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001. DU AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng
12. - Tr 8. Số 20018
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh triển khai Cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh".
DDC: 307.1/H103B.
002. NHÓM PV. Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác
năm 2017 // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 3. Số 4175
Ngày 30/12, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và đồng chí
Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã đến dự và
chỉ đạo hội nghị triển khai công tác Công an năm 2017 của Công an tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 363.2/C455A.
003. MINH HẰNG. Bắc Ninh: Nhìn lại sau 20 năm tái lập tỉnh // Nhà
báo và Công luận. - 2016. - Ngày 23-29 tháng 12. - Tr 18. Số 52
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 20 năm tái
lập tỉnh.
DDC: 307.1/B113N.
004. MẠNH HƯNG, VŨ MY. Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 185
năm thành lập tỉnh Bắc Ninh // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng
12. - Tr 4. Số 20022
Ngày 27/12, tại TP Bắc Ninh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức
họp báo về sự kiện kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 3/1 đến 14/2/2017 sẽ có nhiều hoạt động hướng
tới sự kiện này như: Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Âm
vang miền quan họ"; triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Bắc Ninh sau 20 năm tái lập; Chung kết cuộc thi "Người đẹp Bắc Ninh - Kinh
Bắc năm 2017"...
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 363).
DDC: 394.26/NH309H.
005. HOÀNG HANH. Các địa phương triển khai công tác tuyển quân
năm 2017 : Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 25
tháng 12. - Tr 3. Số 20019
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao
nhận công dân nhập ngũ năm 2017.
DDC: 355.2/C103Đ.
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006. HOÀNG HANH. Các đơn vị, địa phương tổng kết nhiệm vụ năm
2016 // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 12. - Tr 7. Số 20024
Trong năm 2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện và
hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hiệu lực công tác
quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên; thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội gắn với quốc phòng... góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
DDC: 355.009597/C101Đ.
007. THÁI SƠN, HẢI NAM. Bài học từ huyện Quế Võ // Nhân dân. 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 3. Số 22353
Bài viết về công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tại huyện
Quế Võ.
DDC: 324.25970755/B130H.
008. NGÔ MINH LOAN. Làng Ngô Nội quê tôi // Người cao tuổi. 2016. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 7. Số 192
Bài viết về làng Ngô Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
DDC: 307.72/L106NG.
009. THANH HÀ. Đốm lửa nhỏ bùng lên đuốc lớn... // Người cao tuổi. 2016. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 5. Số 208
Bài viết về thôn Lôi Châu, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, cái nôi cách
mạng những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và những đổi thay của quê
hương trong giai đoạn hiện nay.
DDC: 307.1/Đ453L.
010. THẢO CHI. Huyện Quế Võ: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội
// Thanh tra. - 2016. - Ngày 20 tháng 12. - Tr 13. Số 102
Bài viết về huyện Quế Võ với bước tăng trưởng kinh tế khá, đời sống
nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao và đang dần tạo dựng một vị thế
mới, diện mạo mới, đổi thay mạnh mẽ từng ngày.
DDC: 307.1/H527Q.
011. Kỳ họp thứ 9 Ủy ban Kiểm tra Trung ương // Nhân dân. - 2016. Ngày 27 tháng 12. - Tr 3. Số 22367
Tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 9. Tại kỳ họp
này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong
đó có Kết luận kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ
2011-2016 và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán
sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 362; Thanh niên,
số 362; Quân đội nhân dân, số 20021; Người cao tuổi, số 207; Pháp luật Việt
Nam, số 363).
DDC: 324.25970755/K600H.
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012. MINH ANH. Phản hồi bài: "Lạ kỳ chuyện hơn 600 người ký tên
"đòi" nắn lại... sông": Sở NN & PTNT Bắc Ninh báo cáo Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh về vụ việc // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 7 tháng 12. - Tr
5. Số 147
Ngày 28/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh đã gửi văn
bản báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc hơn 600 người thôn Cửu Yên,
xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành đã ký vào đơn gửi các cấp, ngành liên quan để
yêu cầu nắn lại dòng sông Bắc Hưng Hải.
DDC: 627/PH105H.
013. CAO TUẤN. Vì sao xảy ra ẩu đả khi họp dân để bán đấu giá cây
sưa triệu đô? // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 3. Số 149
Bài viết về nguyên nhân xảy ra ẩu đả tại cuộc họp triển khai phương án
khai thác cây sưa 200 tuổi ở thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.
Hiện, các cơ quan chức năng chưa thống nhất cách giải quyết tranh chấp, gây
bức xúc cho người dân trong thôn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 290; Tuổi trẻ và đời
sống, số 551).
DDC: 633.9/V100S.
