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-------------------------I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. PHƯƠNG THỦY. Mong cử tri giám sát, giúp đỡ lực lượng Công
an hoàn thành tốt nhiệm vụ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 9. Tr 1. Số 4448
Ngày 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa XIV đã tiếp xúc cử
tri xã Phật Tích, huyện Tiên Du chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.
Đến dự về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có: Thượng tướng Tô
Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Nhân
Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Bắc Ninh. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và
huyện Tiên Du.
DDC: 324.2597/M431C.
002. T.HẰNG. Khởi động cuộc thi "Luật gia tương lai" // Pháp luật
Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 9. - Tr 5. Số 252
Thực hiện nhiệm vụ "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo" tại Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban
hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ; Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,
chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017,
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức
pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông với tên gọi "Luật gia tương
lai". Đối tượng dự thi là học sinh tại các trường THPT trên địa bàn 21 tỉnh,
thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 340.07/KH462Đ.
003. LÊ HỒNG. Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Hướng đi mới trong
phổ biến, giáo dục pháp luật // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 30 tháng 9.
- Tr 4. Số 273
Ngày 29/9, tại TP Bắc Ninh, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc
Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức lễ hưởng ứng Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và phát động cuộc
thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017
với tên gọi "Luật gia tương lai".
DDC: 344/TH300T.
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004. LÊ THƯ. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ họp phiên
toàn thể lần thứ 4 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 1. Số
269
Ngày 25-26/9, tại TP Bắc Ninh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 4 dưới sự chủ trì
của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình.
DDC: 352.209597/U523B.
005. MAI PHƯƠNG. Bắc Ninh: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 :
Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 9. - Tr 4. Số 252
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm
đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9.
DDC: 352.209597/B113N.
006. NGUYỄN HẠNH CHUNG. Thiết thực góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của HĐND : Hội nghị công tác viên toàn quốc báo Đại
biểu nhân dân lần thứ 14 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 4.
Số 251
Bài viết của ông Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh
về vai trò của công tác thông tin tuyên truyền đối việc nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của HĐND.
DDC: 352.209597/TH308TH.
007. MAI PHƯƠNG. Bắc Ninh: Chú trọng bảo tồn quan họ truyền
thống // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 4. Số 263
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh đã giám sát việc thực hiện
nhiệm vụ tại Nhà hát Dân ca Quan họ và Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ
thuật và Du lịch. Qua giám sát cho thấy, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực
trong quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
DDC: 352.209597/B113N.
008. TUẤN ĐỖ (Ghi). Cần sự quyết liệt từ các cấp chính quyền :
Chuyên trang Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 6. Số 255
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi trường tổ chức hội thảo khoa học Tăng cường công tác bảo vệ môi trường
làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập
trung phân tích, đánh giá về thực trạng và những vướng mắc trong thực thi pháp
luật về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm giải
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời báo làng nghề Việt, số 37).
DDC: 352.209597/C105S.
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009. PHƯƠNG HOA. Cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế : Chuyên
trang Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày
12 tháng 9. - Tr 6. Số 255
Bài viết về việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường đối với các
khu, cụm công nghiệp, làng nghề tại Bắc Ninh, hướng tới phát triển bền vững.
DDC: 352.209597/C460CH.
010. PV VÀ CTV. Đại hội Đoàn các tỉnh: Hà Nam, Vĩnh Long, Bắc
Ninh, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế // Nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 9. Tr 1. Số 22633
Từ ngày 20-21/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh
tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của
258 đại biểu, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Bắc
Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 265).
DDC: 324.259700959727/Đ103H.
011. TTH. Thuận Thành (Bắc Ninh): Xã Ninh Xá thu sai gần 1 tỷ đồng
của dân // Thanh tra. - 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 5. Số 73
Bài phản ánh kết quả thanh tra của Thanh tra huyện Thuận Thành về những
sai phạm trong việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách xã và đầu tư xây dựng
cơ bản ở UBND xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành từ năm 2014-2016. Hiện, các
cá nhân liên quan đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy cứu trách nhiệm hình sự.
DDC: 352.809597/TH502TH.
012. NHẬT HUY. Đề xuất thu hồi quyết định bổ nhiệm "thần tốc" ông
Vũ Minh Hoàng // Tiền phong. - 2017. - Ngày 9 tháng 9. - Tr 11. Số 252
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP Cần
Thơ kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh
Hoàng (SN 1990, quê ở Bắc Ninh) làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu
tư - thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.
DDC: 658.3009597/Đ250X.
013. HẢI TRẦN. Thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 3. Số 75
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành
chính sách, pháp luật tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh. Thời kỳ thanh tra từ
1/1/2015-31/12/2016 và những nội dung có liên quan xem xét cả trước và sau
thời điểm trên. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong 45 ngày kể từ ngày
công bố quyết định thanh tra.
