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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. PV. Kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 2. - Tr 4. Số 22142
Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Tổ
hợp Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong và đi thị sát dây chuyền sản xuất,
chế biến thực phẩm của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 37;
Pháp luật Việt Nam, số 44; Đại biểu nhân dân, số 44).
DDC: 352.2309597/K600N.
002. PV. Kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 2. - Tr 4. Số 22412
Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác
Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi
làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao bằng công nhận thị
xã Từ Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và công
nhận huyện Tiên Du đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 25; Đại biểu
nhân dân, số 44; Công an nhân dân, số 4219; Đại đoàn kết, số 44; Quân đội nhân
dân, số 20065; Tiền phong, số 44; Thanh niên, số 44; Tuổi trẻ, số 36).
DDC: 352.2309597/K600N.
003. PV. Kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh :
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến // Nhân dân. - 2017. Ngày 13 tháng 2. - Tr 4. Số 22412
Tối 12/2, tại TP Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh
Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh và
đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Tới dự, có nguyên Tổng Bí thư Nông
Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị:
Phạm Minh Chính, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW; Tô Lâm, Bộ
trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư TW Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh
Văn phòng TW Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao;
các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Đỗ
Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan TW và địa
phương; đại diện một số cơ quan ngoại giao.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20065; Tin
tức cuối tuần, số 7).
DDC: 394.265/K600N.
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004. MINH HẰNG, HOÀNG DƯƠNG. Bắc Ninh: Vững bước trên
đường phát triển // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 17-23 tháng 2. - Tr
6. Số 7
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 20 năm tái lập
tỉnh (1/1/1997-1/1/2017). Tại lễ kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập
tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh và tin tưởng trong
thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong
phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là một trong
những địa phương đi đầu trong xây dựng mô hình kiến trúc chính quyền điện tử
và xây dựng thành phố thông minh trong tương lai, góp phần cùng cả nước thực
hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng.
DDC: 307.1/B113N.
005. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập
Đảng (3-2-1930 - 3-2-2017) // Nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 5. Số
22402
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc
Ninh tổ chức trao 5.603 Huy hiệu Đảng tặng đảng viên trong đảng bộ tỉnh đủ 30,
40, 50, 60, 65 và 70 năm tuổi Đảng.
DDC: 324.25970709597/S452N.
006. Các địa phương giao quân nhanh gọn, đơn vị nhận quân chu đáo
// Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 1. Số 20068
Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thuộc Quân khu 1 đã làm tốt các khâu, các
bước trong quy trình công tác tuyển quân, bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu cho
các đơn vị.
DDC: 355.2/C103Đ.
007. GIA BÌNH. Giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Trường
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 16
tháng 2. - Tr 3. Số 4222
Ngày 15/2, tại Bắc Ninh, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức lễ công bố
quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao một số quyền
cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.
DDC: 373.24/GI108M.
008. M.HIỀN. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phương
châm "4 tại chỗ" // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 3. Số
4230
Ngày 23/2, Cụm thi đua số 11 - Bộ Công an do Cảnh sát phòng cháy và
chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm trưởng chủ trì đã tổ chức ký kết giao ước thi
đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017 giữa Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 9
tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.2/G115PH.
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009. HẢI HÀ. Gia Bình (Bắc Ninh): Phát hiện gần 1,5 tỷ đồng sai phạm
// Thanh tra. - 2017. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 5. Số 11
Thanh tra huyện Gia Bình cho biết, năm qua đã phối hợp với các cơ quan
chức năng thực hiện 7 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thanh tra đột xuất. Qua
đó phát hiện sai phạm và thu hồi về ngân sách huyện gần 1,5 tỷ đồng, đề xuất
kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có sai phạm.
DDC: 352.809597/GI100B.
010. HẢI TRẦN. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống
(Bắc Ninh): Chi sai quy định, kiểm điểm chậm trễ // Thanh tra. - 2017. Ngày 28 tháng 2. - Tr 4. Số 17
Bài phản ánh những sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài
chính tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống.
DDC: 352.809597/C455T.
011. T.N. Bắc Ninh sẽ thanh tra hàng loạt dự án : Tin tức // Pháp luật
Việt Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 4. Số 46
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thanh tra hàng loạt dự án nhà ở
thương mại và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thanh tra
là các chủ đầu tư, các đơn vị trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất, các tổ chức
cá nhân có liên quan đến việc thực hiện dự án.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh tra, số 12).
DDC: 352.809597/B113N.
012. TTH. Quế Võ (Bắc Ninh): Tập trung giải quyết vụ việc tồn đọng,
phức tạp kéo dài // Thanh tra. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 6. Số 13
Bài viết về việc tập trung giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài của
Thanh tra huyện Quế Võ trong năm 2017.
DDC: 352.809597/Q507V.
013. TTH. Sở NN và PTNT Bắc Ninh: Tăng cường thanh tra chất
lượng công trình xây dựng cơ bản // Thanh tra. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr
5. Số 14
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác Thanh tra của Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2016 và nhiệm vụ
trọng tâm năm 2017 là tăng cường thanh tra chất lượng công trình xây dựng cơ
bản.
DDC: 352.809597/S460N.
014. TTH. Sở Xây dựng Bắc Ninh: Thu hồi về ngân sách hơn 970 triệu
đồng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 5. Số 15
Năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh đã thực hiện 6 cuộc thanh tra,
22 cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã thu
hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 660 triệu đồng, đề nghị giảm trừ hơn 7 tỷ
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đồng. Năm 2017, dự kiến sẽ triển khai 8 cuộc thanh tra và 24 cuộc kiểm tra theo
kế hoạch.
DDC: 352.809597/S460X.
015. TRẦN HẢI. 6 tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp Tết //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 7. Số 34
Ngày 2/2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 7 ngày nghỉ
Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến. Có 6 địa
phương không xảy ra vụ tai nạn nào trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó có Bắc
Ninh.
DDC: 363.12009597/S111T.
016. MINH ĐỨC, SỸ LỰC. Thông tin "5 tỉnh không xảy ra TNGT" dịp
Tết có chính xác? // Tiền phong. - 2017. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 15. Số 34
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Ủy ban An toàn
giao thông quốc gia cho biết, 5 tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp
Tết, trong đó có Bắc Ninh. Tuy nhiên thông tin này không đúng với thực tế
khiến nhiều người dân phàn nàn.
DDC: 363.12009597/TH455T.
