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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. K.H. "Du xuân hữu nghị năm 2017" - Thắm đượm tình đoàn kết
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 1. Số 4239
Ngày 4/3, tại Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp
với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức
chương trình "Du xuân hữu nghị năm 2017". Tham dự chương trình có đông đảo
các đại biểu Việt Nam và quốc tế là các Đại sứ, phu nhân; đại diện các cơ quan
ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thể thao Việt Nam, số 22).
DDC: 327.2/D500X.
002. PHONG NAM (ghi). Nâng cao chất lượng thẩm tra : Hội nghị
thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ, lần thứ
Nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đồng Nai // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 26
tháng 3. - Tr 3. Số 85
Bài viết của đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Công
tác đại biểu, về việc nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo nghị quyết quy phạm
pháp luật của HĐND các cấp theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật.
DDC: 352.2/N122C.
003. TRẦN VIỆT. Bắc Ninh: Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra từ 20-21/4 // Đại
biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 62
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã họp giao ban thường kỳ nhằm đánh
giá kết quả hoạt động công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 và
dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề), HĐND tỉnh
khóa XVIII.
DDC: 352.209597/B113N.
004. DƯƠNG ĐỨC NGHIÊM. Bắc Ninh: Dự kiến nội dung, chương
trình Kỳ họp thứ 4 : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 26
tháng 3. - Tr 2. Số 85
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung
chương trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Khóa XVIII. Dự
kiến, Kỳ họp được tổ chức từ ngày 12-13/4.
DDC: 352.2/B113N.
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005. PHAN PHƯƠNG. HĐND TP Bắc Ninh: Gắn kết đại biểu và cử tri
// Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 6. Số 73
Bài viết về việc đổi mới tiếp xúc cử tri của HĐND TP Bắc Ninh trong thời
gian qua, góp phần mang lại những thông tin chính xác, giúp HĐND ban hành
chính sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân.
DDC: 352.209597/H452Đ.
006. PHƯƠNG HOA, QUANG TUẤN (thực hiện). Khẳng định mạnh mẽ
vai trò của cơ quan dân cử : Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu
nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 6. Số 73
Bài trả lời phỏng vấn của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn
Hạnh Chung về những đổi mới tại phiên chất vấn, Kỳ họp thứ Ba của HĐND
tỉnh, được cử tri đánh giá cao.
DDC: 352.209597/KH116Đ.
007. ĐÀO CẢNH. Báo Đại biểu Nhân dân và thường trực HĐND tỉnh
Bắc Ninh tăng cường phối hợp tuyên truyền // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 2 tháng 3. - Tr 4. Số 61
Ngày 1/3, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh và Báo Đại biểu Nhân dân đã
tổ chức buổi làm việc, về việc phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2017. Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương
Giang và Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa chủ trì.
DDC: 352.209597/B108Đ.
008. PHƯƠNG LINH. Bắc Ninh: Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng
các thiết chế văn hóa, thể thao : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 27 tháng 3. - Tr 4. Số 86
Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Ban Văn
hóa - xã hội HĐND tỉnh đã đề nghị Sở thường xuyên kiểm tra việc sử dụng các
thiết chế văn hóa, thể thao tại các xã xây dựng Nông thôn mới từ năm 2015 đến
nay.
DDC: 352.7/B113N.
009. TUẤN ĐỖ. Ban Văn hóa - xã hội: Tăng cường giám sát các cơ sở
giáo dục // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 6. Số 73
Bài phản ánh về công tác tăng cường giám sát các cơ sở giáo dục của Ban
Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
DDC: 352.209597/B121V.
010. THÁI CƯỜNG, HUYỀN LOAN. Những thủ lĩnh "vẹn tròn hai
vai" // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 4. Số 67
Bài viết về những nữ Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, trong đó có bà Nguyễn
Hương Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 352.2092/NH556TH.
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011. HỒNG LINH. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 31
tháng 3. - Tr 8. Số 20111
Tại Bắc Ninh, TAND Tối cao tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ viết bản án cho
các thẩm phán 2 cấp TAND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.
DDC: 347/H103B.
012. TRẦN QUANG HUY. TAND TP.Bắc Ninh: Tăng cường áp dụng
công nghệ thông tin trong các hoạt động // Công lý. - 2017. - Ngày 22 tháng
3. - Tr 5. Số 23
Bài viết về TAND TP Bắc Ninh với việc tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng xét xử.
DDC: 347/T401A.
013. KIM QUY. Bắc Ninh: Hiệu quả từ các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp
lý // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 4. Số 64
Bài viết về hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp
hành pháp luật cho nhân dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an
ninh chính trị địa phương.
DDC: 344/B113N.
014. VINH HẢI. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa vì quyết
dừng dự án khai thác cát // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. Tr 3. Số 64
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị
tiếp tục dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy
nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng
chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân
từ Trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa các cán bộ chuyên môn,
lãnh đạo Sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 75; Tiền phong,
số 75; Tuổi trẻ, số 67; Nông nghiệp Việt Nam, số 54).
DDC: 364.16/CH500T.
015. ĐỨC SƠN, HẠ LONG. Lập chuyên án điều tra vụ Chủ tịch tỉnh
Bắc Ninh bị đe dọa // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 2. Số 76
Ngày 16/3, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo thông tin liên quan
đến vụ việc hàng loạt lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa vì cho dừng dự
án nạo vét trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, đại diện Công an tỉnh Bắc
Ninh cho biết, đã lập ban chuyên án để điều tra, làm rõ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 60; Nông nghiệp
Việt Nam, số 55; Tiền phong, số 76; Tuổi trẻ, số 68).
DDC: 364.16/L123CH.
016. Yêu cầu điều tra đối tượng bảo kê, đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
// Nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 8. Số 22444
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Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2420/VPCP-NC truyền đạt ý
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp
tục tạm dừng triển khai thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy
nội địa, kết hợp tận thu thủy sản phẩm trên sông Cầu. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu
Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau
"bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh,
báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3/2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 60; Nông nghiệp
Việt Nam, số 55; Tiền phong, số 76; Pháp luật Việt Nam, số 76; Nông thôn ngày
nay, số 65; Tuổi trẻ, số 68; Thanh niên, số 76; Văn hóa, số 33; Thanh tra, số 22).
DDC: 364.16/Y606C.
017. PV. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu điều tra, làm rõ thông tin về việc
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày
18 tháng 3. - Tr 5. Số 4252
Ngày 16/3, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo
Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an điều tra
việc các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi dừng dự án nạo vét trên sông
Cầu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 46;
Thanh niên, số 76; Tuổi trẻ, số 69).
DDC: 364.16/B450C.
018. ANH MINH. Cát tặc lộng hành sông Cầu // Đầu tư. - 2017. - Ngày
17 tháng 3. - Tr 14. Số 33
Bài viết về dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu
đoạn qua tỉnh Bắc Ninh gây sạt lở đê và việc các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe
dọa sau khi cho dừng dự án.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ và đời sống, số 577;
Tiền phong, số 81; Tuổi trẻ, số 67; Nông nghiệp Việt Nam, số 56; Khuyến học
Dân trí, số 12).