DDC: 352.809597/TH107TR.
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014. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Giám đốc BQLDA huyện Tiên Du "mơ hồ"
trách nhiệm // Thanh tra. - 2017. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 4. Số 75
Bài phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về hàng loạt sai phạm
trong đầu tư, xây dựng hạ tầng, kỹ thuật khu nhà ở thôn Dương Húc, xã Đại
Đồng, huyện Tiên Du do Ban Quản lý Dự án huyện Tiên Du làm chủ đầu tư.
DDC: 352.809597/B113N.
015. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Yêu cầu Chủ tịch huyện Yên Phong kiểm tra,
xử lý dứt điểm sai phạm // Thanh tra. - 2017. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 8. Số 75
Bài phản ánh về những sai phạm của Công ty TNHH Quỳnh Giang, đóng
trên địa bàn xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn
bản số 2826 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Phong chỉ đạo kiểm tra, xử lý
dứt điểm sai phạm.
DDC: 352.809597/B113N.
016. HẢI HÀ. Tiên Du (Bắc Ninh): Quản lý ngân sách ... lỏng lẻo //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 4. Số 76
Bài phản ánh việc quản lý ngân sách lỏng lẻo của UBND huyện Tiên Du để
Ban Quản lý Dự án huyện chậm nộp số tiền hơn 700 triệu đồng vào ngân sách.
Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và Huyện ủy,
UBND huyện Tiên Du cần chỉ đạo thực hiện sát sao hơn nữa để pháp luật được
thực hiện nghiêm minh.
DDC: 352.409597/T305D.
017. TRẦN HẰNG. Xây dựng văn hóa giao thông ở vùng Kinh Bắc //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 3. Số 4424
Bài viết về nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông của lực lượng cảnh sát giao
thông tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao ý thức tự giác của dân, xây dựng một môi
trường giao thông văn hóa, thân thiện.
DDC: 363.12009597/X126D.
018. QUỲNH ANH. Hội thi dạy lái xe giỏi ngành GTVT Bắc Ninh //
Giao thông. - 2017. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 6. Số 151
Sở Giao thông Vận tải, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Bắc Ninh tổ
chức Hội thi Giáo viên dạy lái xe giỏi ngành Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh
lần thứ IV năm 2017. Hội thi có 20 giáo viên đại diện cho hơn 1.000 giáo viên
dạy lại xe đến từ các trung tâm đào tạo lái xe trong tỉnh.
DDC: 388.09597/H452TH.
019. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại bưu
điện văn hóa xã // Giao thông. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 6. Số 152
Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai
tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lái xe tại các điểm Bưu điện văn hóa 6 xã: Vạn
4

Ninh, Bình Dương (huyện Gia Bình); Minh Tân, An Thịnh (huyện Lương Tài);
Nguyệt Đức, Song Liễu (huyện Thuận Thành).
DDC: 383/B113N.
020. O.H. Bộ GTVT: Thanh tra 6 tỉnh, đình chỉ 4 đăng kiểm viên //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 5. Số 76
Bộ Giao thông Vận tải đã thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ tại đơn vị đăng kiểm xe cơ
giới đường bộ tại 6 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh và yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt
Nam đình chỉ hoạt động đối với 4 đăng kiểm viên.
DDC: 352.809597/B450GI.
021. ĐIỀN BẮC. Nghệ An: Bắt hai đối tượng giả công an chiếm đoạt
hơn 2 tỷ đồng // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 2. Số 248
Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt
hai đối tượng Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Luận (SN 1993) cùng
thường trú tại huyện Lương Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật
thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng wifi, nhiều thẻ ngân
hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền
mặt.
DDC: 364.1/NGH250A.
022. A.QUỲNH. Khởi tố đối tượng vi phạm giao thông, hành hung
CSCĐ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 8. Số 4424
Ngày 5/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can và tạm
giam 2 tháng đối với Hoàng Văn Hiện, SN 1984, trú thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh
Phú, huyện Gia Bình, tạm trú khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh về hành vi
chống người thi hành công vụ.
DDC: 364.1/KH462T.
023. P.THỦY. Đã làm rõ thủ phạm rải đinh trên cao tốc Hà Nội - Bắc
Giang // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 5. Số 4426
Ngày 7/9, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh cho biết,
đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Huy, trú tại Bắc Giang, trong quá trình vận
chuyển phế liệu làm rơi vãi vật nhọn gây thủng lốp xe trên đường cao tốc Hà
Nội - Bắc Giang. Công an TP Bắc Ninh đã yêu cầu đối tượng đến làm việc và
xử lý theo quy định của pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 108; Thanh
tra, số 72).
