I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. P.THỦY. Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc tại Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 1. Số
4493
Ngày 13/11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đổng Lâm, xã
Quỳnh Phú, huyện Gia Bình. Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyễn Nhân
Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Trương Thị Ngọc
Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 318; Nhân
dân, số 22684).
DDC: 323.1/B450TR
2. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: TXCT báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư,
Quốc hội Khóa XIV // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 2.
Số 333
Ngày 28/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần
Văn Túy, cùng các Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri huyện
Yên Phong và Thuận Thành, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa
XIV; thông báo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri Bắc Ninh gửi
đến Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV.
DDC: 352.209597/B113N
3. HỒNG ĐÔNG. Quốc phòng - An ninh // Quân đội nhân dân. - 2017. Ngày 28 tháng 11. - Tr 3. Số 20351
Từ ngày 24-27/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành
công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế
hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang
bị, phương tiện.
DDC: 355.5/T312U
4. PV. Bắc Ninh công bố thành lập mới các đơn vị hành chính // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 2. Số 22675
Tại TP Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thành lập Trường
cao đẳng Y tế Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm đào tạo bóng
chuyền tỉnh Bắc Ninh và ra mắt Đội Bóng chuyền nữ Kinh Bắc.
DDC: 352.209597/B113N
5. Nâng cao hiệu quả chức năng quyết định của HĐND : Chủ tịch
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HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang: Thường xuyên cung cấp thông tin
cho đại biểu // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 4. Số 308
Ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang về chất
lượng đại biểu, một trong những yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng ban
hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.
DDC: 352.209597/N122C
6. VY HƯƠNG. Quan tâm tới chất lượng tăng trưởng của nông
nghiệp : ĐBQH Nguyễn Như So (Bắc Ninh): Lấy thị trường làm thước đo mục
tiêu phát triển sản phẩm // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 6.
Số 312
Ý kiến của ĐBQH Nguyễn Như So về vấn đề tăng trưởng của ngành nông
nghiệp.
DDC: 352.209597/QU105T
7. DIỆP ANH. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư,
QH Khóa XIV: Siết chi, nuôi dưỡng nguồn thu : Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Huy Chiến: Cần công khai "sức khỏe"
ngân hàng // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 4. Số 320
Ý kiến của Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Huy Chiến về hoạt động của ngành ngân hàng và đề nghị Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước cần tập trung vào các giải pháp, phương án cơ cấu lại ngân
hàng.
DDC: 352.209597/PH305CH
8. SƠN NGUYÊN. Bắc Ninh: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng
11. - Tr 4. Số 332
Bài viết về hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trước
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVIII tại các huyện Tiên Du, Yên Phong và
Lương Tài. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh điều chỉnh một số chính
sách hỗ trợ nông nghiệp và quản lý đất đai, trong đó tạo điều kiện cho doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
DDC: 352.209597/B113N
9. HẢI NHI. Biểu dương 40 trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 5. Số 321
Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương 40
trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu, tặng sổ tiết kiệm hỗ trợ giáo viên có
hoàn cảnh khó khăn, tặng xe lăn cho thương, bệnh binh.
DDC: 352.209597/B309D
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10. Bắc Ninh phát động Cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm
2017 // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 1 tháng 11. - Tr 13. Số 261
Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động Cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp
năm 2017 nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên có sáng kiến, ý tưởng khởi
nghiệp hoặc mong muốn khởi nghiệp tại Bắc Ninh. Thời gian nhận hồ sơ dự thi
từ ngày 31/10/2017-1/8/2018.
DDC: 324.2597/B113N
11. PHƯƠNG VY. Canon phối hợp ra quân làm sạch môi trường //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 5. Số 285
Công ty Canon Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức buổi
học ngoại khóa với chủ đề bảo vệ môi trường cho các em học sinh khối lớp 3, 4
và 5 tại Trường Tiểu học Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành; đồng thời tổ chức ra
quân làm sạch môi trường với sự tham gia của hơn 40 tình nguyện viên Canon
và Đoàn xã.
DDC: 354.309597/C100N
12. Q.C. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Triển khai thu kinh phí công đoàn qua
VietinBank // Lao động. - 2017. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 5. Số 258
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai thu kinh phí công đoàn
khu vực sản xuất kinh doanh qua hệ thống ngân hàng VietinBank với sự tham
gia của hơn 400 cán bộ. Hội nghị được nghe hướng dẫn các bước thu kinh phí
công đoàn qua VietinBank và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong
quá trình triển khai thực hiện.
DDC: 361.6/L305Đ
13. PV. Bắc Ninh: Phổ biến pháp luật BHXH cho công nhân // Bảo
hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 6. Số 93
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách, pháp
luật về lao động và an sinh xã hội cho 6 nhóm công nhân nòng cốt của các
huyện Yên Phong và Quế Võ. Đây là một trong những thỏa thuận hợp tác giữa
LĐLĐ tỉnh với Trung tâm Phát triển hội nhập.
DDC: 361.7/B113N
14. ANH MINH. Samsung Điện tử Việt Nam: Đồng hành với công
đoàn chăm lo cho CNLĐ : Doanh nghiệp vì người lao động 2017 // Lao động.
- 2017. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 4. Số 272
Bài viết về chính sách phúc lợi, ưu đãi của công ty Samsung Điện tử Việt
Nam đối với công nhân lao động và những ý kiến, chia sẻ về hoạt động chăm lo
người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 361.7/S104S
15. LÊ HỒNG. Tiếp tục tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh
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nghiệp // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 5. Số 326
Ngày 21/11, tại Bắc Ninh, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên
ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị trao đổi
kết quả hoạt động năm 2017 và đề xuất đổi mới mô hình hoạt động của Tổ Thư
ký Chương trình năm 2018.
