có hơn 8.000 đề tài
khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác hoàn toàn được áp dụng vào thực tế,
mang lại giá trị hàng trăm tỉ đồng cho địa phương.
DDC: 600/B113N.
060. ANH ĐÔNG. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công
tác đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
9 tháng 6. - Tr 2. Số 20180
Ngày 8/6, tại Bắc Ninh, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công
tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017, cụm các tỉnh
Trung du Bắc Bộ.
DDC: 369.4/TR513Ư.
061. AQUA. Bắc Ninh tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho 1.000
đoàn viên, thanh niên // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 7 tháng 6. - Tr 13.
Số 135
Bài viết về chiến dịch hè thanh niên tình nguyện năm 2017 do Tỉnh Đoàn
và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phát động diễn ra từ ngày
1/6 đến ngày 31/8/2017.
DDC: 369.4/B113N.
062. HÀ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng
6. - Tr 8. Số 20176
Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức ra quân Chương trình Tuổi trẻ Bắc Ninh
chung tay làm sạch ruộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường tại xã Phú Hòa,
huyện Lương Tài.
DDC: 369.4/H103B.
063. VŨ THẾ THƯỢC. Xây nhà Tổ xuống cấp tại ngôi chùa di tích
vùng quê : Tin vắn // TC.Giác ngộ. - 2017. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 7. Số 902
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Chùa Ngọc Hoàng, thôn Đại Lai, huyện Gia Bình, ngôi chùa được xây
dựng từ năm Đinh Hợi (1707), đến nay tròn 310 năm, đặc biệt chùa hiện đang
lưu giữ quả chuông đúc năm 1797 và một số công trình còn lại chứa đựng nhiều
giá trị lịch sử văn hóa vô giá.
DDC: 294.3/X126NH.
064. ĐÀO ANH. Bắc Ninh: Biểu dương 45 gia đình công nhân viên
chức lao động tiêu biểu // Văn hóa. - 2017. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 13. Số 78
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia
đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2012-2017 và tặng học
bổng cho con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi năm học 20162017.
DDC: 361.7/B113N.
065. TTGP. Tin từ giáo phận // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2017. Ngày 18 tháng 6. - Tr 8. Số 25
Ngày 3/6, tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, Đức cha Cosma Hoàng Văn
Đạt S.J, Giám mục giáo phận Bắc Ninh đã đặt tay truyền chức cho 6 thầy phó tế,
nâng tổng số thành viên của linh mục đoàn Bắc Ninh lên con số 102.
DDC: 230.09597/T311T.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
066. THÁI HÀ. Vụ trẻ sơ sinh tử vong do ngạt nặng tại Bắc Ninh: Kíp
trực thiếu kinh nghiệp xử trí // Tiền phong. - 2017. - Ngày 19 tháng 6. - Tr 6.
Số 170
Ngày 18/6, Bộ Y tế cho biết, Sở Y tế Bắc Ninh vừa gửi báo cáo về nguyên
nhân sự cố y khoa dẫn đến tử vong của trẻ sơ sinh do bị ngạt nặng không hồi
phục, có thể do suy thai trong chuyển dạ trên bà mẹ nghi có cơn co tử cung
cường tính. Đây là trường hợp sản phụ có diễn biến nhanh, kíp kỹ thuật theo dõi
sản phụ trong chuyển dạ còn thiếu về kinh nghiệm lâm sàng nên chưa phát hiện
và xử lý kịp thời.
DDC: 618.5/V500TR.
067. THANH THƯƠNG. Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 100% bệnh
nhân mắc HIV/AIDS điều trị ARV // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 18
tháng 6. - Tr 7. Số 4344
Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh, tỉnh đã hỗ trợ
mua bảo hiểm y tế cho 100% bệnh nhân đang điều trị ARV (trừ một số bệnh
nhân có bảo hiểm trước đó và những bệnh nhân có bảo hiểm theo chế độ).
DDC: 368.4009597/H450TR.
068. THÁI YẾN. Yên Phong, Bắc Ninh: Làng nghề Mẫn Xá kêu cứu //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 6. - Tr 7. Số 178
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Bài và ảnh phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá,
xã Văn Môn, huyện Yên Phong, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
DDC: 363.73/Y603PH.
069. THÁI HÙNG. Khai mạc Giải vô địch Karatedo miền Bắc - Bắc
Ninh mở rộng năm 2017 : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2017. Ngày 11 tháng 6. - Tr 6. Số 4337
Ngày 10/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Giải vô địch Karatedo miền Bắc Bắc Ninh mở rộng năm 2017 với sự tham dự của hơn 300 VĐV đến từ 21 đơn vị
của 12 tỉnh, thành phố, ngành trong khu vực miền Bắc và 8 huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 796.815/KH103M.
070. THÙY CHI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12
tháng 6. - Tr 8. Số 20183
Ngày 11/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết và trao giải Giải vô địch Karatedo
miền Bắc - Bắc Ninh mở rộng năm 2017.
DDC: 796.815/H103B.
V. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
071. NGUYỄN THỊ XUYẾN. Trang thơ người cao tuổi // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 9. Số 88
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TR106TH.
072. VŨ KIM TÔN. Thơ người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. Ngày 27 tháng 6. - Tr 8. Số 101
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TH460NG.
073. HẢI TÚ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng
6. - Tr 8. Số 20192
Ngày 20/6, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh tổ chức triển lãm tranh cổ
động về văn hóa gia đình năm 2017.
DDC: 750.74/H103B.
074. Đề xuất phát triển nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư // Giáo
dục và thời đại. - 2017. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 9. Số 137
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc xây dựng Đề án tổng thể phát triển nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư,
xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành.
DDC: 791.5/Đ250X.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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