DDC: 364.1/Đ100L.
024. NGUYỄN KHANG. Xử nghiêm kẻ ham chơi trốn nghĩa vụ quân
sự // Tiền phong. - 2017. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 7. Số 256
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Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 1 vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn
Ngọc Quân, SN 1996, ở huyện Quế Võ, về tội đào ngũ với mức án 20 tháng tù
giam. Đây là bài học đắt giá đối với những bạn trẻ thiếu bản lĩnh, trốn tránh
nghĩa vụ quân sự.
DDC: 347/X550NGH.
025. P.THỦY. Nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án chiếm đoạt 6,1 tỷ
đồng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 5. Số 4431
Ngày 12/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đằng An, SN 1974, trú ở xã Nội Duệ, huyện
Tiên Du, nguyên là cán bộ Ban Quản lý dự án Sở Y tế Bắc Ninh để điều tra hành
vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
DDC: 364.1/NG527C.
026. Trộm cắp tài sản trong bệnh viện : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 8. Số 22623
Ngày 13/9, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt
giữ hai đối tượng, trong đó có đối tượng Lâm Viết Cường, 48 tuổi, trú ở khu 2,
phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh đã trộm cắp túi xách của người nhà bệnh nhân tại
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.
DDC: 364.15/TR453C.
027. Sản xuất, tàng trữ ma túy : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 18 tháng 9. - Tr 8. Số 22627
Công an TP Bắc Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Uyên, SN 1984, ở Đạo
Chân, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh có hành vi sản xuất, tàng trữ trái phép chất
ma túy. Tang vật thu giữ gồm 57 viên nén ma túy thành phẩm, bột dùng để dập
viên nén ma túy (khoảng 1kg). Công an TP Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự
Uyên để tiếp tục điều tra và làm rõ.
DDC: 364.1/S105X.
028. MINH ĐỨC. Điều tra hơn 23.000 vỏ bình gas nghi chiếm giữ trái
phép // Tiền phong. - 2017. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 11. Số 266
Ngày 21/9, Công an và quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất việc
kiểm đếm số lượng vỏ bình gas phát hiện trong trụ sở Ban Quản lý Cụm công
nghiệp đa nghề Đông Thọ, huyện Yên Phong. Cơ quan chức năng đang làm rõ
nghi vấn chiếm giữ trái phép 23.000 vỏ bình gas.
DDC: 364.1/Đ309TR.
029. THIÊN TRANG. Bắc Ninh: Nữ chủ nhiệm HTX bị giết, cướp : Tin
an ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 10. Số
257
Ngày 12/9, tại thôn Duệ Đông, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du đã xảy ra vụ án
giết người cướp của nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Huấn, SN 1958,
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Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp của thôn Duệ Đông. Hiện vụ
án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 148; Phụ nữ Việt
Nam, số 112).
DDC: 364.152/B113N.
030. MINH CHIẾN. Bắt nữ nghi phạm sát hại Chủ nhiệm HTX nông
nghiệp // Thanh niên. - 2017. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 4. Số 266
Ngày 22/9, đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh
cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn
Thị Thảo, 42 tuổi, ở thôn Duệ Đông, Thị trấn Lim, huyện Tiên Du để điều tra
hành vi giết người cướp tài sản.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 114; Pháp
luật Việt Nam, số 267; Đại đoàn kết, số 266).
DDC: 364.152/B118N.
031. THÁI SƠN. Tin vắn // Thanh niên. - 2017. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 4.
Số 269
Theo dự kiến, ngày 26/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm
đối với Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội
nhắn tin khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và
Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở TP Bắc Ninh) về tội không tố giác tội phạm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 261; Nông nghiệp Việt
Nam, số 192; Lao động, số 218, số 225; Công an nhân dân, số 4435; Nông thôn
ngày nay, số 223; Giao thông, số 149).
DDC: 347/T311V.
032. NGUYỄN HƯNG. Hoãn phiên tòa xét xử đối tượng đe dọa Chủ
tịch tỉnh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 5. Số
4445
Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ
thẩm xét xử đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc
Công an tỉnh Bắc Ninh và một số cán bộ của tỉnh Bắc Ninh. Thẩm phán Nghiêm
Thị Lượng, Chánh án tòa hình sự Tòa án nhân dân làm Chủ tọa phiên tòa. Tuy
nhiên, do các nhân chứng của vụ án đều vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định
hoãn phiên tòa.
DDC: 347/H406PH.
033. ĐỖ LỰC. Công ty Nara bị tố "xù" tiền của học viên // Gia đình và
xã hội. - 2017. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 14. Số 112
Bài phản ánh về việc công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nara, ở số 61
khu 6, phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh gây khó khăn cho học viên xin đi du học
Nhật Bản, viện nhiều lý do để chậm trả lại tiền học. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng sớm vào
cuộc điều tra và làm rõ.