DDC: 364.16/C110T.
019. LÊ KIÊN. Đại biểu Quốc hội chia sẻ với bức xúc của ông Nguyễn
Tử Quỳnh // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 18. Số 67
Ý kiến của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà
Nội và chia sẻ của ông với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh về
nạn cát tặc.
DDC: 364.16/Đ103B.
020. MAI HÀ. Lãnh đạo Cục ĐTNĐ nói gì? // Thanh niên. - 2017. Ngày 16 tháng 3. - Tr 3. Số 75
Liên quan đến văn bản kêu cứu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về dự
án nạo vét, khơi thông luồng thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông
Cầu, ông Trần Văn Thọ, Cục phó Cục Đường thủy nội địa, cho biết từ năm 2015
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đến nay dự án không được khai thác tại địa phận tỉnh Bắc Ninh do tỉnh không
đồng ý...
DDC: 364.16/L107Đ.
021. VINH HẢI (thực hiện). Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa: Bất
ngờ, phẫn nỗ với cách hành xử "giang hồ" // Nông thôn ngày nay. - 2017. Ngày 17 tháng 3. - Tr 7. Số 65
Bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Văn Thọ - Cục phó Cục Đường thủy
nội địa, đơn vị cấp phép cho dự án nạo vét lòng sông kết hợp tận thu sản phẩm
trên sông Cầu, về việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi quyết
định dừng dự án.
DDC: 364.16/L107Đ.
022. SỸ LỰC (thực hiện). Vì sao Cục Đường thủy không đấu thầu nạo
vét? // Tiền phong. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 5. Số 76
Bài trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường
thủy nội địa về việc Dự án nạo vét và tận thu thủy sản trên sông Cầu, tỉnh Bắc
Ninh và thông tin lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi cho dừng dự án.
DDC: 364.16/V300S.
023. Đ.LOAN, Đ.SƠN. Liên quan vụ khai thác cát ở Bắc Ninh: 3 thanh
tra giao thông bị đình chỉ // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 11.
Số 77
Ngày 17/3, lãnh đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết đã tạm
đình chỉ công tác trong 5 ngày từ ngày 15-20/3 với đội trưởng, đội phó và một
thanh tra viên thuộc Đội thanh tra an toàn số 2 (quản lý luồng sông Cầu đoạn
qua tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 77; Công an
nhân dân, số 4253; Lao động, số 61; Tuổi trẻ, số 69).
DDC: 364.16/L305QU.
024. VĂN KIÊN. Đề nghị làm rõ dấu hiệu "lợi ích nhóm" // Tiền phong.
- 2017. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 77
Ngày 17/3, trao đổi với phóng viên Tiền phong về việc Chủ tịch tỉnh và
một số lãnh đạo Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh bị đe doạ sau khi địa phương này yêu
cầu ngừng thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng thủy nội địa, kết hợp tận
thu sản phẩm trên sông Cầu, ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện,
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là hành vi xã hội đen, coi
thường pháp luật, không thể chấp nhận được. Do đó, cơ quan công an cần khẩn
trương khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.
DDC: 364.16/Đ250NGH.
025. ĐÌNH THẮNG, VINH HẢI (thực hiện). Về các dự án nạo vét, hút
cát trên các sông, GS-TSKH Phạm Hồng Giang: Quản lý chồng chéo, khó
nắm mục đích // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 3. Số 67
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Bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đập lớn và phát triển nguồn
nước Việt Nam về những mặt trái của việc nạo vét luồng lạch và việc Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa khi cho dừng dự án nạo vét luồng lạch trên sông
Cầu đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.7/V250C.
026. VINH HẢI. Liên quan vụ "Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa":
Báo NTNN từng cảnh báo về dự án // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 18
tháng 3. - Tr 3. Số 66
Bài viết về những bất cập trong việc thực hiện dự án nạo vét đường thủy
kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu đoạn qua tỉnh Bắc Ninh và sự bất nhất
giữa địa phương và Bộ Giao thông vận tải.
DDC: 364.16/L305Q.
027. H.LỘC. Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng dự án nạo vét luồng sông
Cầu // Giao thông. - 2017. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 4. Số 47
Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh và ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang
Nghĩa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án xã hội hóa nạo vét,
khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu.
DDC: 354.709597/B450GI.
028. NGUYỄN TRƯỜNG, TRƯỜNG PHONG. Bắc Ninh mạnh tay với
"cát tặc" // Tiền phong. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 4. Số 76
Ngày 13/3, Công an huyện Quế Võ và Đội Cảnh sát đường thủy, Công an
tỉnh Bắc Ninh kịp thời phát hiện và bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên tuyến
sông Đuống thuộc địa phận thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ.
DDC: 364.16/B113N.
029. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Quyết liệt chống "cát tặc" // Giao thông.
- 2017. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 6. Số 42
Bài phản ánh việc tuần tra, phát hiện và bắt giữ tàu hút cát trái phép trên
các tuyến sông thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh và công tác động viên khen thưởng
kịp thời của UBND tỉnh đối với các lực lượng chức năng có thành tích trong
công tác chống nạn "cát tặc".
DDC: 364.16/B113N.
030. MINH THI, TUẤN CƯỜNG. Hàng loạt tuyến đê bị sạt lở nghiêm
trọng tại Bắc Ninh: Sau cứu đê, cần điều tra làm rõ thủ phạm // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 1. Số 20110
Bài phản ánh hàng loạt tuyến đê tại Bắc Ninh bị sạt lở nghiêm trọng do
việc hút cát trái phép và việc điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm theo chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ.
DDC: 364.16/H106L.
6

031. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
5 tháng 3. - Tr 6. Số 20085
Phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép bất chấp lệnh cấm tại khu vực
Đồng Răm, thôn Diên Lộc, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22429).
DDC: 631.4/TH455T.
032. DOÃN XUÂN. Khu đô thị Đền Đô - TX.Từ Sơn (Bắc Ninh): Tràn
lan xây dựng không giấy phép? // Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 7
tháng 3. - Tr 10. Số 19
Bài phản ánh tình trạng xây dựng tràn lan, không theo quy hoạch của hàng
loạt công trình biệt thự, nhà hàng trong Khu đô thị Đền Đô, thị xã Từ Sơn.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Tài nguyên và môi trường, số
20; Quân đội nhân dân, số 20090).
DDC: 354.609597/KH500Đ.
033. HOÀNG VĂN. Khu đô thị Đền Đô (Bắc Ninh): Ai tiếp tay cho
nhiều biệt thự khủng xây vượt tầng? // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 17
tháng 3. - Tr 10. Số 11
Bài phản ánh những sai phạm trong việc xây dựng khu nhà ở và biệt thự tại
Khu đô thị Đền Đô, thị xã Từ Sơn.
DDC: 354.609597/KH500Đ.
034. TTH. Ban Quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh: Nhiều sai sót
trong quá trình đầu tư xây dựng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 4.
Số 19
Bài phản ánh về những sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng giai đoạn
2014-2015 của Ban Quản lý Dự án Xây dựng TP Bắc Ninh.
DDC: 354.609597/B105QU.