017. HẢI HÀ. Hội Lim (Bắc Ninh): "Phớt lờ" lệnh cấm, cơ quan Nhà
nước thành... bãi gửi xe // Thanh tra. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 13. Số 12
Bài phản ánh việc trông giữ xe tại các cơ quan, trường học với mức giá cao
và không theo quy định của cơ quan chức năng tại lễ hội Lim, huyện Tiên Du.
DDC: 363.12009597/H452L.
018. THANH SƠN. Tâm sự bất ngờ của chàng trai bị đâm trọng
thương vì cứu người tai nạn // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. Tr 13. Số 20
Bài viết về anh Nguyễn Hải Sơn, 35 tuổi, ở Trạm Lộ, huyện Thuận Thành,
người bị đâm trọng thương khi đưa cô gái bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại
Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành. Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ đối
tượng gây án.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 41; Giao
thông, số 28; Tuổi trẻ và đời sống, số 568).
DDC: 363.12009597/T120S.
019. P.THỦY. Bắt được đối tượng đâm trọng thương người giúp nạn
nhân tai nạn giao thông // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 5.
Số 4222
Ngày 15/2, Công an huyện Thuận Thành đã tạm giữ Nguyễn Hữu Khá, SN
1991, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là
đối tượng đã đâm trọng thương anh Nguyễn Hải Sơn, SN 1982, ở Trạm Lộ,
huyện Thuận Thành, người giúp đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi bệnh viện.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 47).
DDC: 363.12009597/B118Đ.
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020. H.T. Nhiều cơ quan chia sẻ, hỗ trợ anh Nguyễn Hải Sơn // Giao
thông. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 11. Số 28
Ngày 15/2, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, Báo Giao thông đã đến thăm
hỏi, động viên anh Nguyễn Hải Sơn, SN 1982, ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận
Thành, người bị đâm trọng thương khi đưa người bị tai nạn giao thông vào bệnh
viện. Hiện anh Sơn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 363.12009597/NH309C.
021. T.HÙNG, Đ.SƠN. Tạm giữ đối tượng đâm người cứu cô gái bị nạn
// Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 11. Số 47
Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, đại diện
Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành đã
đến thăm hỏi, tặng quà và biểu dương tinh thần cứu người gặp nạn của anh
Nguyễn Hải Sơn, SN 1982, ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, đang được điều
trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Hiện Công an huyện Thuận Thành đã
tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Khá để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 28).
DDC: 363.12009597/T104GI.
022. P.THỦY. Khởi tố đối tượng đâm người cứu nạn nhân tai nạn giao
thông ở Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 2. Số
4224
Ngày 17/2, Đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng Công an huyện Thuận Thành
cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với
Nguyễn Hữu Khá, trú tại ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành để điều
tra hành vi cố ý gây thương tích.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 49).
DDC: 364.152/KH460T.
023. THANH HẢI (Thực hiện). Không thể không cứu người bị nạn //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 6. Số 41
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy
ban An toàn giao thông Quốc gia về việc anh Nguyễn Hải Sơn ở Thuận Thành
bị hành hung khi cứu người bị tai nạn giao thông.
DDC: 363.12009597/KH455TH.
024. NGỌC THẮNG, MINH CHIẾN. Trao 20 triệu đồng hỗ trợ "Lục
Vân Tiên" ở Bắc Ninh // Thanh niên. - 2017. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 16. Số 54
Ngày 21/2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đại diện Báo Thanh niên
đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Hải Sơn, 35 tuổi, ở xã Trạm Lộ,
huyện Thuận Thành, người bị đâm trọng thương khi giúp đưa cô gái bị tai nạn
giao thông đi cấp cứu.
DDC: 363.12009597/TR108H.
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025. PHƯƠNG THỦY. Giám định vật gây nổ xe khách làm 2 người
chết, 16 người bị thương // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 2. - Tr
8. Số 4229
Ngày 21/2, tại QL18, thuộc xã Đào Viên, huyện Quế Võ xảy ra vụ nổ xe
khách Ka Long BKS: 14B- 006.94, làm 2 người tử vong và 16 người bị thương.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện
trường vụ nổ xe khách trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Cùng với việc
cấp cứu, giúp đỡ người bị nạn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện
Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên
nhân vụ việc. Ngày 22/2, Bí Thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và Chủ
tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng lãnh đạo một số sở ngành
của địa phương đã đến thăm, động viên các nạn nhân vụ nổ xe khách đang điều
trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 32; Gia đình và
xã hội, số 23; Quân đội nhân dân, số 20075; Nông thôn ngày nay, số 46; Thanh
niên, số 54; Tuổi trẻ, số 46; Tuổi trẻ và Đời sống, số 570; Bưu điện Việt Nam,
số 23; Đại đoàn kết, số 54).
DDC: 363.37/GI104Đ.
026. NGUYỄN HOÀN. Khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân //
Tiền phong. - 2017. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 11. Số 54
Ngày 22/2, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc
gia đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương
điều tra, xác minh nguyên nhân vụ xe khách phát nổ tối 21/2 khiến 2 người tử
vong và 16 người bị thương. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện
trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả và gửi lời
thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 32; Pháp luật
Việt Nam, số 54; Nhân dân, số 22422)
DDC: 363.37/KH121TR.
027. THANH HÀ. Xe phát nổ, 18 người thương vong: Do vật nổ // Tiền
phong. - 2017. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 11. Số 54
Ngày 22/2, trao đổi với phóng viên về nguyên nhân vụ nổ, đại tá Nguyễn
Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát
điều tra vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác
định vụ nổ do vật nổ gây ra, loại bỏ nguyên nhân nổ do chập điện hoặc do xăng
gây ra.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 55).
DDC: 363.37/X200PH.
028. PHƯƠNG THỦY. Khởi tố vụ nổ xe khách tại Bắc Ninh // Công an
nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 5. Số 4230
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Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết
định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ" đối với vụ
nổ xe khách tại QL 18, đoạn qua xã Đào Viên, huyện Quế Võ khiến 2 người tử
vong và 16 người bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 55; Thanh niên,
số 55; Nhân dân, số 22423; Tuổi trẻ, số 47; Đại đoàn kết, số 55; Pháp luật Việt
Nam, số 55; Nông thôn ngày nay, số 47; Văn hóa, số 24).
DDC: 363.37/KH462T.