DDC: 346/T307T
16. ĐÌNH NGUYÊN. Bắc Ninh: 30 đồng chí báo cáo viên về bảo đảm
ATGT : Tin hoạt động // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 11.
- Tr 6. Số 1201
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh có 30 đồng chí báo cáo viên chuyên
trách về bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức được 425 lượt buổi tuyên truyền
cho trên 58.500 lượt người nghe.
DDC: 305.9/B113N
17. MINH HUỆ. Chi hội CCB thôn Đạo Tú và xóm Chùa Cuối (Song
Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh): Ủng hộ đồng bào bị thiên tai tỉnh Yên Bái //
Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 10. Số 1201
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Bắc
Ninh, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", giúp đỡ đồng bào bị thiên tai ở tỉnh
Yên Bái, Chi hội Cựu chiến binh thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành
cùng một số gia đình quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm, tổ chức xe chở hàng
trao cho UBND xã Hát Lừu, huyện Trảm Tấu, tỉnh Yên Bái để cấp phát cho
nhân dân.
DDC: 361.6/CH300H
18. MAI HOÀNG HANH. Tâm huyết viết về đồng đội và danh nhân
Nguyễn Cao // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 2. Số 20345
Bài viết về cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tường, cựu tù Phú Quốc, quê ở
xã Cách Bi, huyện Quế Võ với niềm trăn trở khi viết về đồng đội của mình và về
danh nhân Nguyễn Cao.
DDC: 305.9/T120H
19. BÁ ĐOÀN. Bắc Ninh: Hơn 300.000 người tham gia Hội Khuyến
học // Khuyến học và dân trí. - 2017. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 4. Số 45
Ngày 26/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XVII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập". Đến nay, toàn tỉnh có hơn 300 nghìn
người tham gia Hội Khuyến học, đạt tỷ lệ 25,9%.
DDC: 361.6/B113N
20. ĐỨC THỊNH. Bắc Ninh: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất
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rau an toàn // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 1 tháng 11. - Tr 8. Số 261
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả - Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học
công nghệ sản xuất rau an toàn cho cán bộ kỹ thuật triển khai Dự án "Ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ
rau an toàn theo hướng VietGAP tại tỉnh Bắc Ninh".
DDC: 635/B113N
21. THU HÀ. Dân Cảnh Hưng khấm khá từ nghề... may vá : Quỹ Hỗ
trợ nông dân // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 2 tháng 11. - Tr 8. Số 262
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hàng chục hộ dân ở xã Cảnh Hưng,
huyện Tiên Du đã có vốn đầu tư mở rộng xưởng sản xuất, phát huy hiệu quả
nghề may công nghiệp đã được học.
DDC: 305.5/D121C
22. ĐỨC THỊNH. Bắc Ninh: Trao 2 ngôi nhà và 27 con bò tặng hội
viên nghèo // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 28 tháng 11. - Tr 8. Số 284
Thực hiện chương trình giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới 2017,
Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh đã phát động cán bộ, hội viên, nông dân
tham gia ủng hộ kinh phí, trao tặng bò giống sinh sản và xây dựng nhà tình
nghĩa cho hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến tháng 11/207, toàn tỉnh
Bắc Ninh đã xây dựng được 2 ngôi nhà tình nghĩa nông dân và trao tặng 27 con
bò cho hội viên nghèo.
DDC: 361.6/B113N
23. NGUYỄN VĂN NGÔI. Người có tấm lòng vàng // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 2 tháng 11. - Tr 4. Số 175
Bài viết về ông Nguyễn Văn Chất, hội viên Hội Người cao tuổi xã Nghĩa
Đạo, huyện Thuận Thành, người có tấm lòng vàng, luôn tích cực tham gia các
công việc từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
DDC: 305.26/NG558C
24. VŨ NGỌC HÒA. Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh:
Nhiều hoạt động nhân "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 2. Số 178
Bài viết về các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng hành động vì
Người cao tuổi Việt Nam" của Hội Người cao tuổi xã Lâm Thao, huyện Lương
Tài.
DDC: 305.26/X100L
25. NGUYỄN QUỐC LẬP. Về Song Hồ xem NCT... dưỡng sinh //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 8+9. Số 178
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Bài viết về phong trào thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi xã
Song Hồ, huyện Thuận Thành. Sau 20 năm gây dựng phong trào, đến nay xã
Song Hồ đã có 4 CLB dưỡng sinh hoạt động thường xuyên, mang lại nhiều lợi
ích thiết thực cho mọi người, là sân chơi lành mạnh và bổ ích cho người cao tuổi
tham gia rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống có ích, lạc quan yêu đời.
DDC: 305.26/V250S
26. VĂN MINH. Tỉnh Bắc Ninh: Coi trọng chính sách đãi ngộ cán bộ
và hội viên Hội NCT // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 2. Số
182
Ngày 13/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
do bà Hoàng Thị Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra
dẫn đầu đã về làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã
Châu Phong theo chương trình Kiểm tra - Giám sát công tác Hội năm 2017.
DDC: 305.26/T312B
27. HOÀNG PHÚC. Cụm thi đua số III: Đơn vị vững mạnh toàn diện
// Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 2. Số 188
Ngày 23/11, tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, Cụm thi đua số III gồm Hội
Người cao tuổi 6 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh tiến hành Hội nghị Tổng
kết công tác và bình xét thi đua khen thưởng năm 2017.
DDC: 305.26/C511TH
28. SƠN TRANG. Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển
kinh tế trang trại // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 8. Số
47
Bài viết về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại của Hội Làm vườn
tỉnh Bắc Ninh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông
thôn.