014. HẢI HÀ. Trung Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh): Sai phạm nặng,
xử lý nhẹ // Thanh tra. - 2016. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 4. Số 98
Bài phản ánh những sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, xây
dựng cơ bản, quản lý thu chi kinh tế - tài chính... tại xã Trung Nghĩa, huyện Yên
Phong.
DDC: 352.809597/TR513NGH.
015. HẢI LONG. Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh: Vì sao các hộ ngang nhiên lấn chiếm đất của gia đình ông Nguyễn
Văn Giảng? // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 11. Số 200
Bài và ảnh phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Văn Giảng, ở phường
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn bị các hộ liền kế lấn chiếm đất đai nhưng không
được chính quyền giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.
DDC: 333.33/PH561Đ.
016. NGUYÊN HUÂN, TRẦN LONG. Lấn chiếm đất công tràn lan tại
xã Yên Trung // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 9. Số
256
Bài phản ánh việc lấn chiếm đất đai của hàng chục hộ dân tại thôn Xuân
Cai, xã Yên Trung, huyện Yên Phong nhưng chính quyền thôn không giải quyết
được, gây bức xúc trong dư luận.
DDC: 333.33/L121CH.
017. TRẦN CƯỜNG. Bắc Ninh: 3 hộ dân lao đao vì bị thu hồi đất trái
luật // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 17. Số 339
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Bài phản ánh những sai phạm trong việc thu hồi đất của gia đình hộ nghèo
ở thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, gây bất bình trong dư luận.
DDC: 333.33/B113N.
018. NHÓM PVĐT. Huyện Lương Tài (Bắc Ninh): Sư thầy lộng hành
Chùa thôn // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 14. Số
51
Bài phản ánh về việc người dân thị trấn Thứa, huyện Lương Tài không
đồng tình với nhiều hành động và cách tu hành của sư thầy Thích Tâm Quán tại
chùa và nhà mẫu thôn Đông Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Đề nghị
các cơ quan chức năng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo kiểm tra, xem xét.
DDC: 294.3/H527L.
019. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Lắp đặt đèn, biển cảnh báo giao thông
từ nguồn xã hội hóa // Giao thông. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 6. Số 207
Tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức khánh thành các công trình thanh niên
"Hệ thống tín hiệu đèn giao thông" tại ngã tư đường Hai Bà Trưng và Lê Văn
Thịnh, TP Bắc Ninh; "Hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm" tại Khu công nghiệp
Quế Võ bằng nguồn vốn xã hội hóa.
DDC: 363.12009597/B113N.
020. HỮU TUẤN, YẾN CHI. Tuyên truyền ATGT trên cao tốc Hà
Nội - Bắc Giang // Giao thông. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 2. Số 207
Ngày 27/12, Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt
Nam) phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình
tuyên truyền ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
DDC: 363.12009597/T527TR.
021. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. - Ngày
4 tháng 12. - Tr 7. Số 22344
Phản ánh tình trạng nhiều xe ôtô chở hàng nông sản ngang nhiên dừng,
đỗ, buôn bán trái phép trên các tuyến đường thuộc phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, gây mất an toàn giao thông.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20005).
DDC: 363.12009597/TH455T.
022. THÁI UYÊN. Cháy quán karaoke do hàn xì // Thanh niên. - 2016.
- Ngày 8 tháng 12. - Tr 4. Số 343
Ngày 7/12 xảy ra vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh karaoke Trường
Giang, ở phố Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh. Lực lượng Cảnh sát
PCCC tỉnh Bắc Ninh đã huy động 10 xe cứu hộ chuyên dụng và hàng chục lính
cứu hỏa đến hiện trường. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng máy hàn để
cắt kim loại và gây ra cháy.
DDC: 363.37/CH112QU.
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023. ĐINH VĂN KHUYẾN. Giấu ma túy trong túi quần // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 11. Số 347
TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thượng,
SN 1963, trú ở phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh 20 năm tù về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy.
DDC: 364.1/GI125M.
024. NGUYỄN HƯNG. Tuyên 7 án tử hình trong đường dây ma túy
liên tỉnh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 8. Số 4167
Ngày 22/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 7 án tử hình trong số 18 bị
cáo phạm tội về ma túy trong đường dây ma túy liên tỉnh với số lượng đặc biệt
lớn, trong đó có Hà Sỹ Duy, ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du.
DDC: 364.1/T527A.
025. Truy quét tội phạm ma túy : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2016.
- Ngày 31 tháng 12. - Tr 7. Số 22371
Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại thôn Cẩm Giang, phường
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Phòng PC47 Công an tỉnh đã phối hợp với Công
an thị xã Từ Sơn phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận
chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
DDC: 364.1/TR523Q.
026. Nhóm cướp túi xách của phụ nữ sa lưới : An ninh - Trật tự //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 8. Số 22356
Ngày 15/12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã bắt giữ Hoàng Công
Minh, SN 1989 và Trần Phú Hiếu, SN 1997, cùng trú tại Chi Nhị, xã Song
Giang, huyện Gia Bình để điều tra về hành vi cắt túi xách, cướp tài sản của phụ
nữ đi đường.
