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I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. PV. Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
Bắc Ninh // Nhân dân. - 2017. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 1. Số 22658
Ngày 18/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh
Bắc Ninh để nghe báo cáo về một số vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát
triển của tỉnh và khu vực. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 292; Quân đội
nhân dân, số 20311; Bưu điện Việt Nam, số 126).
DDC: 324.209597/TH561TR
2. XUÂN ME. Đoàn ĐBQH Bắc Ninh tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ
họp thứ 4 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 2. Số 276
Ngày 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri huyện Lương
Tài và huyện Gia Bình. Cùng dự buổi tiếp xúc có Trưởng ban Công tác đại biểu
Trần Văn Túy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong.
DDC: 324.209597/Đ406Đ
3. MINH HẰNG. Bắc Ninh tích cực thực hiện phòng chống thiên tai //
Nhà báo và công luận. - 2017. - Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. - Tr
6. Số 43
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, xây dựng
chiến lược, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ và huy động các cấp, các ngành
nhằm phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây
ra, bảo đảm an toàn cho đời sống và sản xuất của nhân dân.
DDC: 363.34/B113N
4. PHƯƠNG HOA. Hoạt động tiếp công dân: Năng lực xử lý thông tin
của đại biểu : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu
nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 6. Số 282
Bài viết về năng lực xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh
Bắc Ninh trong hoạt động tiếp công dân.
DDC: 352.209597/H411Đ
5. QUANG TUẤN. Tiếp công dân ở thị xã Từ Sơn: Cầu nối giữa nhân
dân và chính quyền : Chuyên trang Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 6. Số 282
Bài viết về những chuyển biến tích cực trong hoạt động tiếp công dân ở
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Hội đồng Nhân dân thị xã Từ Sơn, góp phần giúp công dân thực hiện quyền làm
chủ, tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
DDC: 352.09597/T307C
6. TUẤN ĐỖ. Nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên : Chuyên trang
Hội đồng Nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 10. - Tr 6. Số 282
Tại hội nghị giao ban Thường trực HĐND các huyện thị xã, thành phố
quý III/2017, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề "Trách nhiệm của Thường
trực HĐND các cấp trong việc tổ chức để đại biểu HĐND tiếp công dân". Trong
đó, nhiều ý kiến phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND
các cấp trong công tác tiếp công dân; thực trạng và giải pháp nâng cao chất
lượng công tác tiếp công dân.
DDC: 352.209597/NH304V
7. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: Tiếp xúc cử tri chuyên đề "thực hiện mục
tiêu quốc gia về bình đẳng giới" // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng
10. - Tr 2. Số 287
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri
chuyên đề "Việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới". Kết luận Hội
nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng đánh giá cao
những ý kiến cử tri. Đây là cơ sở để đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh với Quốc hội,
Chính phủ, các bộ, ngành trong kỳ họp tới.
DDC: 324.209597/B113N
8. VĂN TRÌNH. Đồng chí Bùi Văn Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh
ủy Bắc Ninh: Chuẩn hóa nghị quyết cấp chi bộ : Hồi âm vệt bài "Sức sống
của Đảng - Nhìn từ thực tiễn cơ sở": Tháo gỡ bất cập trong phương thức lãnh
đạo // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 3. Số 20297
Ý kiến của Đồng chí Bùi Văn Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc
Ninh về việc chuẩn hóa nghị quyết cấp chi bộ.
DDC: 324.2597071/Đ455CH
9. DƯƠNG THỊ THANH HUYỀN. Giải trình về an toàn thực phẩm và
phòng chống dịch bệnh: Xây dựng chế tài hữu hiệu // Đại biểu nhân dân. 2017. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 1. Số 283
Bài viết của đồng chí Dương Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Văn hóa
- Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh về các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, kiện
toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra và xây
dựng chế tài hữu hiệu để bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
DDC: 363.19/GI103TR
10. VIỆT LONG. Bắc Ninh: Tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu
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HĐND tiếp công dân : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 30
tháng 10. - Tr 4. Số 303
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các
huyện, thị, thành quý III với chủ đề "Trách nhiệm của Thường trực HĐND các
cấp trong việc tổ chức để đại biểu HĐND tiếp công dân".
DDC: 352.209597/B113N
11. PV. Bắc Ninh: Năm 2017 cấp mới 200 chứng thư số // Bưu điện
Việt Nam. - 2017. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 6. Số 128
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm 2017, Sở
sẽ cấp mới 199 chứng thư số cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
DDC: 342/B113N
12. HÀ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng
10. - Tr 8. Số 20309
Ngày 16/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã đến kiểm tra và làm việc với
tỉnh Bắc Ninh về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam" năm 2017.
DDC: 381.309597/H103B
13. PHẠM QUỲNH. 15 năm thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ
nghèo và các đối tượng chính sách khác // TC.Thanh niên. - 2017. - Tháng 10.
- Tr 44. Số 37
Bài viết về chặng đường 15 năm (2003-2017) thực hiện ủy thác cho vay
vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh, góp phần đạt được các mục tiêu quốc gia
về giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
DDC: 324.2597/M558L
14. PV VÀ TTXVN. Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích tham gia phát triển
cộng đồng // Nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 1. Số 22655
Bài viết về hoạt động xung kích, sôi nổi tham gia các vấn đề an sinh xã
hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường của các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ Bắc
Ninh.
DDC: 305.242/T515TR
15. MINH HOA. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 31
tháng 10. - Tr 8. Số 20323
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Ngày 30/10, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình Hội thảo "Giải
pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" tỉnh Bắc Ninh năm 2017 và phát động Cuộc
thi "Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp".