DDC: 635/H452L
29. MẠNH CƯỜNG. Hội nghị giao ban Cụm thi đua miền Bắc năm
2017 // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2017. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 2. Số
46
Ngày 3/11, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt
Nam các tỉnh, thành phố Cụm thi đua miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh tổ chức
Hội nghị giao ban năm 2017.
DDC: 230/H452NGH
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II. PHÁP LUẬT
30. MINH HIỀN. Nâng cao bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ // Công an
nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 3. Số 4488
Ngày 8/11, tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 11, Bộ Công an gồm Cảnh sát
phòng cháy chữa cháy 7 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh tổ chức tổng kết phong trào
thi đua "Vì an ninh tổ quốc" năm 2017.
DDC: 363.2/N122C
31. Q.AN. Bắc Ninh xây dựng phương án phản ứng nhanh đảm bảo
an ninh tại các bệnh viện lớn // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 11 tháng 11.
- Tr 16. Số 135
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết
3 năm (2014-2017) triển khai thực hiện Quy chế phối hợp và tăng cường công
tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế.
DDC: 363.2/B113N
32. NHÓM P.V. Các cụm thi đua tổng kết phong trào thi đua "Vì An
ninh Tổ quốc" // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 11. - Tr 3. Số
4490
Ngày 10/11, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Cụm thi đua số 4, Bộ Công
an gồm 8 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi
đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017.
DDC: 363.2/C101C
33. MINH GIANG. Cụm thi đua số 1 TAND: Phong trào thi đua đổi
mới cả về nội dung và hình thức // Công lý. - 2017. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 4.
Số 91
Bài viết về công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua số 1
Tòa án nhân dân gồm 14 tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc bộ, trong đó
có Bắc Ninh.
DDC: 347/C511TH
34. PV. Bắc Ninh: Tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tệ nạn
xã hội : Tin an sinh - xã hội // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 30 tháng 11. - Tr
2. Số 144
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng
Lao động, Thương binh và xã hội huyện Tiên Du tổ chức tuyên truyền về công
tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Đại Đồng với hơn 100 đại biểu tham dự.
DDC: 363.4/B113N
35. THIÊN TRƯỜNG. PC49 - CA Bắc Ninh: Phát hiện 162 vụ vi phạm
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về TN&MT và an toàn thực phẩm // Tài nguyên và môi trường. - 2017. Ngày 30 tháng 11. - Tr 4. Số 96
Từ tháng 11/2016-11/2017, Phòng Cảnh sát Môi trường PC49 - CA Bắc
Ninh phát hiện 162 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn
thực phẩm, đạt 124,6% kế hoạch năm.
DDC: 363.2/PCB454CH
36. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Nhiều sai sót tại D.A Nhà học bộ môn Trường THPT Lương Tài số 2 // Thanh tra. - 2017. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 5.
Số 88
Bài phản ánh về những thiếu sót trong kiểm tra hồ sơ dự thầu và thi công
sai quy chuẩn tại dự án Nhà học bộ môn - Trường THPT Lương Tài số 2.
DDC: 352.809597/B113N
37. HOÀNG LONG. Tình hình khiếu nại, tố cáo tại Bắc Ninh gia tăng
// Thanh tra. - 2017. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 4. Số 88
Ngày 2/11, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra
Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND
tỉnh Bắc Ninh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 352.809597/T312H
38. Kết quả thư bạn đọc : TAND tỉnh Bắc Ninh thụ lý xét xử phúc thẩm
khiếu nại của ông Vũ Công Bảy // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 4.
Số 22683
Theo Công văn số 2157/2017/CV-TA, ngày 2/11/2017 của Tòa án Nhân
dân tỉnh Bắc Ninh trả lời báo Nhân dân về khiếu nại của ông Vũ Công Bảy, trú
ở thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong đối với bản án sơ thẩm của
Tòa án Nhân dân huyện Yên Phong, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ
án đang được thụ lý giải quyết và nằm trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo quy
định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
DDC: 347/K258QU
39. TTH. Bắc Ninh: Thanh tra 14 dự án nước sạch nông thôn // Thanh
tra. - 2017. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 5. Số 91
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên
ngành tiến hành thanh tra 14 dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo
đó, Đoàn thanh tra gồm: Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các Sở: Y tế, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
DDC: 352.809597/B113N
40. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm tại Phòng khám Đa khoa
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Bạch Mai // Thanh tra. - 2017. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 5. Số 93
Bài viết phản ánh những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của
pháp luật về điều kiện hành nghề y dược của Phòng khám Đa khoa Bạch Mai,
trụ sở ở thôn Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.
DDC: 352.809597/B113N
41. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày 1
tháng 11. - Tr 7. Số 22671
Bài phản ánh về tuyến đường ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện
Tiên Du đang xuống cấp, lồi lõm, gây nguy hiểm đối với người tham gia giao
thông.
DDC: 363.12009597/TH455T
42. QUỲNH ANH. Mất ATGT trên QL17 qua huyện Thuận Thành :
Cảnh báo nguy cơ TNGT // Giao thông. - 2017. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 6 Số
181
Bài viết phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông trên QL17 đoạn
qua huyện Thuận Thành.
DDC: 363.12009597/M124A
43. ĐỨC SƠN. Xe khách đâm đuôi xe tải, 7 người thương vong // Đại
đoàn kết. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 10. Số 320
Ngày 15/11, trên đường quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai
nạn nghiêm trọng giữa xe khách 24 chỗ mang BKS 26B-004.51 và xe tải mang
BKS 99C-107.87 khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 6 hành khách trên xe bị
thương phải nhập viện cấp cứu.