DDC: 364.15/NH429C.
027. P.A. Nhốt vợ trong buồng ngủ để sát hại // Công an nhân dân. 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 8. Số 4154
Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Lê Văn
Tùng, SN 1986, trú ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du để điều tra hành vi giết
người, nạn nhân là chị Trần Thị Huyền, SN 1986, vợ Tùng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 345).
DDC: 364.152/NH458V.
028. PV. 70 năm tù cho bảy đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 8. Số 22361
Ngày 20/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử bảy bị cáo
trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả xuyên quốc gia, trong đó bị cáo
Nguyễn Văn Hòa, SN 1969, trú tại huyện Quế Võ bị tuyên phạt 18 năm tù.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 356).
DDC: 364.16/B112M.
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029. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản : An ninh - trật tự // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 7. Số 22363
Ngày 22/12, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã thi hành
lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bảo, 24 tuổi, ở xã Tân Trường, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/L104D.
030. Trộm cắp tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 5
tháng 12. - Tr 7. Số 22345
Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Ánh, 20 tuổi, trú ở xã Tân Kim,
huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên về tội trộm cắp tài sản tại chùa Đại Bi ở khu
Thượng, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh.
DDC: 364.16/TR453C.
031. ĐÀO MINH KHOA. Lập dự án "ma" chiếm đoạt 45 tỷ đồng //
Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 5. Số 4170
Dự kiến từ ngày 27 đến 29/12, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa
công khai xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại
Công ty cổ phần Dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 361).
DDC: 364.16/L123D.
032. T.N. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2016. - Ngày 7
tháng 12. - Tr 5. Số 287
Tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ký kết
Chương trình phối hợp với BHXH tỉnh quy chế phối hợp để trao đổi cung cấp
thông tin, tài liệu trong việc thực hiện khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi
phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN...
DDC: 368.009597/L305Đ.
033. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Bàn giao phòng vắt và trữ sữa //
Lao động. - 2016. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 4. Số 283
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa bàn giao 1 phòng vắt và trữ sữa trị
giá 30 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong và Công đoàn công
ty Cresyn Hà Nội (Cụm công nghiệp Yên Phong). Liên đoàn Lao động tỉnh cũng
đã tổ chức truyền thông kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, cách vắt và trữ sữa tại
nơi làm việc cho gần 500 nữ công nhân lao động đang mang thai và nuôi con
nhỏ tại công ty.
DDC: 361.7/L305Đ.
034. L.NGUYÊN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2016. Ngày 21 tháng 12. - Tr 5. Số 299
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Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức
nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia
đình, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,
HĐH đất nước cho nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
DDC: 331.87/L305Đ.
035. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2016. - Ngày
28 tháng 12. - Tr 5. Số 305
Năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo và hướng dẫn
các cấp công đoàn đại diện đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động
tập thể. Đến nay cả tỉnh có 309/855 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp xây
dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Thỏa ước lao động tập thể.
DDC: 331.87/L305Đ.
036. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Phối hợp công tác với TAND
tỉnh // Lao động. - 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 5. Số 294
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Ký kết chương trình phối
hợp công tác với TAND tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở chức năng, nhiệm
vụ theo quy định của pháp luật, TAND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ chủ
động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo điều kiện, hỗ trợ cho nhau để hoàn
thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp
luật.
DDC: 331.87/L305Đ.
037. S.D. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó
khăn // Lao động. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 5. Số 291
Tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức
trao kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2 nhà ở cho công nhân viên chức lao
động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành và
Công đoàn các KCN; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện
pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn tại 20 doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh do BHXH tỉnh chủ trì.
DDC: 331.87/L305Đ.
038. Bắc Ninh: 152 lao động kết nối việc làm thành công trong tháng
11 : Thông tin việc làm // Lao động. - 2016. - Ngày 20 tháng 12. - Tr Nhân lực
việc làm. Số 298
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh, trong tháng 11
đã giới thiệu và kết nối thành công được 152 lao động vào làm việc tại các
doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng (đạt 83% so với nhu cầu đăng ký).
DDC: 331.1/B113N.
039. THỤC CHI. LĐLĐ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) : Tin vắn // Lao
động. - 2016. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 5. Số 299
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Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ
chức 12 lượt kiểm tra, giám sát về thực hiện Luật Lao động, An toàn vệ sinh lao
động, Luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn và xây dựng cơ quan đơn vị đạt
chuẩn văn hóa tại 3 đơn vị, 2 Công đoàn hành chính, 9 Công đoàn ngoài quốc
doanh...
DDC: 331.87/L305Đ.