029. TUẤN NAM. Miễn phí tiền viện cho nạn nhân vụ nổ xe khách //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 8. Số 2076
Ngày 23/2, tình trạng sức khỏe của 12 bệnh nhân trong vụ nổ xe khách tại
Bắc Ninh đã dần ổn định. Sau buổi khám bệnh ngày 24/2, bệnh nhân có sức
khỏe ổn định sẽ được kiểm tra tổng quan và làm thủ tục ra viện. Bệnh nhân có
thẻ BHYT sẽ được chi trả theo đúng chế độ, phần chi trả còn lại và những bệnh
nhân chưa có thẻ BHYT khi xuất viện, trước mắt bệnh viện sẽ không thu viện
phí.
DDC: 363.37/M305PH.
030. Chết tại cơ sở khám bệnh : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 4 tháng 2. - Tr 8. Số 22403
Ngày 3/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ cháu Dương Đắc Phát,
SN 2012, ở Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, bị tử vong sau khi khám,
chữa bệnh tại cơ sở tư nhân của bà Nguyễn Thị Làn, SN 1957, ở huyện Quế Võ.
DDC: 364.1/CH258T.
031. ĐÀO MINH KHOA. Rủ rê đi du lịch rồi thuê vận chuyển ma túy //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 5. Số 4220
Ngày 13/2, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi
tố bị can và lệnh tạm giam do cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị đối
với 3 đối tượng, trong đó có Hoàng Huy Nghĩa, ở phường Vũ Ninh và Nguyễn
Quang Tú, ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh về tội "Vận chuyển trái phép chất
ma túy".
DDC: 364.1/R500R.
032. Khởi tố một Phó Giám đốc công ty về hành vi trốn thuế : An ninh
- trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 8. Số 22408
Ngày 8/2, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Mẫn Thị Hợp, 43 tuổi, trú ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong về
hành vi trốn thuế.
DDC: 364.16/KH462T.
033. Bán giấy khám sức khỏe giả : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017.
- Ngày 16 tháng 2. - Tr 8. Số 22415
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Ngày 15/2, tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, Công an huyện Quế Võ
phối hợp với Công an xã Phương Liễu bắt quả tang Lưu Thị Huyền, 23 tuổi, ở
khu 2, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh có hành vi làm giả giấy khám sức khỏe
của Phòng khám đa khoa Hà Thành để bán cho các trường hợp có nhu cầu xin
việc làm.
DDC: 364.16/B105GI.
034. NHÓM PV. Vụ thi hành án tại Công ty TNHH 27/7 Bắc Ninh:
Trung ương quyết liệt, địa phương dùng dằng // Công lý. - 2017. - Ngày 24
tháng 2. - Tr 8. Số 16
Bài phản ánh về sự quyết liệt của Trung ương trong vụ thi hành án tại Công
ty TNHH 27/7 Bắc Ninh. Tuy nhiên, nhiều năm qua, bản án vẫn chưa được thi
hành, gây khiếu kiện kéo dài.
DDC: 364.16/V500TH.
035. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
24 tháng 2. - Tr 6. Số 20076
Phản ánh tình trạng mất cắp tài sản diễn ra tại xã Hòa Long, TP Bắc Ninh,
gây hoang mang cho nhân dân.
DDC: 364.16/TH455T.
036. XUÂN MAI. Liên tiếp bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy
hiểm // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 5. Số 4231
Bài viết về quá trình truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt của Công an
tỉnh Hải Dương, trong đó có việc phối hợp với Phòng PC52, Công an tỉnh Bắc
Ninh bắt giữ Nguyễn Như Khương, SN 1979, trú tại thôn Ngọc Khám, xã Gia
Đông, huyện Thuận Thành.
DDC: 364.15/L305T.
037. Giết người vì tranh giành khách : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 8. Số 22413
Ngày 13/2, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị
can, bắt tạm giam Đỗ Văn Tùng, 37 tuổi, ở Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh về tội "giết người" do tranh giành khách đi xe ôm.
DDC: 364.152/GI258NG.
038. XUÂN THẮNG. Vụ người đàn ông tử vong trong cabin xe tải ở
Bắc Ninh: Nghi án xe chở hàng bị cướp // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày
18 tháng 2. - Tr 13. Số 21
Bài viết về cái chết của anh Chu Văn Phong, SN 1978, ở xã Trung Tú,
huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội được phát hiện trong cabin xe đầu kéo đỗ ở trên
đường thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Toàn bộ số hàng trên xe đã bị mất. Vụ
việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.
DDC: 364.152/V500NG.
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039. PHƯƠNG THỦY. Lái xe chết trong cabin là bị giết // Công an nhân
dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 8. Số 4224
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện khoa
học hình sự, Bộ Công an hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra vụ lái xe chết
trong cabin. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp
tài sản.
DDC: 364.152/L103X.
040. MINH CHIẾN. Tài xế xe đầu kéo bị giết, 34 tấn thép biến mất //
Thanh niên. - 2017. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 2. Số 49
Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã
khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Kim Đào, thị trấn Thứa,
huyện Lương Tài.
DDC: 364.152/T103X.
041. MINH CHIẾN. Bắt 2 nghi phạm sát hại tài xế, cướp 34 tấn thép //
Thanh niên. - 2017. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 2. Số 51
Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã
khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Liên, SN 1983 và Trương Việt
Cường, SN 1979, cùng trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để điều tra
hành vi giết người, cướp hơn 34 tấn thép.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22418; Công an nhân
dân, số 4226; Đại đoàn kết, số 52; Thời nay, số 742).
DDC: 364.152/B118H.
042. MINH TIẾN. Vụ giết người cướp 34 tấn thép ở Bắc Ninh: Nhóm
sát thủ đã bị sa lưới như thế nào? // An ninh thế giới. - 2017. - Ngày 22 tháng
2. - Tr 2. Số 1.648
Bài viết về việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra
phá vụ án giết tài xế xe đầu kéo, cướp 34 tấn thép tại thị trấn Thứa, huyện
Lương Tài. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, đều trú tại huyện Kim Thành,
Hải Dương.
DDC: 364.152/V500GI.