DDC: 363.12009597/X200KH
44. MAI. Đang đi chữa bệnh bắt buộc vẫn tiếp tục mua bán heroin //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 11. - Tr 5. Số 4481
Ngày 31/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra
quyết định tạm giữ Mạc Văn Kha, SN 1964, trú tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế
Võ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
DDC: 364.1/Đ106Đ
45. GIA THÀNH. Không nhập vụ án liệu có gây bất lợi cho bị cáo? //
Công lý. - 2017. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 8+9. Số 90
Bài viết về quá trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng 2 tỉnh
Bắc Ninh và Bắc Giang về vụ án “Giả mạo trong công tác” có liên quan đến đối
tượng Trần Văn Ngọc, trú ở phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Hiện
Hội đồng Xét xử 2 Tòa án đã đưa ra phương án giải quyết tuy nhiên gia đình đối
tượng Trần Văn Ngọc cho rằng xử lý như vậy gây bất lợi cho bị cáo. Đề nghị
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các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét vụ việc trên.
DDC: 347/KH455NH
46. TUẤN ANH. Từ Sơn, Bắc Ninh: Xã Tam Sơn đoán thu nhập đưa
dân thoát nghèo? // Thanh tra. - 2017. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 8. Số 92
Bài phản ánh về việc rà soát, thẩm tra công tác bình xét hộ nghèo, hộ thoát
nghèo trên địa bàn xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn chưa bám sát thực tế, không đảm
bảo tính chính xác, dân chủ và công tâm minh bạch dẫn đến người dân không
đồng thuận.
DDC: 352.809597/T550S
47. NHÓM PV. Từ Sơn - Bắc Ninh: Quyền lợi của người dân bị "bỏ
quên" 13 năm sau khi thu hồi đất // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 28 tháng
11. - Tr 11. Số 95
Bài phản ánh về quyền lợi bị "bỏ quên" của người dân xóm Chúc, xã Tam
Sơn, thị xã Từ Sơn sau 13 năm thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường
Cao đẳng dân lập Công nghệ Bắc Hà.
DDC: 352.809597/T550S
48. TRẦN SƠN. Bắc Ninh: Khuất tất quanh chiếc xe Innova bị coi là
vật chứng // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 11. - Tr 14. Số 315
Bài phản ánh những tình tiết chưa thỏa đáng trong quyết định xử lý của
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về việc mua bán xe Innova
giữa anh Phạm Ngọc Vinh, ở huyện Yên Phong và anh Nguyễn Thế Mạnh, ở thị
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định
chiếc xe innova bị coi là vật chứng trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và
trả lại xe cho người bán, gây bức xúc cho anh Vinh, người mua chiếc xe. Đề
nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra, xem xét quyết định trên.
DDC: 364.1/B113N
49. T.NHÀN. Mẹ vướng lưới tình, con vào lao lý // Pháp luật Việt Nam.
- 2017. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 9. Số 323
Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thuận, SN
1977, trú thôn Phủ, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành 19 năm tù giam về tội Giết
người và bị cáo Bùi Thị Học, SN 1960, 24 tháng tù giam cho hưởng án treo về
tội danh Không tố giác tội phạm. Trong vụ án, Lê Xuân Thuận là con của bị cáo
Học và nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hiện, SN 1954, bảo vệ Trường THCS
Ninh Xá.
DDC: 347/M200V
50. Mất trộm 1,5 tỷ đồng để trên ô tô : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 7. Số 22690
Ngày 19/11, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ kẻ gian đập vỡ kính ô tô
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mang BKS 99A-075.83 lấy cắp một túi màu xanh bên trong có 1,5 tỷ đồng xảy
ra tại trước cửa quán kinh doanh cà phê ở đường Luy Lâu, phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh.
DDC: 364.15/M124TR
51. DUY KHOA. Sập bẫy "vua nổ" : Gã lêu lổng "nổ" công tác tại Liên
Hợp quốc // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 10. Số 330
Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng, SN
1977, quê ở Bắc Ninh; tạm trú tại quận Nam Từ Liêm về tội "Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản". Đối tượng tự giới thiệu là cán bộ trợ lý giúp việc cho Điều phối
viên Liên Hợp quốc để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân.
DDC: 364.15/S123B
52. TÂM PHẠM. Hành trình bóc gỡ đường dây vận chuyển 16 bánh
heroin về Hà Nội // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 11. - Tr 8. Số
4506
Bài viết về hành trình bóc gỡ đường dây vận chuyển 16 bánh heroin về Hà
Nội của Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội). Hiện, Cơ quan cảnh sát điều
tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong
đó có Vũ Đức Thuân, SN 1960, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 364.1/H107TR
53. Cháy lớn : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 11.
- Tr 7. Số 22699
Ngày 28/11, tại Công ty KCC thuộc Khu công nghiệp Yên Phong đã xảy
ra cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn kho pha chế sơn, rất may không có thiệt hại về
người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục xe
cứu hỏa và gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.
DDC: 363.37/CH112L

III. KINH TẾ
54. NGUYỄN HÒA. Bắc Ninh: Điểm sáng thu hút FDI // Công thương.
- 2017. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 13. Số 134
Tính đến hết tháng 10/2017, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 1.102 dự án đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 15,8 tỷ USD, đứng thứ
6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về thu hút FDI.
DDC: 332.6/B113N
55. TRÂN TRÂN. Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 240.560 tỷ đồng
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 11. - Tr 4. Số 4492
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 8/11, toàn ngành đã thu ngân sách đạt
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khoảng 240.560 tỷ đồng, bằng 84,41% dự toán, đạt 81,55% chỉ tiêu phấn đấu.