040. TẤT THẢO. Vụ Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) sa thải
trái luật hàng loạt lao động: 12 lao động gửi đơn khởi kiện công ty // Lao
động. - 2016. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 5. Số 287
Ngày 5/12, bà Trịnh Thị Ngân cho biết, 12 người lao động bị Cty dịch vụ
bảo vệ Hàm Long ở Khu Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh sa thải trái luật đã
làm đơn khởi kiện Cty Hàm Long ra TAND tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 331.89/V500C.
041. THANH NGÂN. Bắc Ninh: "Gắn kết yêu thương, Vui bước đến
trường" : Tin Gia đình - trẻ em // Lao động xã hội. - 2016. - Ngày 25 tháng 12.
- Tr 12. Số 154
Ngày 22/12, tại Bắc Ninh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp
UBND tỉnh và Tổng Cty Bảo Việt Nhân thọ tổ chức chương trình "Gắn kết yêu
thương, Vui bước đến trường". Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và Thứ
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan tham dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 310; Phụ
nữ Việt Nam, số 157).
DDC: 361.7/B113N.
042. TIẾN HẢI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng
12. - Tr 8. Số 20000
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh khai trương Dự án
tăng cường cơ hội việc làm cho thanh niên thông qua kết nối trường học và
doanh nghiệp.
DDC: 331.12/H103B.
043. TRUNG KIÊN. Các đơn vị, địa phương tặng nhà tình nghĩa //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 2. Số 20022
Ngày 26/12, tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bộ tư lệnh Binh chủng Công
binh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng thương binh Nguyễn
Duy Mạnh. Công trình có diện tích 120m2, tổng số tiền đầu tư 380 triệu đồng.
DDC: 361.7/C101Đ.
044. Bắc Ninh : Hành trình nhân ái // Khuyến học và dân trí. - 2016. Ngày 15 tháng 12. - Tr 12. Số 50
Ngày 27/11, PV Dân trí đã trao 11.200.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến
chị Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, nhân vật
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trong bài viết "Thiếu 50 triệu đồng, tính mạng người mẹ nghèo nguy kịch vì suy
tim nặng".
DDC: 361.7/B113N.
045. QUỲNH HƯƠNG. Giao ban cụm thi đua số III: Cụ thể hóa các
nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của địa phương // Người cao tuổi. - 2016.
- Ngày 20 tháng 12. - Tr 2. Số 202
Ngày 16/12, tại TP Bắc Ninh, Cụm thi đua số III Hội Người cao tuổi Việt
Nam tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai
nhiệm vụ năm 2017.
DDC: 305.26/GI108B.
046. THANH HÀ. Ước mong giản dị // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày
28 tháng 12. - Tr 4. Số 207
Bài và ảnh về vợ chồng bà Nguyễn Thị Vấn, 69 tuổi, ông Đoàn Công
Kiểm, 70 tuổi, ở thôn Cáp Thủy, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, không đầu
hàng số phận cùng nhau vượt khó, để tiếng cười và yêu thương nhân mãi mỗi
ngày.
DDC: 305.26/U557M.
047. AQUA. Hội Nông dân Bắc Ninh đào tạo nghề cho hơn 5.500 hội
viên // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 30 tháng 12. - Tr 13. Số 313
Năm 2016, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt
động thiết thực giúp hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả
phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
DDC: 370.113/H452N.
048. VÂN HẠNH. Nữ doanh nhân năng động : Thư về tòa soạn // Quân
đội nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 12. - Tr 6. Số 20024
Bài viết về Trịnh Thị Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Tân An, phường
Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, nữ doanh nhân năng động, làm kinh tế giỏi.
DDC: 305.4092/N550D.
II - KINH TẾ
049. D.A. Quỹ tài chính MEU (Liên bang Nga) muốn đầu tư vào Bắc
Ninh : Tin doanh nghiệp FDI // Đầu tư. - 2016. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 4. Số
147
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi tiếp
và làm việc với Đoàn công tác Quỹ tài chính MEU thuộc Viện Hàn lâm khoa
học quốc tế IPAMTS (Liên bang Nga), đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại
Bắc Ninh.
DDC: 332.6/Q523Đ.
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050. NGỌC CƯƠNG, TRẦN HOÀNG. Hợp tác phát triển Vùng kinh
tế trọng điểm Bắc bộ: Vẫn mạnh ai nấy làm // Tiền phong. - 2016. - Ngày 28
tháng 12. - Tr 3. Số 363
Ngày 27/12, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển Vùng
kinh tế trọng điểm Bắc bộ 2016, với sự tham gia của đại diện 15 địa phương,
trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công thương, số 156-157; Đại
biểu nhân dân, số 363).
DDC: 338.9/H466T.
051. TRẦN NGA. Khu công nghiệp Quế Võ III lọt tầm ngắm của
nhiều nhà đầu tư // Đầu tư. - 2016. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 11. Số 151
Bài viết về Khu công nghiệp Quế Võ III, với hạ tầng đồng bộ và thu hút
được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
DDC: 338.709597/KH500C.