043. PHƯƠNG THỦY. Khen thưởng thành tích khám phá nhanh vụ án
giết tài xế xe tải, cướp hơn 34 tấn thép // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 22
tháng 2. - Tr 3. Số 4228
Ngày 21/2, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã
thưởng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công
an tỉnh Bắc Ninh đã có thành tích xuất sắc, điều tra phá án nhanh truy bắt hai đối
tượng gây ra vụ án giết tài xế xe tải, cướp 34 tấn thép xảy ra ngày 14/2, tại khu
vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phạm Hồng
Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng 20 triệu cho tập thể phòng PC45, 10
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triệu đồng cho Công an huyện Lương Tài. Nhân dịp này, UBND huyện Lương
tài thưởng cán bộ chiến sỹ Công an huyện Lương Tài 20 triệu đồng.
DDC: 364.152/KH203TH.
044. HIẾU QUỲNH. Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen các đơn vị
khám phá vụ trọng án tại Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 26
tháng 2. - Tr 3. Số 4232
Ngày 24/2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng
tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã
gửi Thư khen các đơn vị ở Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an
huyện Lương Tài về thành tích khám phá vụ trọng án.
DDC: 363.2/L107Đ.
045. THANH TÂM. Bắc Ninh: Tạo môi trường làm việc ổn định //
Công thương. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 7. Số 24
Bài viết về các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh với công tác chăm lo quyền lợi
cho người lao động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, xây dựng
mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người lao động với doanh nghiệp.
DDC: 331.25/B113N.
046. THỤC CHI. LĐLĐ thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) : Tin vắn // Lao động.
- 2017. - Ngày 6 tháng 2. - Tr 5. Số 26
Năm 2016, Liên đoàn Lao động thị xã Từ Sơn thành lập mới 10 công đoàn
cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 168
đơn vị. Trong năm 2016, tổ chức công đoàn đã giới thiệu 151 đoàn viên ưu tú
cho Đảng và có 82 quần chúng được kết nạp vào Đảng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 40).
DDC: 331.87/L305Đ.
047. THANH HÀ. Người cao tuổi thôn Phú Mỹ xây dựng đời sống văn
hóa // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 5. Số 28
Bài viết về Hội Người cao tuổi thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ, huyện Thuận
Thành với việc xây dựng đời sống văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
DDC: 305.26/NG558C.
048. THU HUYỀN. Làng nghề xã Đông Cứu, huyện Gia Bình (Bắc
Ninh): Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới // Thời báo Làng
nghề Việt. - 2017. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 15. Số 08
Bài viết về cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đông Cứu, huyện Gia Bình tích cực
tham gia xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 369.46/L106NGH.
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II. KINH TẾ
049. BÙI VIỆT. Bắc Ninh: Mở rộng cụm công nghiệp Đình Bảng I //
Công thương. - 2017. - Ngày 6 tháng 2. - Tr 21. Số 16
UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc điều
chỉnh, mở rộng cụm công nghiệp Đình Bảng I, thị xã Từ Sơn.
DDC: 332.6/B113N.
050. HIẾU VŨ, HIỂN MY. Bắc Ninh chuyển mình sau 20 năm tái lập //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 2. - Tr 4. Số 20063
Bài viết về tỉnh Bắc Ninh với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư.
DDC: 332.6/B113N.
051. NGUYÊN ĐỨC. Năm 2017, Samsung Việt Nam đặt mục tiêu xuất
khẩu 50 tỷ USD // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 6. Số 19
Theo Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh, trong buổi làm việc với tổ hợp
Samsung (Khu công nghiệp Yên Phong) ngày 12/2, lãnh đạo Samsung Việt
Nam báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện Tập đoàn có 6 nhà máy
tại Việt Nam, trong đó Bắc Ninh có 3 nhà máy. Đến nay, Samsung Việt Nam đã
xuất khẩu tới 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch năm 2016 đạt khoảng 40
tỷ USD. Dự kiến đến cuối năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 50 tỷ USD.
DDC: 382.09597/N114H.
052. NGỌC LINH. Thêm 2,5 tỷ USD vốn Samsung vào Việt Nam //
Tiền phong. - 2017. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 5. Số 51
UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ
trương mở rộng đầu tư thêm 2,5 tỷ USD của Công ty TNHH Samsung Display
Việt Nam.
DDC: 332.6/TH253H.
053. PV. Samsung hứa giúp Bắc Ninh thành thủ phủ sản xuất điện tử //
Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 8. Số 22
Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh,
ông Choi Kwon Young, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung Display (Hàn
Quốc) cam kết sẽ thuyết phục Tập đoàn Samsung tiếp tục đầu tư mở rộng các dự
án khác tại Bắc Ninh, đồng thời kêu gọi, giới thiệu các doanh nghiệp vệ tinh về
tìm hiểu đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tỉnh Bắc
Ninh trở thành thủ phủ sản xuất điện tử ở Châu Á và thế giới.
DDC: 332.6/S104S.
054. T.V.N. Samsung đầu tư thêm 2,5 tỉ USD vào Bắc Ninh // Tuổi trẻ.
- 2017. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 7. Số 48
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Ngày 24/2, UBND tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự
án mở rộng sản xuất màn hình thế hệ mới, với quy mô đầu tư tăng từ 4 tỉ lên 6,5
tỉ USD cho Công ty Samsung Display (Hàn Quốc).
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4234; Đại
biểu nhân dân, số 59).
DDC: 332.6/S104S.
055. L.H. Viglacera xây nhà ở cho 4.000 công nhân khu công nghiệp //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 5. Số 34
Ngày 2/2, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera khởi công dự án đầu
tư xây dựng Khu nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Yên Phong tại xã
Đông Tiến có quy mô hơn 20ha. Theo chủ đầu tư, dự án sẽ góp phần giải quyết
chỗ ở cho khoảng 4.000 công nhân.
DDC: 363.5/V300G.
056. ĐÌNH ANH. Khởi công Nhà máy sản xuất sợi thủy tinh thông tin
quang POSTEF // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 2. Số 22
Ngày 18/2, tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị
Bưu điện đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho
thông tin quang tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF.
DDC: 332.6/KH462C.
057. CHÍ TÍN. Cấp thoát nước Bắc Ninh sắp IPO : Nhịp sống doanh
nghiệp // Đầu tư. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 11. Số 18
Ngày 22/2 tới, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH
MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
(IPO) hơn 1,5 triệu cổ phần, tương đương 4,08% vốn điều lệ sau cổ phần hóa
với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.
DDC: 332.63/C123TH.
058. PV. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Trạm biến áp Yên
Phong 5 : Lao động sản xuất đầu Xuân // Nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 2. Tr 1. Số 22404
Bài và ảnh phản ánh những ngày làm việc đầu xuân của cán bộ, công nhân
Tổng công ty điện lực miền Bắc cùng nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành dự án Trạm biến áp Yên Phong 5 và nhánh rẽ nhằm kịp thời tăng
cường cấp điện, chống quá tải cho Khu công nghiệp Yên Phong.