Đến thời điểm này đã có 15/35 cục hải quan tỉnh, thành phố đạt chỉ tiêu thu ngân
sách ban đầu của Bộ Tài chính, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 382/NG107H
56. SONG NGUYÊN. Bắc Ninh: Chỉ số ngành sản xuất sản phẩm điện
tử tăng cao nhất // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 7. Số 320
Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh
Bắc Ninh tăng gấp 2,4 lần so cùng tháng năm trước, trong đó ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo chiếm 99,8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, ngành
sản xuất sản phẩm điện tử tăng gấp 2,6 lần, mức tăng cao nhất kể từ năm 2013
đến nay.
DDC: 338.4/B113N
57. Hội chợ Thương mại, Nông nghiệp Làng nghề - Bắc Ninh 2017 //
Thời báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 3. Số 46
Trung tâm xúc tiến thương mại Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần
truyền thông và hội chợ quốc tế HZC tổ chức "Hội chợ Thương mại, Nông
nghiệp, Làng nghề - Bắc Ninh 2017" từ ngày 08/12-16/12/2017 tại Trung tâm
Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh với quy mô dự kiến trên 300 gian hàng.
DDC: 381.09597/H452CH
58. NGUYỄN QUANG MINH. Trung tâm Kiểm định chất lượng và
Kinh tế Xây dựng Bắc Ninh: Tiên phong trong kiểm định chất lượng công
trình xây dựng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 16. Số 93
Bài viết về chặng đường xây dựng và phát triển của Trung tâm Kiểm định
chất lượng và Kinh tế Xây dựng Bắc Ninh, nơi tiên phong trong kiểm định chất
lượng công trình xây dựng.
DDC: 338.4/TR513T
59. DƯƠNG AN NHƯ. Bắc Ninh: Liên kết chuỗi trong sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 3 tháng 11. - Tr 13.
Số 44
Bài viết về mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Lương Tài với
liên kết chuỗi sản xuất chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp.
DDC: 630/B113N
60. T.TÂM. Bắc Ninh: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề
// Công thương. - 2017. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 14. Số 138
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh đang triển khai Đề án hỗ trợ
xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề tiêu biểu.
Mục tiêu của đề án nhằm bảo vệ danh tiếng, nâng cao năng lực cạnh tranh của
các sản phẩm, tránh tình trạng lạm dụng, giả mạo; đồng thời nâng cao chất
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lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường.
DDC: 630/B113N

IV. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
61. Chia sẻ chính sách phát triển công nghệ cao // Công thương. - 2017.
- Ngày 10 tháng 11. - Tr 15. Số 135
Bộ Khoa học và Công nghệ và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã
có buổi làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thảo luận về những kinh
nghiệm phát triển công nghệ cao.
DDC: 600/CH301S
62. NGUYỄN QUANG KHẢI. Một số đặc điểm của Phật giáo ở Bắc
Ninh // TC.Phật học. - 2017. - Tháng 11. - Tr 49. Số 6
Bài viết về những đặc điểm nổi bật của Phật giáo ở Bắc Ninh.
DDC: 294.3/M458S
63. BÁ ĐOÀN. Bắc Ninh: Phong trào học tập đã lan rộng trong cộng
đồng dân cư // Khuyến học và dân trí. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 5. Số 46
Ngày 7/11, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng đoàn công tác đến kiểm tra công
tác đánh giá tình hình thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 20122020" tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn. Theo báo cáo của UBND xã Phù Chẩn,
trong những năm qua, phong trào học tập đã lan rộng trong cộng đồng dân cư
toàn xã.
DDC: 361.6/B113N
64. ĐINH VÂN. Trường THPT Lý Nhân Tông - Tỉnh Bắc Ninh: 40
năm xây dựng và phát triển (1977-2017) // Giáo dục và thời đại. - 2017. Ngày 2 tháng 11. - Tr 7. Số 262
Bài viết về chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (1977-2017) của
trường THPT Lý Nhân Tông, ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh. (Nội dung còn
được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 89, số 91).
DDC: 373.238/TR561TR
65. Trường THPT Lê Văn Thịnh - Huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh:
20 năm xây dựng và phát triển // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 11 tháng
11. - Tr 20. Số 270
Bài viết về chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT
Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình.
DDC: 373.238/TR561TR
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66. PV. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Những dấu son của 20
năm trưởng thành // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 15.
Số 325
Bài viết về chặng đường 20 xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng
Sư phạm Bắc Ninh.
DDC: 378.009597/TR561C
67. P.A. Trường THCS Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh: 55 năm
xây dựng và trưởng thành trên miền quê hiếu học // TC.Giáo dục và thời đại.
- 2017. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 148. Số 46
Bài viết về chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của Trường
THCS Mão Điền, huyện Thuận Thành.
DDC: 373.236/TR561TR
68. PHƯƠNG ANH. Trường THCS Trừng Xá - huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh: Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học //
TC.Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 19 tháng 11. - Tr 36. Số 47
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Trường THCS Trừng Xá,
huyện Lương Tài trong năm học 2016-2017 và 2017-2018.
DDC: 373.236/TR561TR
69. HUYỀN THANH. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND khai
giảng năm học mới // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 3. Số
4493
Ngày 13/11, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an
Nhân dân đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Trung
tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ
đạo.
DDC: 378.009597/TR561Đ
70. Trường THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh: Điểm sáng về chất
lượng đào tạo // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 14 tháng 11. - Tr 12. Số
272
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Trường THPT Thuận Thành số
1 tỉnh Bắc Ninh trong năm học 2016-2017.
DDC: 373.238/TR561TR
71. T.S. Tin tức - Thời sự // Văn hóa. - 2017. - Ngày 20 tháng 11. - Tr 2.
Số 139
Ngày 17/11, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ
kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
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Du lịch Lê Khánh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo.