052. VIỆT HOÀNG. Samsung Bắc Ninh báo lỗ 3.000 tỷ đồng // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 12. - Tr 6. Số 154
Theo báo cáo tài chính của Samsung Electronics, doanh thu và lợi nhuận
của Tập đoàn bị suy giảm trong quý III/2016. Đặc biệt, Samsung Bắc Ninh đã
ghi nhận mức lỗ hơn 147 tỷ Won (khoảng 3.000 tỷ đồng); doanh thu sụt giảm
30%, tương ứng giảm hơn 32.000 tỷ so với quý II/2016, một phần nguyên nhân
đến từ việc dừng sản xuất Galaxy Note 7.
DDC: 338.7/S104S.
053. VIỆT TÙNG. Cục Thuế Bắc Ninh: Hoàn thành kế hoạch năm
2016, nỗ lực vượt kế hoạch 2017 // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 21
tháng 12. - Tr 4. Số 305
Bài viết về Cục Thuế Bắc Ninh với việc hoàn thành kế hoạch năm 2016
và nỗ lực thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2017.
DDC: 336.2009597/C506TH.
054. VŨ LANH. Vì sao Bộ GTVT "soi" kĩ Dự án BOT QL18 Bắc
Ninh - Uông Bí? // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 12. Số
344
Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình (Bộ Giao thông Vận tải)
cho biết, việc tổ chức thi công trên công trường tại một số hạng mục của Dự án
cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí theo hình thức BOT chưa đạt
yêu cầu, chưa tuân thủ quy định, còn nhiều sai sót... cần tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát.
DDC: 625.7/V300S.
055. ĐẶNG NHẬT. Hàng chục dự án BOT sẽ được kiểm toán trong
năm 2017 // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 2. Số 4155
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Theo kế hoạch kiểm toán năm 2017, Kiểm toán Nhà nước dự kiến sẽ kiểm
toán 83 dự án gồm 20 dự án BOT, trong đó có Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp
QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.
DDC: 625.7/H106CH.
056. P.V. Khai trương khách sạn 5 sao và Trung tâm thương mại
Mường Thanh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 12. - Tr
4. Số 4174
Ngày 5/1/2017, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh sẽ đưa vào khai thác
vận hành Tổ hợp khách sạn 5 sao Trung tâm thương mại tại TP Bắc Ninh, tạo
việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 300 lao động.
DDC: 910.46/KH103TR.
057. GIANG TRƯỜNG. Bắc Ninh: Hướng dẫn thế chấp quyền sử
dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. Ngày 22 tháng 12. - Tr 4. Số 102
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Ngân hàng
Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao đổi một số nội dung mới tại
Thông tư liên tịch số 09 ngày 23/6/2016 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên
và Môi trường hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn
liền với đất cho toàn thể cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp, các chi nhánh và các
phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 333.33/B113N.
058. PV. Không thiếu D.A gắn mác cao cấp, vì sao BĐS Bắc Ninh vẫn
ngủ vùi // Thanh tra. - 2016. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 11. Số 101
Bài viết về thị trường bất động sản Bắc Ninh đang chờ "cú hích" từ các
nhà đầu tư lớn.
DDC: 333.3/KH455TH.
059. KIÊN GIANG. VietABank có thêm chi nhánh ở Bắc Ninh : Tin
tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 13. Số 356
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa khai trương Chi nhánh Bắc
Ninh tại Lô CC03 - B7 (Lô đất số 07) thuộc Khu nhà ở và dịch vụ công cộng
Cát Tường, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 362).
DDC: 332.1/V3308A.
060. NGUYỄN THU HẰNG. Bắc Ninh: Phát động đợt cao điểm thực
hiện cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 22
tháng 12. - Tr 4. Số 357
Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị phát động đợt cao điểm thực
hiện Cuộc vận động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
DDC: 381.309597/B113N.
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061. PHẠM TUYÊN. Tin vắn // Tiền phong. - 2016. - Ngày 20 tháng 12.
- Tr 2. Số 355
Từ ngày 1/1/2017, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện quản lý
giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của
pháp luật.
DDC: 338.5/T311V.
062. CÔNG QUANG. PC Bắc Ninh triển khai chương trình "Thắp
sáng đường quê" : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. Tr 16. Số 311
Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã triển khai lắp đặt
đường điện chiếu sáng miễn phí cho một số ngõ, xóm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
còn khó khăn, chưa lắp được hệ thống chiếu sáng công cộng.
DDC: 621.31/B113N.