DDC: 621.31/Đ126NH.
059. PV. Tăng cường cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải trọng
điểm miền Bắc // Nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 2. - Tr 2. Số 22411
Ngày 11/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đơn vị
đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện quan trọng
như Trạm biến áp 110 kV Yên Phong 5 và nhánh rẽ; xuất tuyến 110 kV sau trạm
biến áp 220 kV Bắc Ninh 3; dự án nâng cao năng lực truyền tải Đường dây 110
kV Bắc Ninh - Đông Anh. Các dự án này được khởi công từ cuối năm 2016 và
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dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2017. Đến thời điểm này, các công trình đang
được bảo đảm đúng tiến độ.
DDC: 621.31/T116C.
060. THẾ HẢI. Sắp đưa Trạm biến áp 110 kV Yên Phong vào hoạt
động // Đầu tư. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 2. Số 24
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, theo kế hoạch Trạm biến áp 110 kV
Yên Phong 5 và nhánh rẽ nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất cho Nhà máy số 3 của
Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh sẽ được đưa vào vận
hành ngày 27/2/2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 42).
DDC: 621.31/S117Đ.
061. V.H. Đóng điện trạm biến áp 110kV Yên Phong 5 và nhánh rẽ //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 4. Số 4234
Ngày 27/2, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công trạm
biến áp 110 kV Yên Phong 5 và nhánh rẽ với tổng vốn đầu tư gần 132 tỷ đồng.
DDC: 621.31/Đ431Đ.
062. ĐÌNH DŨNG. PC Bắc Ninh: Khởi công xây dựng trạm biến áp
không người trực // Công thương. - 2017. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 11. Số 22
Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với các nhà thầu thi công tổ chức làm
lễ động thổ khởi công xây dựng Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Quế
Võ 4. Đây là trạm biến áp được thiết kế theo tiêu chuẩn trạm biến áp vận hành
không người trực.
DDC: 621.31/B113N.
063. THU, KIM. PC Bắc Ninh: Hiệu quả từ các dự án đo xa // Công
thương. - 2017. - Ngày 6 tháng 2. - Tr 10. Số 16
Bài viết về những nỗ lực cải tạo lưới điện, ứng dụng công nghệ mới vào
quản lý, vận hành, kinh doanh của Điện lực Bắc Ninh, nhằm nâng cao năng suất
lao động và chất lượng dịch vụ...
DDC: 621.31/B113N.
064. HẢI NINH. Bắc Ninh: Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng đầu năm :
Thông tin việc làm // Lao động. - 2017. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 9. Số 45
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh, phiên giao dịch việc làm
đầu năm thu hút sự tham gia của 25 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với
tổng số hơn 2.400 chỉ tiêu tuyển dụng.
DDC: 331.12/B113N.
065. HẢI ĐĂNG. Bắc Ninh: Phối hợp với Hàn Quốc xây dựng NTM //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 12. Số 47
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Đoàn công tác của Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Hàn Quốc đã làm
việc với tỉnh Bắc Ninh về phương án hỗ trợ thực hiện ngôi làng thí điểm xây
dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 307.1/B113N.
066. TRẦN QUANG. Bắc Ninh có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 12. Số 41
Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung
ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ký quyết định công nhận thị xã Từ
Sơn và huyện Tiên Du đạt chuẩn huyện Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời báo Làng nghề Việt, số 7).
DDC: 307.1/B113N.
067. NGUYỄN TRƯỜNG. Bắc Ninh: Bước phát triển thần kỳ sau hai
thập kỷ // Tiền phong. - 2017. - Ngày 11 tháng 2. - Tr 14. Số 42
Sau 20 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng tận dụng thời cơ, phát huy
nội lực, đẩy mạnh phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội để trở
thành một trong những tỉnh đứng top đầu của cả nước về nhiều mặt.
DDC: 307.1/B113N.
068. BẢO LINH. Xã Thụy Hòa - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh: Bộ
mặt nông thôn ngày càng đổi mới // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 16
tháng 2. - Tr 15. Số 47
Bài viết về những chuyển biến tích cực và kết quả đã đạt được trong năm
2016 của xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong.
DDC: 307.1/X100TH.
069. BẢO LINH. Xã Yên Trung - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh:
Phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an ninh chính trị // Pháp luật Việt
Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 14. Số 46
Bài viết về xã Yên Trung, huyện Yên Phong với việc phát triển kinh tế gắn
liền với đảm bảo an ninh chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
được giao, giữ vững và nâng cao các tiêu chí của xã Nông thôn mới.
DDC: 307.1/X100Y.
070. TRẦN HỒ. Xây dựng 1.000 cơ sở hạ tầng nông thôn : "Thần kỳ"
trong xây dựng NTM ở Bắc Ninh // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 8
tháng 2. - Tr 17. Số 28
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình, toàn tỉnh đã đầu tư xây
dựng trên 1.000 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (giao thông,
trường học, trạm y tế, nước sạch, chợ nông thôn...), góp phần làm thay đổi cơ
bản cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải
thiện rõ rệt.
DDC: 307.1/X126D.
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071. TRƯỜNG GIANG. Điển hình Phù Chẩn : "Thần kỳ" trong xây dựng
NTM ở Bắc Ninh // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 8 tháng 2. - Tr 17.
Số 28
Bài viết về việc xây dựng Nông thôn mới tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn.
Năm 2016 xã Phù Chẩn đã cán đích với 19/19 tiêu chí, trở thành xã điển hình
của thị xã Từ Sơn trong việc xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/Đ305H.
072. THÀNH NGỌC SƠN. Huyện Tiên Du nỗ lực "cán đích" nông thôn
mới : Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn // Nhân dân.
- 2017. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 2. Số 22427
Bài viết về những kết quả đã đạt được của huyện Tiên Du trong việc thực
hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đến hết năm 2016, tất cả 13 xã của
huyện Tiên Du đã hoàn thành 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn Nông thôn
mới.
DDC: 307.1/H527T.
073. NGUYỄN VŨ. Sức hút từ làng nghề gốm Phù Lãng // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 6. Số 20070
Bài và ảnh về sự phát triển của làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, góp
phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống người dân làng
nghề.
DDC: 666/S552H.