035. TƯ HOÀNG. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh: Trưởng thôn giao
đất trái thẩm quyền, thách thức dân đi kiện // Cựu chiến binh Việt Nam. 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 13. Số 1167
Bài phản ánh những sai phạm trong việc quản lý đất đai tại thôn Đông
Hương, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.
DDC: 333.33/H257L.
036. ĐỖ VIỆT. Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh: Hợp
thức hóa đất vi phạm // Công lý. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 8+9. Số 22
Bài phải ánh việc lấn chiếm đất ao và việc hợp thức hóa đất vi phạm của
một số hộ dân ở thôn Cẩm Giàng, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, gây
khiếu kiện kéo dài.
DDC: 333.33/PH561Đ.
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037. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Bán nhà thu nhập thấp cho người thu nhập...
không thấp // Thanh tra. - 2017. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 4. Số 24
Bài phản ánh những sai phạm tại Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp do Công
ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh làm chủ đầu tư.
DDC: 352.809597/B113N.
038. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Dự án nhà ở cao cấp tiến độ... "rùa bò" //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 5. Số 18
Bài phản ánh về tiến độ thi công dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp đường
Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Sau gần 15 năm được phê
duyệt quy hoạch chi tiết, đến nay các hạng mục đều trong quá trình thi công dở
dang hoặc chưa thi công.
DDC: 352.809597/B113N.
039. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
20 tháng 3. - Tr 7. Số 22447
Bài phản ánh tình trạng các xe ô tô chở cát phá nát các tuyến đường giao
thông nông thôn trên địa bàn xã Đào Viên, huyện Quế Võ. Đề nghị chính quyền,
các cơ quan chức năng chỉ đạo kiểm tra, xử lý, hồi âm để báo thông tin tới bạn
đọc.
DDC: 363.12009597/TH455T.
040. HÀ CHÂU. Bắc Ninh: Người dân khốn đốn vì công trình ... "rùa"
// Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 14. Số 37
Bài phản ánh về dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 286
Bắc Ninh - Yên Phong sau 3 năm thực hiện vẫn chưa hoàn thiện, gây ảnh hưởng
đến cuộc sống của người dân xã Yên Phụ, huyện Yên Phong.
DDC: 363.12009597/B113N.
041. PHƯƠNG TRANG. Gần 1.000 học sinh tiểu học tham gia tìm hiểu
an toàn giao thông // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 7. Số
79
Ngày hội "Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn năm học
2016-2017" được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của gần 1.000
học sinh và giáo viên các trường tiểu học thuộc 10 tỉnh, thành phố trong cả
nước, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/G121M.
042. Tai nạn về điện : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 19
tháng 3. - Tr 8. Số 22446
Ngày 17/3, tại thôn Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn xảy ra vụ
tai nạn về điện khiến 2 người thương vong, trong đó có anh Đinh Đức Phúc, 24
tuổi, trú ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du tử vong. Công an thị xã Từ Sơn phối
hợp với phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi, lập
hồ sơ điều tra.
DDC: 363.11/T103N.
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043. PHÚ LÃM (ghi). Thông tin đưa không đúng sự thật : Ý kiến //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 72
Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hương, hộ sản xuất rượu ở thôn Đại Lâm, xã
Tam Đa, huyện Yên Phong về những thông tin không đúng sự thật xuất hiện
trong phóng sự điều tra rượu pha cồn. Bà khẳng định sản phẩm rượu của gia
đình đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
DDC: 363.19/TH455T.
044. PHÚ LÃM (ghi). Các mẫu kiểm tra đều đảm bảo an toàn : Ý kiến
// Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 72
Ý kiến của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đa,
huyện Yên Phong về chất lượng rượu của xã Tam Đa, qua đó khẳng định các
mẫu kiểm tra rượu của các hộ dân xuất hiện trong phóng sự điều tra rượu pha
cồn đều đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
DDC: 363.19/Y600K.
045. TRẦN DŨNG. "Rượu cồn" làm khổ làng rượu truyền thống //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 5. Số 72
Bài phản ánh việc nhiều hộ sản xuất rượu truyền thống ở xã Tam Đa,
huyện Yên Phong bị ảnh hưởng xấu từ những thông tin xuyên tạc về chất lượng
rượu của làng gây ngộ độc methanol từ rượu pha cồn đến hoạt động sản xuất
kinh doanh.
DDC: 363.19/R564C.
046. Thu giữ hơn hai tấn thịt bẩn : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017.
- Ngày 14 tháng 3. - Tr 7. Số 22441
Ngày 13/3, trên QL 1A đoạn qua TP Bắc Ninh, Đội Quản lý thị trường số 7
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao
thông phát hiện và bắt giữ xe tải BKS: 89C - 124.86 vận chuyển hơn 2 tấn nầm
lợn đang bốc mùi và không có giấy tờ chứng minh nguốn gốc, từ Lạng Sơn về
Hà Nội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 73).
DDC: 363.19/TH500GI.
047. TIẾN DŨNG. Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Xem xét trách nhiệm
bồi thường cho các nạn nhân // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 3.
- Tr 10. Số 29
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo xem xét trách nhiệm bồi
thường thiệt hại vụ nổ xe khách vào ngày 21/2 tại huyện Quế Võ, khiến 2 người
tử vong, 16 người bị thương. Báo cáo Chủ tịch trước ngày 9/3/2017.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 68).
DDC: 363.37/V500N.
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048. Cháy lớn tại xưởng giấy : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 21 tháng 3. - Tr 8. Số 22448
Ngày 20/3, tại khu Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đã xảy ra
vụ cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ xưởng sản xuất giấy rộng hàng nghìn m2 của một
doanh nghiệp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh và Công
an thị xã Từ Sơn, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện ứng cứu,
dập lửa. Hiện chưa có thông tin nguyên nhân gây ra cháy.
DDC: 363.37/CH112L.
049. LÂM NGUYÊN. Bình yên Do Nha // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 21
tháng 3. - Tr 5. Số 80
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng mô hình
"Khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội" của thôn Do Nha, xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ. Thành công từ mô hình trên đã góp phần giữ vững
an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
DDC: 307.1/B312Y.
050. Đánh bạc : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. Tr 8. Số 22428
Ngày 28/2, Công an huyện Quế Võ cho biết, đã bắt quả tang tại nhà
Nguyễn Đức Chơn, 42 tuổi, ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, 10 đối tượng
đang có hành vi đánh bạc ăn tiền. Công an huyện Quế Võ đã lập hồ sơ truy tố.
DDC: 364.16/Đ107B.
051. QUỲNH ANH. Điều tra vụ xô xát tại công trường xây nhà máy
Samsung Bắc Ninh // Giao thông. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 14. Số 35
Ngày 28/2, tại công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung Display,
khu công nghiệp Yên Phong xảy ra vụ va chạm giữa công nhân của nhà thầu xây
dựng và bảo vệ tại công trường. Ngay sau vụ va chạm xảy ra, lực lượng công an
địa phương đã có mặt, tiến hành hòa giải và đám đông đã giải tán. Hiện Công an
tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc.
DDC: 364.16/Đ309TR.