DDC: 378.009597/B450TR
72. PV. Tìm nguyên nhân cháu bé hai tháng tuổi chết tại bệnh viện //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 11. - Tr 5. Số 22688
Ngày 17/11, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh Lê Văn Nam đã
cung cấp một số thông tin về trường hợp cháu bé 2 tháng tuổi, trú ở xã Giang
Sơn, huyện Gia Bình tử vong ngày 16/11. Hiện, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi
Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai bác sĩ, ba điều
dưỡng liên quan đến vụ việc. Cả năm cán bộ này đều làm việc tại đơn nguyên
Nội nhi, Khoa Nội nhi, bị đình chỉ từ ngày 17 đến hết ngày 20/11 để viết tường
trình. Bệnh viện cũng thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét, ra soát toàn
bộ quá trình tiếp đón, khám và điều trị bệnh nhi trên.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 322; Thanh
niên, số 322).
DDC: 362.11/T310NG
73. THÙY LINH. Liên tiếp 4 trẻ sơ sinh tử vong cùng một ngày tại
BV Sản - Nhi Bắc Ninh // Lao động. - 2017. - Ngày 21 tháng 11. - Tr 2. Số 273
Sáng ngày 20/11, tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh xảy ra sự việc 4 trẻ sơ
sinh liên tiếp tử vong, nguyên nhân vụ việc chưa được làm sáng tỏ đã khiến cho
gia đình, người thân các bệnh nhi vô cùng đau đớn, bức xúc. Ngay sau khi nhận
được thông tin, Sở Y tế đã báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin ý kiến
chỉ đạo, đồng thời xuống trực tiếp làm việc tại bệnh viện. Sở Y tế đã chỉ đạo
bệnh viện Sản Nhi thực hiện phân loại bệnh nhân, chuyển 9 trẻ sơ sinh có tình
trạng nặng đang điều trị ra Bệnh viện Nhi Trung ương (5 cháu) và Bệnh viện
Bạch Mai (4 cháu). Trong khi chờ kết luận của hội đồng chuyên môn, Bộ Y tế
đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến và
quy trình chăm sóc, xử trí trẻ sơ sinh của bệnh viện về Bộ Y tế.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 325; Nông
nghiệp Việt Nam, số 232; Đại đoàn kết, số 325; Giao thông, số 186; Nhân dân,
số 22691; Giáo dục và thời đại, số 279; Phụ nữ Việt Nam, số 140; TC.Gia đình
Việt Nam, số 41).
DDC: 362.11/L305T
74. THU THỦY. Xác định nguyên nhân ban đầu 4 trẻ em tử vong ở
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 11.
- Tr 5. Số 4500
Chiều ngày 20/11, bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết:
Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sinh non ngày 20/11 tại Bệnh
viện Sản Nhi Bắc Ninh là do nhiễm sốc khuẩn huyết trên bệnh nhân đẻ non yếu
suy hô hấp. Cùng ngày, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an phối hợp với các cơ
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quan chức năng tiến hành mổ pháp y 2 cháu Vũ Đình Cò, SN 13/11/2017 ở Nam
Viên, Lạc Vệ, Tiên Du và cháu Nguyễn Hà Vi, SN 16/11/2017, ở Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20344;
Nông thôn ngày nay, số 278; Nông nghiệp Việt Nam, số 232; Tuổi trẻ, số 317;
Đại đoàn kết, số 325).
DDC: 362.11/X101Đ
75. QUỲNH HOA. Việc 4 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh:
Vì sao bất thường? // Văn hóa. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 5. Số 140
Bài phản ánh về sự bức xúc của dư luận trong cách xử trí của Bệnh viện
Sản Nhi Bắc Ninh và phương án giải quyết đảm bảo sức khỏe của các bé tại
bệnh viện.
DDC: 362.11/V303B
76. NGUYỄN HOÀN. Công an điều tra vụ 4 bé sơ sinh tử vong ở Bắc
Ninh // Tiền phong. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 6. Số 326
Ngày 21/11, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết,
sau khi xảy ra sự việc 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Sở
đã có buổi họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi,
chăm sóc và xử trí của bác sĩ tại bệnh viện. Đồng thời đã phối hợp với cơ quan
cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để làm rõ nguyên nhân cũng như sai
phạm nếu có. Công tác điều tra vụ việc vẫn đang trong quá trình củng cố tài liệu.
DDC: 362.11/C455A
77. HOA NGUYỄN. BV Nhi Trung ương thông báo tình trạng sức
khỏe của các bệnh nhi // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr
8. Số 326
Trưa ngày 21/11, Bệnh viện Nhi Trung ương đã gặp mặt báo chí để thông
tin về tình hình sức khỏe các bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc
Ninh. PGS.TS Trần Minh Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho
biết, bệnh viện đã tiếp nhận 8 trẻ được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh,
trong đó có 6 trẻ sơ sinh và 2 bé ngoài độ tuổi sơ sinh. Hiện các bé đang được hỗ
trợ tối đa các biện pháp chăm sóc trẻ, theo dõi và xét nghiệm để phát hiện kịp
thời những dấu hiệu nguy cơ cho các bé.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4501).
DDC: 362.11/B256V
78. PV. Kết luận nguyên nhân bốn trẻ sơ sinh bị chết tại Bắc Ninh //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 11. - Tr 8. Số 22692
Chiều 21/11, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn
Thị Kim Tiến dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc
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bốn trẻ sơ sinh bị chết tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc,
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo
các đơn vị có liên quan nhanh chóng kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình chống
nhiễm khuẩn tại đơn nguyên sơ sinh, Khoa Nội nhi của bệnh viện, động viên kịp
thời các y, bác sĩ ổn định tinh thần, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi.