074. PV. Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh: Chủ động ứng phó với nhiều loại
hình thiên tai // Thanh tra. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 8. Số 13
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và nhiệm vụ năm
2017 của Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.
DDC: 627/CH300C.
075. PV VÀ CTV. Các địa phương tranh thủ lấy nước đổ ải vụ đông
xuân // Nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 2. - Tr 7. Số 22407
Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị thủy nông bơm nước đổ ải với quyết
tâm sẽ hoàn thành 100% diện tích đổ ải trước ngày 15/2. Kết thúc đợt xả nước
lần hai, toàn tỉnh đổ ải được 80% diện tích, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm
trước. Đến ngày 7/2, huyện Lương Tài là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn
thành công tác đổ ải.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 18).
DDC: 627/C101Đ.
076. PV. Công nghệ cao - nền tảng nông nghiệp đô thị hiện đại // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 6. Số 30
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh về những thành tựu mà nông nghiệp Bắc
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Ninh đã đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp.
DDC: 630.9597/C455NGH.
077. NGUYỄN LÊ. Bắc Ninh: Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ứng dụng
công nghệ cao : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 6 tháng 2. - Tr
13. Số 31
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn
tỉnh đã có khoảng trên 72.000m2 nhà lưới, 11.000m2 nhà kính để sản xuất rau,
hoa cao cấp; 5.000m2 sản xuất khoai tây giống nuôi cấy mô; gần 2.000m2 sản
xuất hoa lan nuôi cấy mô; 6 cơ sở sản xuất lúa và rau VietGap với tổng diện tích
khoảng 90ha... Trong những năm tới, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu nâng tỷ trọng
giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 chiếm từ
25-30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh. Hình thành và phát triển
35 vùng sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các huyện, thị
xã, thành phố.
DDC: 631.5/B113N.
078. PV VÀ TTXVN. Bắc Ninh nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
// Nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 1. Số 22414
Bài viết về việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn
VietGap của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 630.9597/B113N.
079. TRÀ MY, LÊ HIẾU. Vươn lên từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 4. Số 20054
Bài viết về việc triển khai trồng bí đỏ theo mô hình VietGap của bà con xã
Nhân Thắng, huyện Gia Bình đem lại hiệu quả cao hơn hai đến ba lần so với
trồng lúa.
DDC: 631.5/V560L.
080. TRẦN DŨNG. Lão nông và tầm nhìn với cá lồng : Cẩm nang nhà
nông // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 11. Số 44
Bài viết về ông Nguyễn Duy Hưng, SN 1954, ở thôn Rền, xã Cảnh Hưng,
huyện Tiên Du, người mạnh dạn chọn lựa nghề nuôi cá lồng mang lại hiệu quả
kinh tế cao.
DDC: 636.3/L108N.
081. TRẦN HỒ, DƯƠNG TRƯỜNG. Bắc Ninh hướng đến nông nghiệp
công nghệ cao // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 26. Số
24+25
Bài viết về việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hướng đến nông
nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 630.9597/B113N.
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III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
082. MINH QUÂN. Hội thảo về văn hóa và nghệ thuật thời Lý : Tin văn
hóa // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 8. Số 41
Trong 3 ngày 9, 10, 11/02, tại Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Đại học London, UBND
tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Nghệ thuật và văn hóa thời
Lý ở Việt Nam".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22409; Nông thôn
ngày nay, số 36; Quân đội nhân dân, số 20062; Đại biểu nhân dân, số 42; Công
an nhân dân, số 4217; Nông nghiệp Việt Nam, số 30).
DDC: 959.7023/H452TH.
083. PV. Nhiều hoạt động, lễ hội chào đón Xuân Đinh Dậu // Nhân dân.
- 2017. - Ngày 1 tháng 2. - Tr 4. Số 22400
Ngày 4 Tết, hàng chục nghìn du khách đã đến Chùa Phật Tích, xã Phật
Tích, huyện Tiên Du dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn, cầu tài lộc, bình an. Lễ hội
chùa Phật Tích được tổ chức trong hai ngày 4 và 5 tháng Giêng theo nghi lễ
truyền thống kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.
DDC: 394.26/NH309H.
084. PV. Nhiều hoạt động, lễ hội chào đón Xuân Đinh Dậu // Nhân dân.
- 2017. - Ngày 1 tháng 2. - Tr 4. Số 22400
Ngày 4 Tết, người dân làng Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn nô nức mở lễ hội rước
pháo với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập
phương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 26-30).
DDC: 394.26/NH309H.
085. PHẠM NGỌC THỦY. Về Kinh Bắc tìm dấu tích phiên chợ "Âm Dương" // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 8. Số 6
Bài viết về phiên chợ "Âm - Dương" ở làng Xuân Ổ, phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/V250K.
086. H.VY. Lễ hội làng Ném Thượng: Chém lợn nơi kín đáo : Lễ hội
đầu xuân Đinh Dậu // Văn hóa. - 2017. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 9. Số 15
Ngày 2/2 (mùng 6 Tết), lễ hội Ném Thượng được tổ chức ở đình làng với
hai "ông ỉn" được rước ra khu vực tế lễ. Năm nay, người dân Ném Thượng thực
hiện nghi lễ chém lợn trong nhà kín.
DDC: 394.26/L250H.
087. PV. Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt // Nhân dân. 2017. - Ngày 8 tháng 2. - Tr 1. Số 22407
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Ngày 7/2, tại huyện Yên Phong diễn ra Lễ Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng
Như Nguyệt (1077-2017) và khởi công xây dựng công trình khu đền thờ Lý
Thường Kiệt. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công
an dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 23; Tiền phong,
số 39; Pháp luật Việt Nam, số 40; Thể thao Việt Nam, số 12).
DDC: 394.26/K600N.
088. PV. Cam kết đảm bảo văn minh tại Hội Lim // Đại đoàn kết. - 2017.
- Ngày 7 tháng 2. - Tr 2. Số 38
Lễ hội Lim, huyện Tiên Du chính thức khai hội vào ngày 13 tháng Giêng
âm lịch với chủ đề "Lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh góp phần bảo tồn và
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc". Năm nay, tỉnh Bắc Ninh và huyện Tiên Du
đã đầu tư và xã hội hóa nhiều hạng mục để trùng tu, cải tạo, xây dựng sân khấu,
đường lối đi lại khang trang, sạch đẹp. Ban Tổ chức Hội Lim đã đưa ra cam kết
đảm bảo văn minh trong dịp diễn ra lễ hội.