DDC: 364.1/C455T.
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034. MAI ANH. Ba chú cháu đồng phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 5. Số 4445
Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bắt quả
tang 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có Nguyễn Viết
Diện, SN 1981, trú ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mở rộng điều tra, Công an
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Nguyễn Viết
Tráng và Nguyễn Viết Huy, người thân trong gia đình của Nguyễn Viết Diện.
DDC: 364.1/B100CH.
035. Tử hình hai bị cáo giết lái xe // Nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng
9. - Tr 8. Số 22637
Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với ba bị cáo: Nguyễn Minh Liên, SN 1983; Trương Việt Cường, SN 1979,
cùng ở tỉnh Hải Dương về tội giết người cướp tài sản và bị cáo Hoàng Quang
Mạnh, SN 1983, ở tỉnh Hải Phòng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có.
DDC: 364.1/T550H.
036. Đánh bạc : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 9.
- Tr 7. Số 22637
Ngày 27/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa bắt quả tang tại trang trại
nhà Tạ Quốc Bình, SN 1960, ở huyện Thuận Thành, có mười đối tượng đánh
bạc (dưới hình thức xóc đĩa). Tang vật thu giữ gồm các dụng cụ phục vụ đánh
bạc, hơn 29 triệu đồng, mười điện thoại di động và chín xe máy. Phòng PC45
tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.
DDC: 364.1/Đ107B.
037. Cướp tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng
9. - Tr 8. Số 22638
Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng Hoàng
Văn Đồng, SN 1995 và Hoàng Văn Thượng, SN 1996, cùng ở tỉnh Cao Bằng về
hành vi cướp giật. Điều tra mở rộng, bước đầu Đồng và Thượng khai nhận đã
thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Yên Phong.
DDC: 364.15/C562T.
038. QUỐC HOÀNG. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tăng cường kỹ năng sống
cho công nhân lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 6. Số 205206
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cùng Công đoàn các khu công nghiệp vừa tổ chức
Hội nghị tuyên truyền về xây dựng văn hóa và kỹ năng sống cho công nhân lao
động tại Công ty TNHH Gor Tek Vina (thuộc khu công nghiệp Quế Võ). Đến
dự có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
DDC: 331.8/L305Đ.
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039. THANH TÂM. Bắc Ninh: Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở :
Công đoàn và người lao động // Công thương. - 2017. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 7.
Số 108
Bài viết về những đổi mới trong hoạt động công đoàn, chú trọng phát triển
công đoàn cơ sở của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 331.8/B113N.
040. QUẾ CHI. Tiếp vụ cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) sa
thải trái luật hàng loạt lao động: Người lao động chấp nhận hòa giải // Lao
động. - 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 5. Số 215
Liên quan đến vụ Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) sa thải trái
luật hàng loạt lao động, ngày 13/9, bà Trịnh Thị Ngân cho biết, bà đã chấp nhận
hòa giải với Công ty Hàm Long và nhận bồi thường 20 triệu đồng. Vụ kiện của
ông Lê Quang Trung (nguyên là đội trưởng Đội mục tiêu) và 9 người lao động
khác đối với công ty vẫn đang trong quá trình giải quyết của tòa án.
DDC: 331.89/T307V.
041. NGUYỄN NGỌC AN. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm việc với
LĐLĐ tỉnh: Xem xét, giải quyết kiến nghị của tổ chức công đoàn trong thời
gian sớm nhất // Lao động. - 2017. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 5. Số 208
Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh về hoạt động công đoàn
và phong trào công nhân viên chức lao động 8 tháng đầu năm; phương hướng,
nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 và công tác tổ chức đại hội công đoàn các
cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
DDC: 331.8/B300TH.
042. M.NGỌC. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Nâng cao kỹ năng tư vấn pháp
luật cho cán bộ công đoàn // Lao động. - 2017. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 4. Số
225
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tư vấn pháp
luật cho 40 đại biểu đại diện LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn
ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; trưởng ban, phó
trưởng ban thuộc LĐLĐ tỉnh, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật và Văn
phòng tư vấn pháp luật, LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Kỹ, Phó Chủ tịch
LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.
DDC: 331.8/L305Đ.
043. NGUYỄN ĐẠO, QUANG HƯNG. Mái ấm tình người // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 15. Số 140
Ngày 25/8, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người đã trao 11 ngôi nhà
cho các hộ nghèo và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó
khăn tại huyện Lương Tài.
DDC: 361.6/M103Â.