052. H.A. Điều tra vụ xô xát tại Nhà máy Samsung Dislay // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 2. Số 43
Ngày 28/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho
biết "Vụ xô xát tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh do mâu thuẫn giữa công nhân với
nhóm bảo vệ công ty, cơ bản đã được xử lý ổn. Lực lượng công an đã giải tán
đám đông, các công nhân trở lại làm việc. UBND tỉnh Bắc Ninh đang đợi các
đơn vị có báo cáo chính thức".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 26; Đại
đoàn kết, số 60).
DDC: 364.16/Đ309TR.
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053. LÊ HỮU VIỆT. Xô xát tại Samsung Bắc Ninh: Samsung nói
không, công nhân bảo có // Tiền phong. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 13. Số
60
Bài và ảnh về vụ xô xát tại công ty Samsung Display khu công nghiệp Yên
Phong. Theo công nhân đang thi công tại nhà máy, vụ xô xát có người bị thương
và tài sản bị đập phá. Trong khi phía Samsung khẳng định không có công nhân
nào bị thương.
DDC: 364.16/X450X.
054. XUÂN TRƯỜNG, LONG NGUYỄN. Giải quyết vụ xô xát tại nhà
máy của Cty TNHH Samsung Display VN (tỉnh Bắc Ninh): Bài học kinh
nghiệm cho cán bộ công đoàn khu công nghiệp // Lao động. - 2017. - Ngày 2
tháng 3. - Tr 1. Số 47
Bài phản ánh về vụ xô xát tại công ty Samsung Display khu công nghiệp
Yên Phong và bài học kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn khu công nghiệp.
DDC: 331.88/GI103Q.
055. ĐỨC SƠN, HẠ LONG. Vụ xô xát tại nhà máy Samsung Display:
Nguyên nhân xuất phát từ máy chấm công trục trặc // Đại đoàn kết. - 2017. Ngày 2 tháng 3. - Tr 2. Số 61
Liên quan đến vụ xô xát khiến một người bị thương nhẹ xảy ra tại công
trường thi công nhà máy mở rộng của Công ty Samsung Display tại khu công
nghiệp Yên Phong, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân xuất
phát từ việc máy chấm công bằng vân tay gặp trục trặc. Đại diện Công ty
Samsung khẳng định, không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người
lao động Việt Nam. Đây là sự hiểu nhầm giữa đội bảo vệ công trường và công
nhân thi công nhà máy trong quá trình kiểm tra an ninh.
DDC: 364.16/V500X.
056. NHÓM PV. Về vụ ẩu đả ở công ty Samsung, UBND tỉnh Bắc Ninh
yêu cầu: Công ty phải thực hiện đúng nội quy lao động // Lao động. - 2017. Ngày 4 tháng 3. - Tr 1. Số 46
Sau vụ ẩu đả ở Công ty Samsung Display, khu công nghiệp Yên Phong
ngày 28/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu làm rõ vụ việc
và yêu cầu Công ty Samsung Display phải thực hiện đúng nội quy lao động.
DDC: 364.16/V250V.
057. Làm giấy khám sức khỏe giả để bán : An ninh - trật tự // Nhân dân.
- 2017. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 7. Số 22437
Ngày 9/3, Công an huyện Lương Tài cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị
can và tạm giữ hình sự đối với Phạm Huy Hậu, 33 tuổi, trú tại xã Mỹ Hương,
huyện Lương Tài về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
DDC: 364.16/L104GI.
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058. LƯƠNG KẾT. Vụ cứu người lại bị đâm ở Bắc Ninh: Bị hại muốn
khởi tố đối tượng về tội giết người // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 11
tháng 3. - Tr 3. Số 60
Ngày 10/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), người tham
gia bảo vệ quyền lợi cho anh Nguyễn Hải Sơn (người giúp đưa cô gái bị tai nạn
đi cấp cứu bị đâm trọng thương) đã đến làm việc với Công an huyện Thuận
Thành theo giấy mời. "Tại đó, anh Sơn cho rằng, cơ quan CSĐT - Công an
huyện Thuận Thành khởi tố đối tượng đâm anh trọng thương về tội cố ý gây
thương tích là chưa phù hợp, hành vi đó cần phải bị khởi tố về tội giết người".
DDC: 364.16/V500C.
059. Vận chuyển động vật hoang dã : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 8. Số 22456
Ngày 28/3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng PC67 Công an tỉnh
Bắc Giang kiểm tra, phát hiện xe ôtô BKS 29B-150.61 do Nguyễn Ngọc Bằng,
SN 1971, ở Bắc Ninh điều khiển trên xe chở 33,7 kg rùa và 3 kg rắn, không có
giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã bàn giao số động vật trên cho Chi
cục Kiểm lâm xử lý.
DDC: 364.16/V121CH.
060. Cướp điện thoại : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 14
tháng 3. - Tr 8. Số 22441
Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Trung, SN 1990, trú tại thôn Móng
Núi, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
DDC: 364.15/C562Đ.
061. K.NGÂN. Bắc Ninh: Mất đời con gái vì người tình Zalo : Tin An
ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 10. Số 81
Công an huyện Yên Phong vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Sơn, SN 1992, ở xã
Văn Môn, huyện Yên Phong về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.
DDC: 364.15/B113N.
062. P.S. Bắc Ninh: Sát hại chủ tiệm tạp hóa vì mâu thuẫn cá nhân :
Tin an ninh - trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 10.
Số 74
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 11/3, tại
thôn Thuận An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành.
DDC: 364.152/B113N.
063. AN NA. Khởi tố nghi can chém chủ tiệm tạp hóa tử vong // Giao
thông. - 2017. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 14. Số 43
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Sáng, SN 1986, ở Đức Nhân, xã Trạm Lộ,
huyện Thuận Thành để điều tra hành vi "Giết người".
DDC: 364.152/KH462T.
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064. KIM NGÂN. Một cẩu tặc lãnh án tử hình : Tin xét xử // Pháp luật
Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 11. Số 75
TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử sơ thẩm lưu động tại trại giam Công an
tỉnh, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiển, SN 1979, trú tại phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh mức án tử hình về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ
trái phép vũ khí quân dụng"; đồng phạm Nguyễn Đức Biên, SN 1985, ở Xuân
Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ 15 năm tù về tội "Giết người".
DDC: 364.152/M458C.
065. T.E.A. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: 84,6% đơn vị hành chính tổ chức hội
nghị CBCCVC // Lao động. - 2017. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 4. Số 50
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch giám sát theo
Quyết định 217-QĐ/TW tại các doanh nghiệp; hướng dẫn đôn đốc công đoàn cơ
sở phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức viên chức và
hội nghị người lao động... Đến nay đã có 346/404 đơn vị hành chính tổ chức hội
nghị, đạt 84,6%; trong đó khối cơ quan hành chính đạt tới 89%.
DDC: 331.87/L305Đ.
066. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn khởi kiện, giải quyết
tranh chấp lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 5. Số 54
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập huấn công đoàn
khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá
nhân, tranh chấp lao động tập thể cho gần 120 đại biểu là Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch và cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên
đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, công đoàn các
khu công nghiệp; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên
đoàn Lao động tỉnh.