DDC: 394.26/C104K.
089. PV. Khai mạc Hội Lim Xuân Đinh Dậu 2017 // Nhân dân. - 2017. Ngày 9 tháng 2. - Tr 1. Số 22408
Hội Lim năm 2017 được tổ chức trong 2 ngày 8 và 9/2 (tức 12 và 13 tháng
Giêng). Ban Tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Quận công Nguyễn
Đình Diễn trên đồi Lim, sau đó là lễ rước sắc từ đình làng Lộ Bao sang đình
làng Đình Cả về tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền
chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim, xã Liên Bão, huyện Tiên Du....
( Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 20061,
20062; Tiền phong, số 39; Giao thông, số 23; Gia đình và xã hội, số 17; Công an
nhân dân, số 4215; Thể thao Việt Nam, số 11; Văn hóa, số 18).
DDC: 394.26/KH103M.
090. HOÀNG HÀ, LONG NGUYỄN. Về miền Quan họ // Lao động cuối
tuần. - 2017. - Ngày 17-19 tháng 2. - Tr 9. Số 8
Ảnh về lễ hội Lim, huyện Tiên Du được tổ chức vào ngày 12-13 tháng
Giêng âm lịch tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ
và xã Liên Bão.
DDC: 394.26/V250M.
091. LÊ THƯ. Bấy lâu mới được một ngày // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 10 tháng 2. - Tr 8. Số 41
Bài viết về hát canh quan họ tại làng Lũng Giang, thị trấn Lim trong dịp lễ
hội Lim năm 2017.
DDC: 782.42162009597/B126L.
092. MINH NHẬT. Đến Hội Lim chỉ để "check in" // Gia đình và xã hội.
- 2017. - Ngày 11 tháng 2. - Tr 9. Số 18
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Bài viết về lễ Hội Lim, huyện Tiên Du diễn ra trong hai ngày 8-9/2 (tức
ngày 12 và 13 tháng Giêng) với nhiều đổi mới tích cực.
DDC: 394.26/Đ254H.
093. NGUYỄN QUANG HƯNG. Giữ những viên ngọc sáng Bắc Ninh //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 11. Số 30
Bài viết về vùng đất Bắc Ninh với những di tích lịch sử, lễ hội truyền thống
và làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm.
DDC: 306/GI550NH.
094. HOÀNG NÊN. Bắc Ninh: Chấm dứt nạn đổi tiền lẻ tại đền Bà
Chúa Kho // Giao thông. - 2017. - Ngày 6 tháng 2. - Tr 7. Số 21
Bài phản ánh về lễ hội đền Bà Chúa Kho năm 2017 đã chấm dứt nạn đổi
tiền lẻ cho du khách tại đền.
DDC: 394.26/B113N.
095. TỐNG MY, NGUYỄN MAI. Những đổi thay ở đền Bà Chúa Kho //
Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 6. Số 1103
Bài và ảnh về những đổi thay tích cực tại lễ hội Đền Bà Chúa Kho, khu Cổ
Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/NH556Đ.
096. MINH QUÂN. Lễ hội Bắc Ninh 2017: Sắp hoàn thiện nguyên tắc
"ba không" // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 8 tháng 2. - Tr 8. Số 39
Bài phản ánh về công tác chuẩn bị tại một số lễ hội năm 2017 và cam kết
không chém lợn giữa sân đình tại lễ hội làng Ném Thượng, không đổi tiền lẻ tại
đền Bà Chúa Kho và quan họ không ngả nón "xin tiền" tại lễ hội Lim.
DDC: 394.26/L250H.
097. PHÚ XUYÊN, DƯƠNG QUANG. Ngăn chặn tình trạng trục lợi từ
lễ hội // Nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 12 tháng 2. - Tr 7. Số 7
Bài và ảnh phản ánh tình trạng lộn xộn, phản cảm tại lễ hội và những nỗ lực
của các ngành chức năng để ngăn chặn tình trạng trục lợi từ lễ hội, trong đó có
lễ hội Lim và lễ hội Đền Bà Chúa Kho.
DDC: 394.26/NG115CH.
098. CẢNH VŨ. Đặc sắc lễ hội đền Thượng quốc Tuy Ông // Công an
nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 3. Số 4220
Ngày 13/2, thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình tổ chức lễ hội kỷ
niệm 1505 năm ngày sinh Thượng quốc Tuy Ông (17 tháng Giêng năm 512 - 17
tháng Giêng năm 2017), một người con của làng Lập Ái đã có công đánh giặc
giữ nước từ thời Lý Nam Đế.
DDC: 394.26/Đ113S.
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099. T.H. Những lễ hội tiêu biểu và đặc sắc ở miền Bắc trong tháng
Giêng // Thời báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 8. Số 6
Bài viết về những lễ hội tiêu biểu và đặc sắc ở miền Bắc trong tháng Giêng,
trong đó có lễ hội Lim và lễ hội Bà Chúa Kho.
DDC: 394.26/NH556L.
100. HUY AN (Tổng hợp). Đi tour du lịch miễn phí bằng xe buýt // Quân
đội nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 5. Số 20066
Trong 3 ngày từ 11 đến 13/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ
chức 3 tour du lịch miễn phí bằng xe buýt phục vụ nhân dân tham quan các điểm
di tích tiêu biểu của tỉnh. Hàng trăm du khách đã xếp hàng để đăng ký tour du
lịch độc đáo này.
DDC: 910/Đ300T.
101. TRẦN HỒ. Bắc Ninh khai mạc Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017 //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 10. Số 27
Ngày 6/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc đã khai mạc Hội Báo Xuân
Đinh Dậu 2017. Năm nay Hội Báo Xuân đã quy tụ gần 100 đơn vị báo chí
Trung ương và địa phương tham gia, trong đó tỉnh Bắc Ninh có trên 25 đơn vị
có ấn phẩm tham gia trưng bày.
DDC: 070.4/B113N.
102. TRƯỜNG GIANG. Khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh Bắc Ninh
lần thứ XX // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 10. Số 27
Ngày 6/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Hội Sinh vật
cảnh Bắc Ninh đã tổ chức khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh lần thứ XX, chào
mừng kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 635.9/KH103M.
103. TUẤN ĐỖ. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức
và quản lý chuyên nghiệp hơn // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 2.
- Tr 6. Số 45
Bài phản ánh hoạt động khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
Bắc Ninh về công tác quản lý, tổ chức lễ hội Đền Đô, thị xã Từ Sơn.