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044. THANH HÀ. Hội NCT tỉnh Bắc Ninh: Phát huy tốt, phối hợp
nhịp nhàng với các cấp, các ngành : Hướng tới "Tháng hành động vì người
cao tuổi Việt Nam" năm 2017 // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 5.
Số 142
Bài viết về sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành Hội Người cao
tuổi tỉnh Bắc Ninh để phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong mọi mặt của
đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào người cao tuổi trên địa bàn.
DDC: 305.26/H452NG.
045. VŨ MINH THỰC. Cụm thi đua số 5: Đẩy mạnh các Phong trào
thi đua yêu nước // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 2.
Số 1193
Tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua số 5 gồm Hội Cựu chiến
binh 4 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh đã tổ chức Tổng kết công tác thi đua năm
2017. Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
dự và chỉ đạo.
DDC: 305.9/C511TH.
046. NGUYỄN THỊ NỤ. Hoài Thượng (Thuận Thành, Bắc Ninh): "4
sạch" để bảo vệ môi trường // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 27 tháng 9. Tr 3. Số 116
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài
Thượng, huyện Thuận Thành trong phong trào "4 sạch": sạch nhà, sạch bếp,
sạch ngõ, sạch đồng để bảo vệ môi trường.
DDC: 305.4/H404TH.
II. KINH TẾ
047. HUYỀN THƯƠNG. Từ Sơn - Bắc Ninh: Tổ chức đối thoại về thuế
với gần 300 doanh nghiệp // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 6. Số
261
Vừa qua, Cục thuế tỉnh phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn tổ chức đối
thoại với doanh nghiệp và quán triệt tình hình thu ngân sách Nhà nước năm
2017 với sự tham dự của gần 300 đại biểu là giám đốc, kế toán của các doanh
nghiệp và 50 hộ kinh doanh tiêu biểu.
DDC: 336.2/T550S.
048. MINH HẰNG. Bắc Ninh quyết liệt chống hành vi gian lận thuế //
Nhà báo và công luận. - 2017. - Ngày 1-7 tháng 9. - Tr 28. Số 35
Bài viết về nỗ lực của Cục thuế Bắc Ninh trong việc triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp quyết liệt chống hành vi gian lận thuế, nâng cao tính tuân thủ
pháp luật của người nộp thuế.
DDC: 336.2/B113N.
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049. PHAN THÁI SƠN. Đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc
Ninh // Nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 1. Số 22620
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 7 năm thực
hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/Đ458PH.
050. HẢI MINH. Nỗ lực để có 12 xã đạt chuẩn // Nông nghiệp Việt Nam.
- 2017. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 17. Số 183
Hết tháng 8/2017 huyện Thuận Thành đã đạt chuẩn được hơn 330 tiêu chí
Nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,4% tiêu chí, đã có 10/17 xã cán đích
Nông thôn mới. Kế hoạch hết năm 2017, huyện sẽ có thêm 2 xã cán đính, nâng
tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 12/17 xã.
DDC: 307.1/N450L.
051. ANH THƯ. Bắc Ninh: Hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung
cho giá trị cao // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 10. Số
218
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh, nông nghiệp các
địa phương trong tỉnh cũng đang dần có sự chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang
sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng
sản xuất an toàn.
DDC: 635/B113N.
052. ANH TRUNG. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 2.
Số 109
Từ ngày 12 -18/9/2017, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh sẽ
tổ chức Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh 2017) với sự
tham dự của các doanh nghiệp thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng và nhiều
tỉnh, thành trong cả nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 219).
DDC: 381.9597074/T311V.
053. CP. Yêu cầu trực ban 24/24h tại các hồ chứa, công trình thủy lợi
// Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 2. Số 254
Tổng cục Thủy lợi vừa có Công điện gửi một số tỉnh, thành phố yêu cầu
trực ban 24/24h tại các hồ chứa, công trình thủy lợi nhằm ứng phó với đợt mưa
lớn đang diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ. Theo đó, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc
Ninh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng
ngập úng ở khu vực Bắc Bộ.
DDC: 627/Y606C.
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054. P.T. Bắc Ninh: Trang trại, gia trại chiếm 35% tổng giá trị ngành
nông nghiệp : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 11 tháng 9. - Tr
10. Số 217
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, thực hiện
chủ trương thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, tận
dụng lợi thế gần sông, diện tích đất vãi lớn, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh
đã mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng tập trung, quy mô lớn. Đến nay, toàn
tỉnh Bắc Ninh có 3.300 trang trại, gia trại, có giá trị sản xuất chiếm xấp xỉ 35%
tổng giá trị của ngành nông nghiệp tỉnh.
DDC: 636.009597/B113N.