(Nội dung còn được phản ánh qua các báo: Công an nhân dân, số 4501;
Đại đoàn kết, số 326; Nông thôn ngày nay, số 279; Tiền phong, số 326; Quân
đội nhân dân, số 20345; Giao thông, số 187; Pháp luật Việt Nam, số 326; Sức
khỏe và đời sống, số 187; Thanh niên, số 326; Pháp luật Việt Nam, số 326).
DDC: 362.11/K258L
79. THANH HẰNG. Nhiều bệnh nhi chuyển từ Bắc Ninh lên vẫn trong
tình trạng nguy cấp // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 11. - Tr 8. Số
4502
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Sản nhi Bắc
Ninh đã chuyển các bệnh nhi nặng lên tuyến trên. Đến ngày 22/11, đã có 19
bệnh nhi được chuyển lên các Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai
và Bệnh viện Phụ sản Trung ương để được theo dõi đặc biệt.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 327; Giao
thông, số 188; Nhân dân, số 22693).
DDC: 362.11/NH309B
80. K.B. Trẻ sơ sinh đưa từ Bắc Ninh lên Hà Nội điều trị: Phát hiện
một trẻ có vi khuẩn đa kháng thuốc // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 24
tháng 11. - Tr 2. Số 281
PGS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai
cho biết, trong số 3 trẻ sơ sinh chuyển đến từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sau
sự cố nhiễm khuẩn bệnh viện, có một bé tình trạng rất nặng do xuất huyết não,
tim to, bụng trướng. Hai bé còn lại cũng bị nhiễm khuẩn huyết song tình trạng
nhẹ hơn.
DDC: 618.92/TR200S
81. THÁI BÌNH. Các bệnh viện tuyến trên nỗ lực để chăm sóc, điều trị
các trẻ sinh non tốt nhất // Sức khỏe và đời sống. - 2017. - Ngày 24 tháng 11. Tr 3. Số 188
Bài viết về công tác tiếp nhận và chăm sóc, điều trị các trẻ sinh non được
chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh của các bệnh viện tuyến Trung ương.
Đến thời điểm này, các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi đã và đang ưu tiên tập
trung về nhân lực, vật lực và trang thiết bị nỗ lực để có thể chăm sóc, điều trị tốt
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nhất cho các bé.
DDC: 362.11/C101B
82. QUỲNH HOA. Sau vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc
Ninh: S.O.S nhiễm khuẩn bệnh viện // Văn hóa. - 2017. - Ngày 24 tháng 11. Tr 5. Số 141
Bài viết về vấn đề chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện hiện nay sau vụ 4
trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 282;
Khoa học và đời sống, số 142).
DDC: 571.9/S111V
83. PV. Tạm dừng hoạt động Đơn nguyên sơ sinh của Bệnh viện Sản
Nhi Bắc Ninh // Nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 5. Số 22695
Ngày 24/11, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động Đơn
nguyên sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để tiến hành khử khuẩn toàn bộ
khu vực này. Tất cả các bệnh nhi cũ và mới tại đây đều được chuyển lên các cơ
sở y tế tuyến trên. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh yêu cầu bệnh viện tiến hành
rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Đồng thời thực hiện
triệt để công tác giảm tải, không để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Sở Y tế Bắc
Ninh yêu cầu các cơ sở y tế có giường bệnh khác trên địa bàn thực hiện nghiêm
quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
DDC: 362.11/T104D
84. T.H. Các bé sơ sinh chuyển từ Bắc Ninh lên đang tiến triển tốt //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 7. Số 4504
Đến ngày 24/11, đã có 20 bệnh nhi sơ sinh non tháng được chuyển từ Đơn
nguyên Sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đến 3 Bệnh viện tuyến Trung
ương gồm: Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung
ương. Hiện các bé được điều trị trong điều kiện tốt nhất. Ngày 24/11, lãnh đạo
tỉnh Bắc Ninh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương,
Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi và tặng quà cho các bé.
DDC: 362.11/C101B
85. QUỐC ANH. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện tốt
công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân // Pháp luật Việt
Nam. - 2017. - Ngày 24 tháng 11. - Tr 20. Số 328
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc
Ninh trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
DDC: 362.11/B256V
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86. T.NGUYÊN. Bắc Ninh: Bệnh viện huyện đẩy mạnh phát triển kỹ
thuật chuyên sâu // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 9 tháng 11. - Tr 16. Số
134
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ với việc đẩy mạnh phát
triển các kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ công tác khám, điều trị.
DDC: 362.11/B113N
87. T.NGUYÊN . Thực hiện đề án, thông tư bác sĩ gia đình: Người cao
tuổi Bắc Ninh phấn khởi với phòng khám Bác sĩ gia đình // Gia đình và xã
hội. - 2017. - Ngày 30 tháng 11. - Tr 15. Số 143
Bài viết về việc triển khai và phát triển mô hình Bác sĩ gia đình ở thôn
Mai Thôn, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, giúp nhân dân được chăm sóc sức khỏe
thường xuyên.
DDC: 610.69/TH552H
88. CẨM NHUNG. BHXH và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Sơ kết công
tác phối hợp // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 5. Số 92
Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức sơ kết 3 năm
thực hiện quy chế phối hợp công tác trao đổi, cung cấp thông tin và thu nợ bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
DDC: 368/B108H
89. MINH HẰNG. Tiểu đường và những biến chứng nguy hiểm // Giáo
dục và thời đại. - 2017. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 12. Số 264
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã cấp cứu thành công cho một bệnh
nhân bị biến chứng tiểu đường dẫn đến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, toan
chuyển hóa nặng. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân, kể cả
thanh niên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm để tầm soát một số bệnh nguy
hiểm.