DDC: 331.87/L305Đ.
067. THỤC CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Ra mắt "Tổ tự quản khu nhà
trọ công nhân" // Lao động. - 2017. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 5. Số 56
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lễ ra mắt 3 tổ tự quản khu
nhà trọ công nhân và tuyên truyền về an toàn giao thông cho trên 110 công nhân
lao động tại khu nhà trọ xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Theo đó, Liên đoàn
Lao động tỉnh đã quyết định thành lập 3 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với
114 thành viên; quyết định công nhận nhóm trưởng của 3 tổ.
DDC: 331.87/L305Đ.
068. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động
Tháng Công nhân // Lao động. - 2017. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 5. Số 62
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ tổ
chức Tháng Công nhân năm 2017. Theo đó, việc tổ chức Tháng Công nhân năm
2017, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động là hoạt động trọng tâm
trong tháng 5/2017.
DDC: 331.87/L305Đ.
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069. QUẾ CHI. Khảo sát thông tin để phát triển đoàn viên khu vực
ngoài nhà nước : Cách làm hay từ cơ sở // Lao động. - 2017. - Ngày 27 tháng 3.
- Tr 5. Số 68
Bài viết về những kết quả tích cực trong công tác phát triển đoàn viên,
thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước của Liên đoàn Lao động
huyện Tiên Du.
DDC: 331.87/KH108S.
070. TRÚC LINH. Tỉnh Bắc Ninh: Triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội
NCT Việt Nam // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 2. Số 43
Ngày 15/3, tại TP Bắc Ninh, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị cán
bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam; sơ kết công tác
quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II, năm 2017; kiện toàn đại biểu dự Hội
NCT tỉnh.
DDC: 305.26/T312B.
071. Ngày mới online - thêm một kênh thông tin đa phương tiện cho
người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 9. Số 45
Ý kiến của cựu chiến binh Vũ Thế Thược, ở xã Đại Lai, huyện Gia Bình về
Báo Điện tử Ngày mới online, một website thiết thực, bổ ích cho người cao tuổi.
DDC: 305.26/NG112M.
072. BÙI KHÁNH LINH. Mỗi hạt gạo quý như giọt máu... // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 2. Số 20111
Bài ghi lại hồi ức của ông Bùi Xuân Chúc, ở thôn Xuân Ái, xã Hòa Long,
TP Bắc Ninh, nguyên chiến sĩ vận tải Đoàn 559- Bộ đội trường Sơn về những
năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".
DDC: 305.9/M452H.
073. LÊ VĂN THIỀNG. Con gái Anh hùng Ngô Gia Khảm ở Tây
Nguyên // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 36
Bài viết về bà Ngô Thị Hồng, 70 tuổi, cán bộ hưu trí, cư trú tại đường
Phạm Hồng Thái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, con thứ của Anh
hùng Ngô Gia Khảm, quê ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.
DDC: 305.26/C430G.
074. NGỌC KHIÊM. Bàn giao nhà cho Anh hùng Hoàng Văn Khoáy //
An ninh biên giới. - 2017. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 3. Số 10
Ngày 1/3, tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng Cao Bằng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà mới cho gia đình
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Khoáy.
DDC: 361.7/B105GI.

14

075. SƠN TRÀ. Đền ơn đáp nghĩa ở phường Đồng Nguyên // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 6. Số 34
Bài viết về chủ trương xã hội hóa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" ở phường
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.
DDC: 361.3/Đ254O.
076. PV, THANH PHƯƠNG. Khắp nơi chào mừng Đại hội // Phụ nữ
Việt Nam. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 2. Số 27
Ngày 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết cuộc thi
viết "Viết về mẹ, viết về người phụ nữ tôi yêu". Cuộc thi đã nhận được gần
80.000 bài dự thi trong 3 tháng kể từ ngày phát động (15/11/2016).
DDC: 369.46/KH117N.
077. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2017. - Ngày
27 tháng 3. - Tr 5. Số 68
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao giải Nhì cho Ban Nữ công Liên đoàn
Lao động tỉnh, với 25.104 bài dự thi "Viết về mẹ, viết về người phụ nữ tôi yêu".
Đơn vị có số lượng bài đạt chất lượng cao nhất là Liên đoàn Lao động thị xã Từ
Sơn.
DDC: 305.4/L305Đ.
II. KINH TẾ
078. PV. Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm sản xuất điện tử của
châu Á // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số 32
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Thông báo nêu rõ, về
nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới... Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm
sản xuất điện tử của châu Á, một trong những công xưởng sản xuất công nghiệp
điện tử công nghệ cao hàng đầu khu vực và thế giới.
DDC: 338.9/X126D.
079. HUY AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 3.
- Tr 8. Số 20085
UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển đô thị Bắc
Ninh trong quy hoạch vùng Thủ đô".
DDC: 307.1/H103B.
080. PV. Hội thảo khoa học: Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công
nghiệp công nghệ cao // Nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 1. Số 22445
Ngày 17/3, Ban Biên tập Báo Nhân dân phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ
chức hội thảo khoa học - thực tiễn "Bắc Ninh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, hiệu quả, thân thiện". Các đồng
chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ
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tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội thảo.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20098; Thời
nay, số 749; Bưu điện Việt Nam, số 34; Nhân dân, số 22447).
DDC: 338.9/PH110TR.
081. HƯƠNG TRÀ, THÁI SƠN. Phát triển công nghệ cao nhìn từ Bắc
Ninh // Nhân dân cuối tuần. - 2017. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 3. Số 13
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong việc phát
triển kinh tế, từ một tỉnh nông nghiệp thuần tuý đã vươn lên trở thành địa
phương công nghiệp và những hướng đi để tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ.
Đây cũng là chủ đề được đặt ra tại Hội thảo "Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, thân
thiện..." do Báo Nhân dân và Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức.
DDC: 338.9/PH110TR.
082. H.P. 3 tháng, Bắc Ninh thu hút được gần 2,8 tỷ USD vốn đầu tư //
Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 3. Số 30
Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm 2017
đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh đạt gần 2,8 tỷ USD.
DDC: 332.6/B100TH.
083. NGUYỄN HÒA. Samsung Display: Tăng vốn 2,5 tỷ USD tại Bắc
Ninh // Công thương. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 7. Số 27
Cuối tháng 2/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận tăng
vốn đầu tư 2,5 tỷ USD cho Công ty Samsung Display. Đây là lần thứ 2,
Samsung Display tăng vốn tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 332.6/S104S.
084. THANH HƯƠNG. Ngành điện giữ chân nhà đầu tư khủng // Đầu
tư. - 2017. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 10. Số 34
Bài viết về nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất và cung cấp điện sản xuất cho
nhà máy Samsung Display Bắc Ninh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng
công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc Ninh, góp phần nâng cao
hiệu quả sản xuất, giữ chân nhà đầu tư.
DDC: 621.31/NGH107Đ.