055. VI NHƯ. Bắc Ninh thực hiện xây dựng cơ bản trong tái cơ cấu
nông nghiệp // Nhà báo và công luận. - 2017. - Ngày 1-7 tháng 9. - Tr 29. Số 35
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Ban Quản lý dự án Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
DDC: 627/B113N.
056. VƯƠNG TÂM. Vui thú chợ Giầu // Sức khỏe và đời sống. - 2017. Ngày 10 tháng 9. - Tr 5. Số 145
Bài viết về làng Giầu, thuộc phường Phù Lưu, thị xã Từ Sơn với khu chợ
Giầu nổi tiếng đang từng bước chuyển mình thành trung tâm thương mại.
DDC: 307.7/V510TH.
057. THU HÀ. Bắt chim câu ấp trứng... giả, chàng trai Kinh Bắc thu 70
triệu đồng mỗi tháng : Nuôi khát vọng thành tỷ phú trên những ruộng đồng //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 8. Số 223
Bài viết về anh Ngô Quang Hùng, SN 1983, ở thôn Vân Xá, xã Đức Long,
huyện Quế Võ, với nghề nuôi chim câu thu lãi 70 triệu đồng mỗi tháng.
DDC: 338.1092/B118CH.
058. PHÚ LÃM. Hồi sinh vùng đất chết thành trại lợn 1.200 tấn/năm :
Gương nông dân xuất sắc 2017 // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 6 tháng 9.
- Tr 8. Số 213
Bài viết về anh Nguyễn Chí Hải, ở thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình với
quyết định táo bạo chuyển hướng đầu tư vào kinh tế trang trại chăn nuôi lợn gia
công, hồi sinh "khu đất chết" trước đó thành trang trại lợn có sản lượng lên tới
1.200 tấn/năm.
DDC: 636.4009597/H452S.
059. NGUYỄN HÒA. Làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh): Trăn trở tăng
sản lượng // Công thương. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 14. Số 114
Bài viết về những trăn trở của Hiệp hội Gỗ Đồng Kỵ về bài toán tăng sản
lượng, tìm hướng đi mới để phát triển làng nghề.
DDC: 684.1009597/L106NGH.
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060. PHƯƠNG NGUYỄN. "Nữ tướng" VAC đất Kinh Bắc // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 15. Số 185
Bài viết về chị Nguyễn Thị Quyên, ở thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành, quyết tâm chuyển đất khô cằn thành tiềm năng lợi
thế xây dựng trang trại VAC thu lợi từ 7 - 10 tỷ đồng/năm.
DDC: 338.1092/N550T.
061. THU HƯỜNG, KIM TUYẾN. PC Bắc Ninh: Hiệu quả từ chương
trình tiết kiệm điện // Công thương. - 2017. - Ngày 1-4 tháng 9. - Tr 20. Số
105-106
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC
Bắc Ninh) trong công tác tuyên truyền, thực hiện các chương trình tiết kiệm
điện.
DDC: 621.31/PCB113N.
062. D.A. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 2. Số 108
Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa
phương quản lý trong 8 tháng đầu năm đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ
năm trước.
DDC: 332.6/T311V.
063. NAM PHƯƠNG. Foxconn muốn mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh //
Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 3. Số 113
Phản ánh buổi làm việc giữa ông Lu Fang Ming, Phó Chủ tịch Tập đoàn
Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Tử Quỳnh, về nhu cầu mở rộng nhà máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đầu tư, số 114).
DDC: 383.7/F400C.
064. NGỌC HẢI. Bắc Ninh: Gần 1.400 doanh nghiệp thành lập mới //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 7. Số 265
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2017,
toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.368 doanh nghiệp
(tăng 37,5% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký hơn 8.843 tỷ đồng (tăng
42,8%)...
DDC: 338.7/B113N.
065. PHẠM HUYỀN. Nhà đầu tư xin lùi tiến độ dự án BOT Bắc Ninh Uông Bí // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 1. Số 4441
Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Công ty cổ phần BOT
Phả Lại, nhà đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Bắc Ninh - Uông
Bí theo hình thức BOT đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải gia hạn tiến độ hoàn
thành công trình lùi thêm 3 tháng. Trước đó, Bộ Giao Thông Vận tải đã chốt dự
án hoàn thành vào ngày 30 tháng 9 tới đây.
DDC: 388.109597/NH100Đ.
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066. TRUNG ANH. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 2.
Số 116
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp điều chỉnh vốn cho 189 dự án,
trong đó có 87 dự án cấp mới và 102 dự án cấp điều chỉnh vốn. Lũy kế đến nay,
trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh có 1.153 dự án còn hiệu lực với tổng vốn
đầu tư khoảng 16,1 tỷ đồng, trong đó có 751 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài,
với vốn đầu tư hơn 15,3 tỷ đồng.
DDC: 332.6/T311V.
III. KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
067. P.V. Bắc Ninh muốn xây dựng "Trung tâm dữ liệu thành phố
thông minh" // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 9. - Tr 6. Số 108
Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh cho biết, dự án xây dựng "Trung tâm dữ
liệu thành phố thông minh" do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư,
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) là
đơn vị tư vấn với tổng kinh phí dự kiến 570 tỷ đồng.
DDC: 658.4009597/B113N.
068. T.HÀ. Xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu : Ý tưởng sáng tạo //
Khoa học và đời sống. - 2017. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 3. Số 110
Hai học sinh trường THPT Hàn Thuyên, TP Bắc Ninh, Thân Hoàng Gia
Huy và Vũ Nhật Hà đã sáng tạo ra chiếc xe lăn điều khiển bằng cử chỉ đầu. Đây
là phát minh có ý nghĩa thiết thực dành cho những người khuyết tật gặp khó
khăn khi di chuyển.
DDC: 608/X200L.
069. Bắc Ninh: Trình diễn mô hình sản xuất bìa carton cao cấp // Công
thương. - 2017. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 14. Số 113
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã
phối hợp với Công ty In và bao bì Châu Thái Sơn thực hiện và trình diễn "Mô
hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bao bì carton cao cấp" với tổng vốn đầu tư 240
tỷ đồng.
DDC: 688.8/B113N.
070. ĐỨC HÀ, ĐÀO HIỆP. Quan họ thêm "cửa" với công chúng // Thời
nay. - 2017. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 12. Số 802
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp với Nhà hát Quan họ
Bắc Ninh tổ chức chương trình hát quan họ trên thuyền định kỳ hàng tháng vào
ngày 23/9, 14/10, 18/11, 16/12/2017 tại Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Bắc
Ninh.
DDC: 782.42162009597/QU105H.
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071. NGUYỄN QUANG KHẢI. Phật giáo thời Lý và những ảnh hưởng
trong đời sống tinh thần ở làng xã // TC.Nghiên cứu Phật giáo. - 2017. Tháng 9. - Tr 18. Số 5
Bài viết về giáo lý Phật giáo thời Lý và những ảnh hưởng trong đời sống
tinh thần ở làng xã.
DDC: 294.3/PH124GI.
072. M.ANH, T.HƯỜNG. Lạ kỳ ngôi làng cứ 36 người dân có 1 ... Tiến
sĩ, Thạc sỹ // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 4. Số 109
Bài viết về "làng tiến sĩ" thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong nổi
tiếng với truyền thống hiếu học và khoa bảng.
DDC: 307.72/L100K.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
073. CHÍNH VĂN. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện tốt công tác thanh
tra chuyên ngành // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 4. Số 78
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã thanh tra chuyên
ngành đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế tại 24 đơn vị sử dụng lao động (có
tổng số nợ hơn 20 tỉ đồng) và đã thu hồi được hơn 9 tỉ đồng, góp phần bảo đảm
quyền lợi cho nhiều người lao động.
DDC: 368.4009597/B108H.
074. PHAN NAM (Thực hiện). 20 năm góp sức bảo đảm an sinh xã hội
trên quê hương Kinh Bắc // TC.Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Tháng 9. - Tr 9. Kỳ
2
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc Phụ
trách Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh về chặng đường 20 năm xây dựng và
trưởng thành của BHXH tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 368.4009597/H103M.
075. THẢO LINH. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu 100% HSSV tham
gia BHYT // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 4. Số 72
Trong năm học 2016-2017, tỉnh Bắc Ninh đã có 99,73% học sinh sinh viên
tham gia Bảo hiểm Y tế, tạo nền tảng vững chắc giúp Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc
Ninh phấn đấu năm học 2017-2018 sẽ đạt 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo
hiểm Y tế.
DDC: 368.4009597/B108H.
076. TÔ VĂN ĐẠT. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh: Để mang lại sự hài
lòng cao nhất // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 8+9. Số 76
Bài viết về những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khám và chữa
bệnh của Bệnh viên Sản - Nhi Bắc Ninh.
DDC: 362.11/B256V.
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077. QUÝ ĐỨC. Gần 22.000 người hiến máu : Tin an sinh - xã hội // Lao
động xã hội. - 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 2. Số 111
Chương trình hiến máu “Chung dòng máu Việt 2017” được Tổ hợp
Samsung Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương
cùng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc
Ninh và Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp với con số kỷ lục 21.741 người
tham gia hiến máu, thu được 18.000 đơn vị máu. Tại buổi lễ tổng kết, Tổ hợp
Samsung Việt Nam đã trao tặng Quỹ hiến máu 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động
Hội Chữ thập đỏ Thái Nguyên và Bắc Ninh và ủng hộ bệnh nhân ghép tế bào
gốc của Viện Huyết học Trung ương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20276;
Nông thôn ngày nay, số 221).