063. THU HƯỜNG. Bắc Ninh: Điểm sáng trong đầu tư lưới điện nông
thôn // Công thương. - 2016. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 11. Số 155
Cùng với chương trình điện khí hóa nông thôn, đến nay, tỷ lệ số xã ở Bắc
Ninh đã thực hiện bán điện trực tiếp đến từng hộ dân và tỷ lệ số hộ nông thôn có
điện đều đạt 100%.
DDC: 621.31/B113N.
064. MINH HẰNG. Bắc Ninh: Tích cực xây dựng tuyến đê kiểu mẫu //
Nhà báo và công luận. - 2016. - Ngày 2-8 tháng 12. - Tr 19. Số 49
Bài viết về việc tích cực xây dựng tuyến đê kiểu mẫu tại Bắc Ninh.
DDC: 627/B113N.
065. DƯƠNG AN NHƯ. Hội Làm vườn Tiên Du: Nở rộ phong trào
sản xuất cây - con đặc sản // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 2 tháng 12. - Tr
4. Số 49
Bài viết về Hội Làm vườn huyện Tiên Du với việc đẩy mạnh phong trào
nuôi trồng cây, con đặc sản.
DDC: 635/H452L.
066. DƯƠNG AN NHƯ. Hội Làm vườn thị xã Từ Sơn: Hòa nhập xu
hướng mới // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 4. Số 52
Bài viết về Hội Làm vườn thị xã Từ Sơn với việc chuyển đổi mô hình
nuôi trồng cây - con đặc sản theo hướng thâm canh, chuyên canh, tiết kiệm diện
tích, nhanh chóng hòa nhập với xu hướng đô thị hóa.
DDC: 635.9/H452L.
067. KHÁNH LỘC. Phụ nữ Tiên Du phát huy hiệu quả vốn vay //
Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 5. Số 49
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Bài viết về hội viên phụ nữ huyện Tiên Du với việc phát huy hiệu quả vốn
vay để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp theo mô hình trang trại, góp phần
tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhiều hội viên.
DDC: 332.3/PH500N.
068. THANH THƯƠNG. Buồn vui nghề trồng hoa, cây cảnh Giới Tế //
Tin tức. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 8. Số 310
Bài và ảnh về nghề trồng hoa, cây cảnh ở thôn Giới Tế, xã Phú Lâm,
huyện Tiên Du.
DDC: 635.9/B517V.
069. TRẦN DŨNG. 2.000 gà Hồ Bắc Ninh sẵn sàng "tiến vua" dịp Tết
// Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 9. Số 297
Bài viết về giống gà Hồ thương phẩm quý hiếm được người dân làng Lạc
Thổ, huyện Thuận Thành bảo tồn và phát triển, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của
nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 150;
Gia đình và xã hội cuối tuần, số 51).
DDC: 636.5009597/H103NGH.
III - KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
070. C.K.N. Mã vùng mới điện thoại cố định bắt đầu dùng từ tháng
2/2017 // Khoa học phổ thông. - 2016. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 1. Số 49
Từ tháng 2/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch
chuyển đổi mã vùng điện thoại mới theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của
Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó mã vùng mới của Bắc Ninh là 222 (cũ
là 241).
DDC: 384.609597/M100V.
071. HT. Thêm 80.248 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình
số : Tin Văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 12. - Tr
6. Số 4162
Theo báo cáo của Ban quản lý chương trình Viễn thông công ích, Bộ
Thông tin và Truyền thông, đơn vị này đang tích cực phối hợp với các đơn vị
liên quan của Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện Dự
án hỗ trợ bổ sung đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo
phát sinh theo chuẩn nghèo, tiếp cận đa chiều tại 8 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 388.5509597/TH253T.
072. T.HƯNG. Tắt sóng truyền hình analog giai đoạn 2 từ ngày 30.12
// Văn hóa. - 2016. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 16. Số 156
Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức quyết định về thời điểm tắt
sóng truyền hình analog giai đoạn 2 bắt đầu vào hồi 12h00 ngày 30/12/2016 tại
8 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
13

(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 365).
DDC: 384.5509597/T118S.
073. T.HOÀNG, Q.CHI. Bắc Ninh: Nâng cao đời sống văn hóa cho
người lao động // Lao động. - 2016. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 4. Số 304
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động xứng
tầm với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh
đã xây dựng kế hoạch số 401/KH-UBND triển khai công tác nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các KCN-KCX.
DDC: 306/B113N.
074. HÀ MINH. Trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống
HIV/AIDS năm 2016 // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 9.
Số 151
Tại Bắc Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp với Cục phòng, chống
HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống
HIV/AIDS lần thứ V năm 2016.
DDC: 070.09597/TR108GI.
075. NGỌC LÀNH. Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết
công tác thi đua khen thưởng năm 2016 // Nhà báo và Công luận. - 2016. Ngày 16-22 tháng 12. - Tr 4. Số 51
Ngày 12/12, tại TP Bắc Ninh, Hội Nhà báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức
Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm
vụ năm 2017 của Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc.