085. PV. Bắc Ninh thu hút thêm dự án đầu tư 100 triệu USD // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 2. Số 22430
Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh trao giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư 100 triệu USD cho Công ty Hanwha Techwin
Security Việt Nam (thuộc tập đoàn Hanwha Techwin Hàn Quốc). Dự án có quy
mô diện tích 6 ha tại khu công nghiệp Quế Võ, chuyên sản xuất mạch điện tử,
chất bán dẫn, các loại chíp điện tử, máy vi tính...
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 27).
DDC: 332.6/B113N.
086. H.P. Bắc Ninh - điểm đến của doanh nghiệp điện tử Nhật // Bưu
điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 8. Số 36
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong quá trình thu hút các doanh
nghiệp điện tử Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, đóng góp đáng kể vào sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm cho trên 33.000 lao động địa phương.
DDC: 332.6/B113N.
087. HẢI LINH. Khuyến công Bắc Ninh: Góp sức phát triển công
nghiệp hỗ trợ // Công thương. - 2017. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 14. Số 38
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia vào
chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, khuyến công Bắc Ninh đã chuyển một phần
nội dung hỗ trợ sang tư vấn cải tiến sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động
trong lĩnh vực điện, điện tử...
DDC: 332.6/KH527C.
088. N.Đ. Golden Horse chạy đua với dự án trường đua 500 triệu USD
: Tin doanh nghiệp FDI // Đầu tư. - 2017. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 4. Số 28
Nhà đầu tư Golden Horse đã tới Bắc Ninh để báo cáo về dự án Trường đua
ngựa tại tỉnh. Dự kiến tháng 3/2017, Golden Horse sẽ cùng các đối tác tiến hành
thành lập công ty liên doanh tại Bắc Ninh.
DDC: 332.6/G400L.
089. THU HƯỜNG, KIM TUYẾN. PC Bắc Ninh "Nối dài" những dòng
điện // Công thương. - 2017. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 11. Số 35
Bài viết về những nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp điện
của Công ty Điện lực Bắc Ninh, đảm bảo tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tại
địa phương.
DDC: 621.31/PCB113N.
090. KARIM RASLAN. Làng nghề Đa Hội: Từ chiến tranh đến hòa
bình và thịnh vượng // Lao động cuối tuần. - 2017. - Ngày 3-5 tháng 3. - Tr 10.
Số 10
Bài và ảnh về làng nghề sắt thép Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 672/L106NGH.
091. DƯƠNG AN NHƯ. Sức sống mới ở làng mộc Đồng Kỵ // Kinh tế
nông thôn. - 2017. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 13. Số 9
Bài và ảnh về những đổi thay ở làng mộc Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị
xã Từ Sơn.
DDC: 684.1009597/S552S.
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092. MẠNH HÙNG. Bắc Ninh có 59 xã đạt 19/19 tiêu chí // Nông thôn
ngày nay. - 2017. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 12. Số 59
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 5 năm triển
khai chương trình xây dựng Nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 59 xã đạt 19/19
tiêu chí.
DDC: 307.1/B113N.
093. HOÀNG NGA. Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện tốt công
tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới // Đại biểu nhân
dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 6. Số 66
Bài viết về những kết quả đã đạt được của huyện Tiên Du trong công tác
chỉ đạo, nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội của huyện phát triển mạnh mẽ toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.
DDC: 307.1/H527T.
094. M.NGỌC. Huyện Tiên Du, Bắc Ninh: Nâng chất nông thôn mới //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 5. Số 74
Bài viết về những kết quả đã đạt được của huyện Tiên Du sau 6 năm triển
khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Vừa qua, cùng với thị xã
Từ Sơn, huyện Tiên Du đã được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020.
DDC: 307.1/527T.
095. ĐỨC SƠN. Diện mạo mới ở Phù Chẩn // Kinh tế nông thôn. - 2017.
- Ngày 31 tháng 3. - Tr 2. Số 13
Bài viết về sự phối hợp đồng bộ trong quá trình sản xuất cùng với phát
triển kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trong Chương
trình Nông thôn mới ở xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, góp phần đem lại diện mạo
mới cho nông thôn xã Phù Chẩn.
DDC: 307.1/D305M.
096. SƠN NGUYỄN. Thị xã Từ Sơn hoàn thành xây dựng Nông thôn
mới: Thành quả của sự quyết tâm // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 31
tháng 3. - Tr 2. Số 13
Bài viết về thị xã Từ Sơn với thành quả của sự quyết tâm đã hoàn thành
Chương trình xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/TH300X.
097. ĐỖ HÙNG (thực hiện). Xây dựng Nông thôn mới ở Thuận Thành
(Bắc Ninh): Bám sát thực tế để điều hành // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày
3 tháng 3. - Tr 2. Số 9
Bài trả lời phỏng vấn của ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện
Thuận Thành về những kết quả đã đạt được trong 6 năm thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/X126D.
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098. HẢI PHONG. Tin ngắn // Thanh tra. - 2017. - Ngày 28 tháng 3. - Tr
13. Số 25
UBND xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành vừa phối hợp với các đơn vị chức
năng chặt hạ và bàn giao cây sưa tại đình làng Đông Cốc cho người trúng đấu
giá với giá 24,5 tỉ đồng.
DDC: 634.9/T311NG.
099. T.U. Bán cây sưa 200 tuổi giá 24,5 tỉ đồng // Thanh niên. - 2017. Ngày 27 tháng 3. - Tr. Nhịp sống phía Bắc. Số 86
Ngày 26/3, ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch xã Hà Mãn, huyện Thuận
Thành, cho biết, cây sưa 200 tuổi đã được bán với giá 24,5 tỉ đồng. Số tiền bán
cây sưa sẽ được sử dụng để trùng tu đình làng Đông Cốc và các công trình phúc
lợi khác của xã.
DDC: 634.9/B105C.
100. P.T. Thêm Cao Bằng, Bắc Ninh có dịch cúm gia cầm // Nông thôn
ngày nay. - 2017. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 10. Số 61
Ngày 9/3, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra tại 5 hộ chăn nuôi của thôn
Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh. Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy
là 6.100 con.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 72; Thời nay,
số 747).
DDC: 636.5009597/TH253C.
101. T.TÂM. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 3. Tr 2. Số 80
Theo thông tin mới nhất từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) về tình hình dịch cúm gia cầm trên cả nước, đến nay, cả nước có 4 ổ dịch
cúm gia cầm A/H5N1, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 636.5009597/T311V.
102. PV VÀ CTV. Ngăn chặn dịch cúm gia cầm, sâu bệnh trên lúa
đông xuân // Nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 8. Số 22450
Ngày 22/3, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết,
vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm tại TP Cần Thơ. Hiện cả nước có 6
tỉnh, thành phố có ổ dịch cúm gia cầm. Trong đó các tỉnh chưa qua 21 ngày
không phát sinh ổ dịch mới, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 48).
DDC: 636.5009597/NG115CH.
103. TRẦN HỒ. Măng tây xanh thu nhập cao // Nông nghiệp Việt Nam.
- 2017. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 13. Số 61
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Bài viết về những kết quả đã đạt được sau 2 năm triển khai mô hình trồng
măng tây xanh ở Bắc Ninh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên vùng
đất ven sông, bãi bồi.
DDC: 633/M116T.