DDC: 362.1/G121H.
078. LINH CHI. Xử lý ô nhiễm làng nghề bún Khắc Niệm: Băn khoăn
công nghệ // Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 10. Số
78
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề bún Khắc Niệm
và những băn khoăn về công nghệ xử lý ô nhiễm.
DDC: 363.73/X550L.
079. QUANG TUẤN. Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề ở thị xã Từ
Sơn : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân.
- 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 6. Số 255
Bài viết về thực trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề thuộc thị xã Từ
Sơn và định hướng phát triển nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.
DDC: 363.73/X550L.
080. THANH NHUNG. Bắc Ninh: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh
lao động // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 4. Số 113
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác an toàn vệ sinh lao
động của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.3/B113N.
081. TUỆ PHƯƠNG. Quyết liệt giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 5. Số 258
Bài viết về công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của Ủy ban MTTQ
tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao ý thức nhà sản xuất và người tiêu dùng trong lựa
chọn thực phẩm sạch, an toàn.
DDC: 352.809597/Q528L.
082. TÙNG LÂM. Cuối năm 2017, 100% số xã tại Bắc Ninh sẽ có nước
máy // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 18. Số 245-248
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Những năm qua, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch
và vệ sinh môi trường, tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh cung cấp nước sạch, nước
hợp vệ sinh đến người dân nông thôn. Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân
nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt trên 98% .
Dự kiến đến cuối năm, số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch tập trung sẽ
đạt 100%.
DDC: 628.1/C515N.
083. THANH HÀ. Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm
2017: Mùa giải chất lượng, đoàn kết, ấn tượng // Người cao tuổi. - 2017. Ngày 19 tháng 9. - Tr 9. Số 149
Tại Giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc năm 2017 tổ chức tại
Hòa Bình, Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh vinh dự nhận được Cờ các đơn vị
xuất sắc toàn đoàn.
DDC: 796.325/GI301B.
084. Bắc Ninh : Thể thao phong trào // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày
29 tháng 9. - Tr 6. Số 109
Ngày 24/9, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
liên ngành Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Công an tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín
(Sacombank) - Chi nhánh Bắc Ninh tổ chức giải Việt dã "Cùng Sacombank chạy
vì sức khỏe cộng đồng" lần thứ X - Năm 2017.
DDC: 796.42/B113N.
V. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
085. NGUYỄN ANH TUẤN. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 8. Số 145
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TH460NG.
086. NGUYỄN HỒNG THUY. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 8. Số 147
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TH460NG.
087. NGUYỄN QUỐC TRỊNH. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 8. Số 155
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TH460NG.
088. NGUYỄN VĂN ĐẢM. Trang thơ người cao tuổi // Người cao tuổi.
- 2017. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 9. Số 140
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TR106TH.
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089. LAN ANH. Mang quan họ, hầu đồng tới xứ sở hoa tulip // Tiền
phong. - 2017. - Ngày 2-3-4 tháng 9. - Tr 27. Số 245-247
Bài viết về hành trình mang quan họ, hầu đồng của các liền anh, liền chị
CLB Quan họ Lim đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại
Hà Lan nhân dịp 2/9.
DDC: 782.42162009597/M106Q.
VI. LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
090. HOÀNG PHƯƠNG. 10 ẩn số không lời giải trong lịch sử Việt Nam
- Kỳ 6: Ai là thủ phạm trong thảm án Lệ Chi Viên? : Thâm cung bí sử //
Khoa học và đời sống. - 2017. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 14. Số 113
Bài viết về vụ án Lệ Chi Viên (nay thuộc huyện Gia Bình) với cái chết bí
ẩn của vua Lê Thái Tông và việc tru di tam tộc quan đại thần Nguyễn Trãi.
DDC: 959.7026/M558A.
091. HỒNG MINH. Thành cổ Bắc Ninh, một trong bốn tòa thành đẹp
nhất Bắc Kỳ // Sức khỏe và đời sống. - 2017. - Ngày 3 tháng 9. - Tr 10. Số 141
Bài viết về Thành cổ Bắc Ninh, công trình kiến trúc nghệ thuật quân sự tiêu
biểu của tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng từ năm 1805 thời vua Gia Long, triều
Nguyễn, trên địa phận các làng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng (nay thuộc phường
Ninh Xá); làng Hòa Đình, huyện Tiên Du (nay thuộc phường Võ Cường) và
làng Yên Xá, huyện Yên Phong (nay thuộc phường Vệ An), các địa danh trên
nay đều thuộc TP Bắc Ninh.
DDC: 959.7029/TH107C.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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