DDC: 070.92/H452NH.
076. NGUYỄN HỒNG ANH. Báo Người cao tuổi góp phần tái lập
chùa, đình làng Nhân Thọ // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr
11. Số 205
Bài phản ánh những đóng góp của Báo người cao tuổi đối với việc tái lập
chùa, đình làng Nhân Thọ, thuộc khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã
Từ Sơn.
DDC: 294.3/B108NG.
077. HÀ MINH. Bắc Ninh: Triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU
năm 2017 // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 9. Số 152
Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh, Sở Giáo
dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh tổ
chức Hội nghị triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 895.9226/B113N.
078. Bắc Ninh: Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46
// Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 2. Số 290
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Ban chỉ đạo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU Bắc Ninh vừa triển khai Cuộc
thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017.
DDC: 895.9226/B113N.
079. BÁ HẢI. Thực hiện nghiêm túc trong đánh giá thường xuyên,
đánh giá cuối kỳ // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 5. Số
296
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã tập trung đề thi mỗi bộ môn từ các
trường THPT, THPT chuyên của tỉnh, đồng thời tiến hành rà soát mức độ chính
xác để lập thành ngân hàng đề chung cho tất cả các nhà trường sử dụng, tham
khảo gắn với từng tiết dạy và kiểm tra, đánh giá thường xuyên... hướng đến kỳ
thi THPT quốc gia năm 2017 đạt hiệu quả cao.
DDC: 373.09597/TH552H.
080. K.K. Bắc Ninh: Hiệu quả phong trào khuyến học ở Đại Xuân
(Quế Võ) // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 2. Số 299
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác khuyến học ở xã Đại
Xuân, huyện Quế Võ.
DDC: 370.9597/B113N.
081. KK. Bắc Ninh: Hội thi "Khi tôi 18" cấp tỉnh lần thứ II // Giáo
dục và thời đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 2. Số 307
Tại Trường THPT chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo
vừa phối hợp tổ chức Hội thi "Khi tôi 18" cấp tỉnh lần thứ II, năm 2016. Tham
dự Hội thi có 8 đội đến từ 8 trường THPT của 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố.
Kết thúc Hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho Đội Trường THPT Thuận Thành 1.
DDC: 373.1/B113N.
082. THANH NHUNG. Bắc Ninh: 7.860 người là đồng bào DTTS
tham gia học nghề : Tin Lao động - xã hội // Lao động xã hội. - 2016. - Ngày
20 tháng 12. - Tr 2. Số 152
Năm 2016, toàn tỉnh Bắc Ninh có 7.860 người là đồng bào dân tộc thiểu
số tham gia học nghề trình độ sơ cấp (dưới 3 tháng), chủ yếu là đồng bào Mông,
Tày, Dao, Giáy, Nùng. Hầu hết học viên tham gia học nghề đều có việc làm và
thu nhập ổn định.
DDC: 370.113/B113N.
083. VŨ KHÔI. PVFCCo bàn giao Trường THCS xã Lai Hạ // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 5. Số 351
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), nhà sản xuất và
kinh doanh phân bón Phú Mỹ vừa khánh thành và bàn giao Trường THCS xã
Lai Hạ, huyện Lương Tài, công trình do PVFCCo tài trợ.
DDC: 371.6/P400B.
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084. QUANG HUY. Trường Sĩ quan Chính trị: Học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết T.W khóa XII và tập huấn triển khai thực
hiện Ch
ỉ thị 05 của Bộ Chính trị : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày
22 tháng 12. - Tr 18. Số 357
Ngày 20/12, tại Bắc Ninh, Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức
khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 4 khóa XII và tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị.
DDC: 373.24/TR561S.
085. NGUYỄN MINH. Gala Chào năm mới 2017 // Tiền phong. - 2016.
- Ngày 31 tháng 12. - Tr 7. Số 365
Tối 30/12, tại Bắc Ninh, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức Chương trình
Gala Chào năm mới 2017, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, đoàn viên
thanh niên của nhà trường cùng nhiều đơn vị trong và ngoài quân đội.
DDC: 394.26/G100L.
086. QUYẾT TÂM. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: 55 năm ấy biết
bao nhiêu tình // TC.Thể thao. - 2016. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 14. Số 23+24
Bài viết về Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với chặng đường 55 năm kể
từ ngày Bác Hồ về thăm trường (14/12/1961-14/12/2016).
DDC: 378.009597/TR561Đ.
088. TRƯƠNG XUÂN HÙNG. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc
Ninh: 55 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy (14/12/1961-14/12/2016) // Thể thao
Việt Nam. - 2016. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 8. Số 50
Bài trả lời phỏng vấn của GS.TS Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh về quá trình xây dựng, phát triển và
những kết quả đã đạt được trong 55 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy (14/12/196114/12/2016).