III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
104. HÀ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng
3. - Tr 8. Số 20100
Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Giáo dục
- Đào tạo TP Bắc Ninh tổ chức sân chơi "Vườn âm nhạc" cho các em thiếu niên,
nhi đồng.
DDC: 780.79/H103B.
105. PHẠM THUẬN THÀNH. Tam Á xây dựng đời sống văn hóa //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 6. Số 47
Bài viết về thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành với việc xây
dựng đời sống văn hóa.
DDC: 307.72/T104A.
106. CARITAS BẮC NINH. Tin từ giáo phận // TC.Người Công giáo
Việt Nam. - 2017. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 7. Số 12
Ngày 21/2, Caritas Bắc Ninh đã khai mạc khóa tập huấn 54 cộng tác viên
hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng. Khóa tập huấn sẽ được diễn ra trong 2
ngày 21-22/2 tại giáo sứ Yên Thịnh, giáo hạt Tuyên Quang với sự hướng dẫn
của giảng viên Ths. Nguyễn Kim Thanh.
DDC: 230.09597/T311T.
107. CARITAS BẮC NINH. Tin từ Giáo phận // TC.Người Công giáo
Việt Nam. - 2017. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 7. Số 13
Ngày 8/3, Caritas Bắc Ninh có buổi gặp gỡ và cùng nhau trao đổi đóng góp
ý kiến giữa Văn phòng Caritas Bắc Ninh và đại diện Văn phòng Caritas Việt
Nam nhằm đưa ra những hướng hoạt động cho Văn phòng Caritas Bắc Ninh
cũng như việc thực hiện kế hoạch chiến lược của Caritas Việt Nam mang lại kết
quả khả quan nhất trong tinh thần liên kết chia sẻ và nâng đỡ đối với Caritas các
giáo phận.
DDC: 230.09597/T311T.
108. TTGP. Tin từ giáo phận // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2017. Ngày 5 tháng 3. - Tr 7. Số 10
Ngày 18/2, tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, Ban Mục vụ gia đình giáo
phận tổ chức gặp mặt và thánh lễ cầu nguyện cho các cặp vợ chồng nhân dịp đầu
xuân Đinh Dậu.
DDC: 230.09597/T311T.
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109. PV VÀ TTXVN. Bắc Ninh phấn đấu hơn 70% số lao động nông
thôn được đào tạo nghề // Nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 1. Số
22443
Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đào tạo nghề cho gần 36.000 lao
động, số lao động sau khi học nghề đã có việc làm và thu nhập ổn định. Năm
2017, Bắc Ninh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 3.200 lao động nông thôn và
nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo lên 70% vào năm 2020.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 36).
DDC: 370.113/B113N.
110. XUÂN HOÀI. Cái nôi của phong trào "Nghìn việc tốt" : Gương
sáng - Việc hay ngành giáo dục // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 20 tháng
3. - Tr 7. Số 67
Bài viết về kết quả đã đạt được của Trường THCS xã Tam Sơn, thị xã Từ
Sơn (trước là Trường cấp 2 Liên Sơn) sau 54 năm (1963-2017) thực hiện phong
trào "Nghìn việc tốt".
DDC: 373.236/C103N.
111. QUỐC HÙNG. ĐH TDTT Bắc Ninh: Hơn 2.000 giáo viên, sinh
viên hưởng ứng ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân : Tin thể thao //
Văn hóa. - 2017. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 15. Số 38
Ngày 27/3, hơn 300 cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, công nhân viên
cùng 2.000 học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
đã tham gia mít tinh kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành TDTT và khai mạc
ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
DDC: 378.009597/Đ103H.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
112. AN CHI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 3. Tr 8. Số 20084
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa cấp cứu thành công một
bệnh nhân bị nhồi máu phổi cấp tính bằng phương pháp tiêu sợi huyết.
DDC: 616.2009597/H103B.
113. DU AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 3.
- Tr 8. Số 20091
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ tiếp nhận chuyển giao nhiều
kỹ thuật chuyên sâu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
DDC: 610.9597/H103B.
114. QUANG THÀNH. Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh: Những
tâm sự nhói lòng của bệnh nhân // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng
3. - Tr 4. Số 27
Bài và ảnh về những bệnh nhân tại Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh.
DDC: 363.12/B256V.
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115. Chuyện về người duy nhất còn nắm giữ bài thuốc chữa thoái hóa
xương khớp xứ Kinh Bắc // Người giữ lửa. - 2017. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 20.
Số 184
Bài viết về bà Nguyễn Thị Bình, SN 1954, trú tại thôn An Động, xã Lạc
Vệ, huyện Tiên Du, người duy nhất còn nắm giữ được nguyên bản bài thuốc
chữa xương khớp và đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người.
DDC: 615.8/CH527V.
116. THANH HUYỀN. Cần "nhạc trưởng" cho mô hình số hóa hồ sơ
sức khỏe // Thời nay. - 2017. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 3. Số 744
Bài viết về mô hình số hóa hồ sơ sức khỏe người dân đang được thử
nghiệm ở 3 địa phương, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 353.609597/C121NH.
117. PHẠM CHÍNH, PHẠM THỌ. Nợ BHXH vẫn phức tạp // Bảo hiểm
xã hội. - 2017. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 5. Số 24
Bài phản ánh tình hình nợ BHXH, BHYT tại một số địa phương và những
nỗ lực kết hợp nhiều giải pháp để đôn đốc thu, giảm nợ, trong đó có BHXH tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 368.4009597/N460B.
118. PHẠM CHÍNH. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Khẩn trương rà soát, bàn
giao sổ BHXH // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 5. Số 22
Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch rà
soát, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, phấn đấu đến hết
năm 2017 đạt 60% và đến năm 2018 sẽ bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao
động.
DDC: 368.409597/B108H.
119. TIẾN VĂN. Ngày Nước Thế giới 2017 có chủ đề là "Nước thải" //
Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 20098
Ngày 17/3, Vụ Thi đua-Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và
Môi trường cho biết Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày
Nước thế giới (22/3) năm 2017 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 21-22/3 tại TP Bắc
Ninh.
DDC: 354.309597/NG112N.
120. PV. Tạo chuyển biến trong công tác quản lý tài nguyên nước //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 1. Số 22450
Ngày 22/3, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với
UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế
giới năm 2017. Tới dự có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Trần Hồng Hà, Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc
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Ninh; lãnh đạo các bộ, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố, các
tổ chức quốc tế...
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công lý, số 24; Công an nhân dân,
4257; Đại biểu nhân dân, số 82; Giáo dục và thời đại, số 70; Đại đoàn kết, số 82;
Nông thôn ngày nay, số 70; Tiền phong, số 82).
DDC: 354.309597/T108CH.
121. XUÂN PHƯƠNG. Phát động Cuộc thi "Cộng đồng và Giải pháp
tổng thể về nguồn nước" // Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 21 tháng
3. - Tr 4. Số 23
Ngày 21/3, tại TP Bắc Ninh, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Ban
An toàn Nguồn nước Việt - Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và
Môi trường tổ chức Cuộc thi "Cộng đồng và Giải pháp tổng thể về nguồn nước".