DDC: 616.4009597/T309Đ
90. ANH TUẤN. Tâm sự của người đàn ông đêm ngày lo ngay ngáy vì
tưởng sắp bị ung thư : Phản hồi về bài thuốc trị bệnh dạ dày, đại tràng của
Lương y xứ Kinh Bắc // Người giữ lửa. - 2017. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 17. Số
220
Bài viết về bệnh nhân Trần Văn Cường, ở tỉnh Bắc Giang, người bị bệnh
dạ dày suốt 5 năm được Lương y Dương Xuân Thu, SN 1942, ở phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh chữa khỏi. Bài thuốc gia truyền của Lương y Dương Xuân
Thu đã giúp rất nhiều người bệnh chữa bệnh hiệu quả.
DDC: 610.92/T120S
91. K.VINH. Bắc Ninh: 3/5 cơ sở ra khỏi danh sách gây ô nhiễm // Tài
19

nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 6. Số 92
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến tháng
10/2017, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện hồ sơ và đưa ra khỏi danh sách 3/5 cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ.
DDC: 363.73/B113N
92. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
13 tháng 11. - Tr 7. Số 22683
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do đổ rác thải
tràn lan trên địa bàn thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Đề nghị
chính quyền, các cơ quan chức năng chỉ đạo kiểm tra, xử lý.
DDC: 363.73/TH455T
93. THẢO LINH. Chất lượng nước lưu vực sông Cầu: Suy giảm // Tài
nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 7 tháng 11. - Tr 7. Số 89
Bài viết về tình trạng ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Cầu, đặc biệt
là hạ nguồn nằm trên các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.
DDC: 363.73/CH124L
94. PV. Phù Khê, Bắc Ninh: Phong trào TDTT phát triển mạnh // Thể
thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 6. Số 135
Bài viết về sự phát triển của phong trào thể dục thể thao của xã Phù Khê,
thị xã Từ Sơn.
DDC: 796/PH500KH

V. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
95. NGUYỄN KHẮC THÀNH. Trầm tích Chùa Dâu : Ảnh dự thi //
Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 9. Số 322
Ảnh nghệ thuật về Chùa Dâu, ngôi chùa được xem là cổ nhất Việt Nam,
thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành. Chùa được khởi công xây dựng
năm 187 và hoàn thành năm 226.
DDC: 770/TR120T
96. HẢI VÂN. Tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ // TC.Người
công giáo Việt Nam. - 2017. - Ngày 5 tháng 11. - Tr 20. Số 45
Bài viết giới thiệu về tranh dân gian Hàng Trống và Đông Hồ. Trong đó,
tranh Đông Hồ là dòng tranh dân gian đặc sắc xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song
Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 741.09597/TR107D
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97. TRẦN HOÀNG THIÊN KIM. Dịch giả Thúy Toàn: Một đời với
tình yêu nước Nga // An ninh thế giới. - 2017. - Ngày 4 tháng 11. - Tr 16+17.
Số 1721
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của dịch giả nổi tiếng Thúy Toàn, người
gắn bó một đời với tình yêu văn học Nga và nước Nga. Ông quê ở làng Phù
Lưu, huyện Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn).
DDC: 418/D302GI
98. PHẠM THUẬN THÀNH. Câu đối quan họ // TC.Thế giới trong ta. 2017. - Tháng 11. - Tr 38. Số 474
Bài bình luận của tác giả quê ở Bắc Ninh về câu đối quan họ.
DDC: 782.42162009597/C125Đ
99. NGUYỄN THANH KIM. Không đề // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 25
tháng 11. - Tr 13. Số 47
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/KH455Đ
100. NGUYỄN THANH KIM. Có thể // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 25
tháng 11. - Tr 13. Số 47
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/C400TH
101. NGUYỄN CÔNG HẢO. Bên dòng Hương Giang vang câu quan
họ // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 25 tháng 11. - Tr 19. Số 47
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh
DDC: 895.922134/B254D
102. BÙI THỊ MINH TÂM. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 16 tháng 11. - Tr 8. Số 183
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TH460NG
103. NGUYỄN MINH XUÂN. Giọng thơ của hai tâm hồn nhà giáo //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 17 tháng 11. - Tr 6. Số 184
Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017),
CLB thơ Đường Người cao tuổi huyện Lương Tài tổ chức buổi họp mặt giới
thiệu tập thơ "Nhớ Sa Pa" của hai vợ chồng nhà giáo Thanh Hòa - Lê Tân, cựu
giảng viên Trường PTTH số 1 Lương Tài. Gần 100 đại biểu là những người yêu
thơ và đồng nghiệp của tác giả từ hai huyện Lương Tài và Gia Bình đến dự.
DDC: 895.922134/GI431TH
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104. MAI LƯƠNG. Hoàng Thái hậu Ỷ Lan và vết đen sám hối mãi
không phai : Thâm cung bí sử // Khoa học và đời sống. - 2017. - Ngày 27
tháng 11. - Tr 14. Số 142
Bài viết về cuộc đời của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan (mẹ ruột vua Lý Nhân
Tông) với tài trị nước và những góc khuất trong thời gian nắm quyền của bà.
DDC: 959.7023/H407TH
105. PHẠM THUẬN THÀNH. Những thông tin quý từ văn bia Đền
Thiện // TC.Thế giới trong ta. - 2017. - Tháng 11. - Tr 54. Số 474
Bài viết về hai tấm văn bia "Hương Sơn hội đồng bi kí" và "Vọng thiện bi
kí" của Đền Thiện, nằm trong khuôn viên chùa Hương Thủy, làng Đại Trạch, xã
Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Nội dung văn bia cho biết nhiều tư liệu quý về tổ
chức và hình thức hoạt động làm việc thiện ở một làng quê thời xưa.
DDC: 959.7031/NH556TH
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