DDC: 378.009597/TR561Đ.
087. Triển lãm "Em yêu tranh dân gian Việt Nam" // Giáo dục và thời
đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 9. Số 307
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trường THCS - THPT Nguyễn
Tất Thành (Hà Nội) tổ chức khai mạc triển lãm "Em yêu tranh dân gian Việt
Nam". Triển lãm trưng bày 28 tác phẩm tranh dân gian thuộc 4 dòng tranh, trong
đó có tranh dân gian Đông Hồ.
DDC: 741.09597/TR305L.
IV - Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
089. PHẠM CHÍNH. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu thu vượt chỉ
tiêu // Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 5. Số 99
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Tính đến hết tháng 11, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã thu BHXH, BHYT, BH
thất nghiệp được hơn 4.629 tỉ đồng (đạt 91,75% kế hoạch). Dự kiến đến 31/12,
BHXH tỉnh sẽ thu đạt 102% kế hoạch và giảm tỉ lệ nợ xuống 3,3% số phải thu.
DDC: 368.4009597/B108H.
090. ĐỨC THỌ. Bắc Ninh: Sẽ đưa doanh nghiệp nợ đọng BHXH ra
tòa // Lao động xã hội. - 2016. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 2. Số 148
BHXH và LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã ký quy chế phối hợp số 1075/QCPHLĐLĐ-BHXH về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện
ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đến
tháng 10/2016, toàn tỉnh có 2.789 đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
(từ 1 tháng trở lên) với số tiền lên đến 271 tỉ đồng, chiếm 6,35% tổng doanh thu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 288; Bảo hiểm xã
hội, số 99).
DDC: 368.4009597/B113N.
091. CẨM NHUNG. BHXH các địa phương: Tích cực phối hợp thực
hiện BHXH, BHYT : Tại Bắc Ninh // Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 15 tháng
12. - Tr 5. Số 100
Ngày 8/12, BHXH huyện Tiên Du phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT
cho gần 200 Hiệu trưởng, Kế toán tại các trường học trên địa bàn huyện.
DDC: 368.4009597/B108H.
092. PHẠM CHÍNH. BHXH huyện Tiên Du (Bắc Ninh): 100% đơn vị
SDLĐ thực hiện giao dịch điện tử : Chung tay cải cách thủ tục hành chính //
Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 4. Số 98
Bài viết về BHXH huyện Tiên Du với những đột phá trong công tác cải
cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử. Hiện toàn huyện đã có
100% đơn vị sử dụng lao động giao dịch điện tử với cơ quan BHXH bằng chữ
ký số.
DDC: 368.4009597/B108H.
093. M.HIỀN. BHXH Bắc Ninh - có huyện 3 năm liền đạt tỷ lệ 100%
học sinh, sinh viên tham gia BHYT // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 5
tháng 12. - Tr 8. Số 340
Bài viết về công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp năm 2016 của
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh và những kết quả đã đạt được trong công tác
BHYT đối với học sinh, sinh viên, trong đó huyện Quế Võ là đơn vị 3 năm liên
tục đạt tỷ lệ 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
DDC: 368.3009597/B108H.
094. BẢO VĂN. Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 7. Số 361
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Ban Chỉ đạo liên ngành TW về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế
hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa
Lễ hội Xuân năm 2017. Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo liên ngành TW thành lập 6
đoàn kiểm tra từ Trung ương đến các địa phương từ nay đến hết 25/3/2017, tiến
hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 312).
DDC: 363.19/B108Đ.
095. THANH THƯƠNG. Bắc Ninh tăng cường quản lý vệ sinh thực
phẩm // Tin tức. - 2016. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 7. Số 299
Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến
năm 2020.
DDC: 363.19/B113N.
096. T.NGUYÊN. Tạo van tim mới cho nữ bệnh nhân bị khuẩn ăn
mủn nát van tim // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 7. Số
150
Các bác sĩ Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) vừa cứu sống bệnh nhân
Nguyễn Thị Hòa, 44 tuổi, ở Hòa Long, TP Bắc Ninh bị nhiễm trùng nặng do vi
khuẩn "ăn" mục nát van tim.
DDC: 616.1009597/T108V.
097. NGỌC KHA. Tầm soát sớm để giảm gánh nặng ung thư vú // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 14. Số 338
Ngày 2/12, tại Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Y tế phối
hợp tổ chức Hội nghị truyền thông phòng chống Ung thư vú cho phụ nữ năm
2016 với chủ đề "Lắng nghe vòng một nói".
DDC: 616.99/T120S.
098. Công bố xét nghiệm 10 "làng ung thư" // Thời nay. - 2016. - Ngày
26 tháng 12. - Tr 7. Số 725
Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) vừa có thông báo kết quả xét
nghiệm tại 10 "làng ung thư" ở các địa phương, trong đó có Bắc Ninh. Thông
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