DDC: 394.26/B105V.
104. HÀ LINH. Vùng Quan họ Bắc Ninh: Những đặc sản đậm hồn quê
// Người tiêu dùng. - 2017. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 17. Số 309
Bài giới thiệu những đặc sản dân dã, mang đậm hồn quê của vùng quê Bắc
Ninh.
DDC: 641/V513Q.
105. BẰNG CƯỜNG. Gốc đa chết khô giữa đường quốc lộ và câu
chuyện về vị cựu chủ tịch xã bị xử bắn oan // Tuổi trẻ đời sống. - 2017. Ngày 23 tháng 2. - Tr 13. Số 570
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Bài viết về gốc đa bí ẩn ở làng Lời, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình nằm
giữa quốc lộ 17 và câu chuyện cựu chủ tịch xã Trương Ngung bị xử bắn oan tại
gốc đa làng Lời.
DDC: 203/G451Đ.
106. HUY AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 2.
- Tr 8. Số 20061
Tối 8/2, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội trại Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc
Ninh với chủ đề "Tiếp truyền thống - Hướng tương lai".
DDC: 369.4/H103B.
107. NGỌC NGHĨA. Nguyễn Thị Hồng Ngọc đăng quang Người đẹp
Kinh Bắc // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 2. - Tr 8. Số 20064
Tối 10/2, tại TP Bắc Ninh đã diễn ra Vòng Chung kết cuộc thi Người đẹp
Kinh Bắc năm 2017 với chủ đề "Du xuân trẩy hội miền Quan họ". Ban Tổ chức
đã trao Vương miện trị giá 200 triệu đồng và giải thưởng 70 triệu đồng tặng
Người đẹp Kinh Bắc thứ Nhất Nguyễn Thị Hồng Ngọc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22411).
DDC: 305.4/NG527TH.
108. HOÀNG HANH. "Điểm tựa" quê nhà : Tổ ấm // Quân đội nhân dân.
- 2017. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 2. Số 20077
Bài viết về cô Đinh Thị Huyền, giáo viên Trường mầm non Đại Bái, xã Đại
Bái, huyện Gia Bình, có chồng công tác tại đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, đã
cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
DDC: 371.1009597/Đ304T.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
109. AN HẠ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 2. Tr 8. Số 20067
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phối hợp triển khai thành công kỹ thuật
đặt stent thực quản cho bệnh nhân ung thư thực quản.
DDC: 61610.9597/H103B.
110. TUẤN TÚ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng
2. - Tr 8. Số 20055
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phẫu thuật và cứu sống một
bệnh nhân bị vỡ tâm nhĩ.
DDC: 616.1009597/H103B.
111. LAN ANH. Toàn dân sẽ có sổ sức khỏe điện tử // Tuổi trẻ. - 2017. Ngày 9 tháng 2. - Tr 3. Số 32
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Bài viết về việc khám và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử tại xã Chi
Lăng, huyện Quế Võ. Đây là một trong hai xã đầu tiên ở Bắc Ninh và cũng là ở
Việt Nam có sổ quản lý sức khỏe cho từng người dân.
DDC: 362.1/T406D.
112. VT. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 14
tháng 2. - Tr 2. Số 13
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai kế hoạch rà soát và bàn giao
sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH. Việc rà
soát và bàn giao sổ BHXH phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.
DDC: 368.4009597/B113N.
113. NHẬT MINH. Bắc Ninh: Nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS ở khu nhà
trọ : Vấn đề bạn đọc quan tâm // Văn hóa. - 2017. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 13. Số
23
Bài phản ánh về công tác thông tin tuyên truyền và tình trạng lây nhiễm
HIV/AIDS tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 614.4/B113N.
114. ĐỨC SƠN, BẢO LOAN. Bắc Ninh 2017: 100% số xã sẽ có nước
máy đến từng hộ dân // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 14.
Số 7
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Bắc
Ninh. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến hết năm 2017, 100% số xã có nước máy đến
từng hộ dân.
DDC: 628.1/B113N.
115. PV. Ngày nước thế giới sẽ diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh // Tài nguyên
và Môi trường. - 2017. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 7. Số 14
Năm 2017, các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3)
sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, trọng tâm từ ngày 17-22/3.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 40).
DDC: 628.1/NG112N.
116. LÊ ANH. Bắc Ninh: Làng nghề truyền thống ngập trong ô nhiễm //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 13. Số 34
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống
của tỉnh Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
DDC: 363.73/B113N.
117. HỮU TRƯỞNG. Khởi tranh Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp
LienVietPostBank 2017 // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 2. - Tr
8. Số 20064
Tối 11/2, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Giải
bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp LienVietPostBank 2017. Giải đấu quy tụ 8 đội
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chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng
vào chơi bán kết.
DDC: 769.325/KH462TR.
118. MINH HƯỜNG. Tỉnh Bắc Ninh: Đồng diễn thể dục dưỡng sinh
người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 2. Số 25
Ngày 10/2, tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, Hội Người cao
tuổi tỉnh tổ chức Giao lưu đồng diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi. Đến dự
có: ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch TW Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông
Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thể thao Việt Nam, số 13).
DDC: 769.44/T312B.
119. HẢI TÚ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 2.
- Tr 8. Số 20080
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức "Giải Vô địch Vật tự
do, Vật dân tộc tỉnh Bắc Ninh năm 2017".
DDC: 796.812/H103B.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
120. VŨ TỪ TRANG. Đất Mũi // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2017. Ngày 12 tháng 2. - Tr 9. Số 1102
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/Đ124M.
121. MINH QUANG. Trăn trở bảo tồn quan họ hát // Đại đoàn kết. 2017. - Ngày 10 tháng 2. - Tr 8. Số 41
Bài phản ánh về lễ hội Lim và việc bảo tồn quan họ hát canh truyền thống
tại hội Lim, huyện Tiên Du.
DDC: 782.42162009597/TR115TR.
122. TÚ LỆ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 2. Tr 8. Số 20059
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh khai mạc Hội thi hát Dân ca
Quan họ Xuân Đinh Dậu 2017.
DDC: 782.42162009597/H103B.
123. VŨ TỪ TRANG. Vẫn nghe một tiếng gà trong tâm tưởng //
TC.Kiến thức gia đình. - 2017. - Ngày 9 tháng 2. - Tr 32. Số 6
Bài viết về hình tượng gà trong tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận
Thành.
DDC: 741.09597/V121NGH.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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