Cuộc thi chính thức diễn ra từ ngày 1/4/2017 đến ngày 1/8/2017 với tổng giá trị
giải thưởng lên tới 322.550.000 đồng.
DDC: 628.1/PH110Đ.
122. M.L. Thanh tra 21 tỉnh thành về môi trường // Tài nguyên và Môi
trường. - 2017. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 16. Số 18
Trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ thanh tra việc
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 520 trường hợp là các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ
cao và cụm công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số 44;
Đại biểu nhân dân, số 61; Công lý, số 18).
DDC: 363.7009597/TH107TR.
123. TTH. Bắc Ninh: Thanh tra 33 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình
// Thanh tra. - 2017. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 5. Số 25
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra
toàn diện 33 cơ sở khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng
bình, đóng chai trên địa bàn TP Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và Môi trường, số 26).
DDC: 352.809597/B113N.
124. PHẠM TRUNG. Bắc Ninh: Xử lý nghiêm vi phạm đất đai và môi
trường // Tài nguyên và Môi trường. - 2017. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 15. Số 26
Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất kỳ cuối 2016-2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc
Ninh phê duyệt 40 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 50 dự án, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao chất lượng việc giám sát, phát
hiện, xử nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai và môi trường của người dân và
doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xử phạt 5
doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường với số tiền 1,37 tỷ đồng, đình chỉ sản xuất
có thời hạn 5 doanh nghiệp...
DDC: 363.709597/B113N.
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125. LÊ ANH. Bắc Ninh: Làng nghề truyền thống ngập trong ô nhiễm
// Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 6. Số 11
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề truyền thống
của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.73009597/B113N.
126. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
3 tháng 3. - Tr 7. Số 22430
Phản ánh tình trạng rác thải đổ tràn lan ra lòng đường ĐT 295 đoạn qua xã
Yên Trung, huyện Yên Phong và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và
hồi âm để báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.7009597/TH455T.
127. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
27 tháng 3. - Tr 7. Số 22454
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề sắt thép Đa Hội,
phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn do các cơ sở đúc phôi thép, cán thép, mạ, làm
đinh, đan lưới thép gây ra. Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên
quan chỉ đạo, kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.73009597/TH455T.
128. THANH DUNG. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 1
tháng 3. - Tr 8. Số 20081
Ngày 28/2, đã diễn ra lễ bế mạc Giải Vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh
Bắc Ninh năm 2017.
DDC: 796.812/H103B.
129. LÊ ANH (tổng hợp). Gần 200 VĐV dự Giải cử tạ thanh thiếu niên
// Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 5. Số 20110
Ngày 29/3, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Cử tạ - Thể
hình Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai
mạc Giải cử tạ vô địch Thanh thiếu niên Quốc gia năm 2017. Giải đấu thu hút
gần 200 VĐV đến từ 26 đội tuyển của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.
DDC: 796.41/G121H.
V. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
130. VŨ TỪ TRANG. Sen cuối mùa // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 18 tháng
3. - Tr 9. Số 11
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/S203C.
131. NGUYỄN THỊ XUYẾN. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 8. Số 37
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Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TH460NG.
132. KK. Bắc Ninh: Thi "Hát dân ca Quan họ dành cho học sinh phổ
thông tỉnh Bắc Ninh // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 7.
Số 76
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thi "Hát dân ca Quan họ
dành cho học sinh phổ thông tỉnh Bắc Ninh" năm học 2016-2017. Hội thi thu
hút 64 tiết mục của hơn 300 học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT. Kết
thúc Hội thi Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và các giải khác
cho các tiết mục xuất sắc.
DDC: 782.42162009597/B113N.
133. LAM CHÂU. Nghĩa tình quan họ! // Giáo dục và thời đại. - 2017. Ngày 11 tháng 3. - Tr 28. Số 60
Bài viết về làn điệu Quan họ và cái tình quan họ được các liền anh, liền chị
Kinh Bắc xây đắp, gìn giữ từ ngàn đời nay.
DDC: 782.42162009597/NGH301T.
134. T.TRÀ. Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Nét đẹp miền Quan
họ" // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 9. Số 65
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến đông đảo
quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh sau 20 năm tái lập, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Nét
đẹp miền Quan họ".
DDC: 770.9597/PH110Đ.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
135. P.V. Thêm 15 di tích lịch sử - văn hóa quốc gia // Văn hóa. - 2017. Ngày 15 tháng 3. - Tr 3. Số 32
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ban
hành các Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 15 di tích, trong đó có Di
tích lịch sử Đình Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giáo dục và thời đại, số 64;
Nông thôn ngày nay, số 64; Pháp luật Việt Nam, số 75; Tin cuối tuần, số 11;
Thể thao Việt Nam, số 27; Nhân dân, số 22447).
DDC: 203/TH253M.
136. LỘC NGUYỄN. Đầu xuân viếng chùa Dâu... // Thể thao và Văn
hóa. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 16. Số 55
Bài viết về chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, trung tâm
Phật giáo cổ Việt Nam với những pho tượng mang thần thái khác thường.
DDC: 294.3/Đ125X.
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137. PHẠM THUẬN THÀNH. Ba danh tướng chiến thắng Ô Mã Nhi //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 9. Số 34
Bài viết về thôn Cổ Lãm, thời xưa thuộc tổng Ngọc Trì, nay thuộc xã Bình
Định, huyện Lương Tài, vùng quê thuần nông có truyền thống yêu nước, tinh
thần xả thân vì nước luôn được đề cao, đặc biệt là ba danh tướng thời Trần có
công đánh thắng tướng giặc Ô Mã Nhi trong trận Bạch Đằng năm Trùng Hưng
thứ tư (1288).
DDC: 959.7024/B100D.
138. HẢI VÂN. Danh nhân tiếp nối danh nhân // TC.Người công giáo
Việt Nam. - 2017. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 19. Số 10
Bài viết về danh nhân Hàn Thuyên (1229-?), quê ở làng Lai Hạ, huyện
Lương Tài.
DDC: 959.7024/D107NH.
139. THƯ HÙNG. Chuyện Ỷ Lan "tàn sát" Thái hậu và 72 cung nữ :
Thâm cung bí sử // Khoa học và đời sống. - 2017. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 14. Số
33
Bài viết về cuộc đời của Linh Nhân Hoàng thái hậu Ỷ Lan (1044-1117) và
vụ án tàn sát Dương Thái hậu cùng 72 cung nữ khi Lý Nhân Tông lên ngôi.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Kỳ 2: Vì chiều lòng mẹ mà
mắc lỗi lớn!, Báo Khoa học và đời sống, số 34).
DDC: 959.7023/CH527Y.
140. TỪ KHÔI. Trao đổi xung quanh bài viết "Sách về Thái sư Lê Văn
Thịnh: Những sai sót không đáng có" của tác giả Kiều Mai Sơn: Nói thêm
để rõ hơn // Văn nghệ Công an. - 2017. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 12. Số 335
Phản ánh những sai sót trong bài viết "Sách về Thái sư Lê Văn Thịnh" của
tác giả Kiều Mai Sơn.
DDC: 959.7023/TR108Đ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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