DDC: 324.2597/H103B
16. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Thanh niên thi văn hóa giao thông // Giao
thông. - 2017. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 6. Số 161
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ
chức Hội thi "Thanh niên Bắc Ninh với văn hóa giao thông" năm 2017 có sự
tham gia của 9 đơn vị đến từ các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh và Đoàn
trường Cao đẳng Nghề cơ điện Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/B113N
17. NGUYỄN SƠN. Bồi dưỡng kỹ năng cho thủ lĩnh Đoàn // Tiền
phong. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 7. Số 300
Ngày 25/10, tại Bắc Ninh, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trường
Sĩ quan Chính trị tổ chức đêm gala với chủ đề "Tuổi trẻ Quân đội sắt son niềm
tin theo Đảng" và tổng kết lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và
phong trào thanh niên Quân đội năm 2017.
DDC: 324.2597/B452D
18. QUẾ CHI. Tổ chức hội thi tài năng đoàn viên công đoàn : Cách
làm hay từ cơ sở // Lao động. - 2017. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 5. Số 232
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thi tài
năng đoàn viên năm 2017 với sự tham gia của 26 Công đoàn cơ sở đại diện cho
450 Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp. Đây là dịp để đoàn viên, con
công nhân viên chức lao động gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện
năng khiếu, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên công nhân
viên chức lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng mối quan hệ giữa
các Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp.
DDC: 331.8/T450CH
19. PV. Trao tặng xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật tỉnh Bắc Ninh
// TC.Gia đình và trẻ em. - 2017. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 50. Số 40
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công
ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức trao tặng xe lăn và quà cho
100 trẻ em và người khuyết tật thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhân
dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng có những suất quà dành cho trẻ em tham
dự Chương trình.
DDC: 361.7/TR108T
20. BN. Bắc Ninh: Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo
đạt hơn 9 tỷ đồng // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 5. Số 282
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Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển
khai đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2017. Theo Kế
hoạch vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, từ nay đến hết năm 2017, toàn
tỉnh phấn đấu vận động ủng hộ đạt 9 tỷ đồng trở lên, trong đó, cấp tỉnh đạt hơn 3
tỷ đồng, cấp huyện đạt hơn 2,8 tỷ đồng và cấp xã đạt hơn 4,1 tỷ đồng.
DDC: 361.6/B113N
21. THU HÀ. Bắc Ninh: Tập huấn phòng chống bạo lực gia đình cho
nông dân : Tin vắn // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 8.
Số 249
Ban Xã hội - Dân số - Gia đình (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)
phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn về Phòng chống bạo
lực gia đình cho trên 1.000 cán bộ, hội viên nông dân tại 6 huyện, thị xã, thành
phố.
DDC: 305.5/B113N
22. BN. Bắc Ninh: Hỗ trợ 744 hộ nghèo // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày
27 tháng 10. - Tr 5. Số 300
Tính đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh có 625/625 hộ có công với cách mạng đã
khởi công và hoàn thành xây dựng nhà ở (đạt 100%). Tổng tiền hỗ trợ cho 625
hộ là 26,52 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 17,68 tỷ đồng, vốn đối ứng của
địa phương là 8,84 tỷ đồng.
DDC: 361.6/B113N
23. QUẾ CHI. Trao lãi suất tiết kiệm cho công nhân lao động : Công
đoàn vì lợi ích đoàn viên // Lao động. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 4. Số 252
Từ năm 2011 đến nay, vào dịp đầu năm học, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc
Ninh tổ chức trao lãi suất tiết kiệm cho các cháu là con công nhân viên chức lao
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãi suất tiết kiệm được rút từ sổ tiết kiệm
do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao động và Vietinbank chi nhánh Bắc Ninh hỗ trợ, do
Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý.
DDC: 361.6/TR108L
24. ĐĂNG LỘC. Bắc Ninh: 3,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo // Đại
đoàn kết. - 2017. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 5. Số 291
Ngày 17/10, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Ninh đã tổ
chức Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đồng bào
các tỉnh bị thiên tai lũ lụt năm 2017. Ngay sau Lễ phát động các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký và ủng hộ trực tiếp vào Quỹ Vì người nghèo,
5

ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai lũ lụt cấp tỉnh với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.
Tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 1,6 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình,
Thanh Hóa.
DDC: 361.6/B113N
25. T.XUÂN. Tin vắn // Thanh niên. - 2017. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 6.
Số 291
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn yêu cầu các ngân hàng tại
17 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh thực hiện hỗ trợ người dân khắc phục
hậu quả do bão lũ tháng 10 gây ra.
DDC: 361.6/T311V
26. NGUYỄN VĂN. Các Tỉnh - Thành hội tổ chức Đại hội đại biểu
lần thứ VI : Hội CCB tỉnh Bắc Ninh // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. Ngày 19 tháng 10. - Tr 3. Số 1198
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI với
207 đại biểu, đại diện cho 55.440 hội viên. Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng, Ủy
viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội; đồng chí Nguyễn Thị
Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh tới dự và chỉ đạo Đại hội.
DDC: 305.9/C101T
27. XƯƠNG GIANG. Hội CCB huyện Thuận Thành (Bắc Ninh): Xây
dựng nông thôn mới là làm kinh tế giỏi // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. Ngày 5 tháng 10. - Tr 7. Số 1196
Bài viết về phong trào xây dựng Nông thôn mới của các hội viên hội Cựu
chiến binh huyện Thuận Thành, giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên
làm giàu bền vững, góp phần thực hiện các tiêu chí quốc gia và mục tiêu kinh tế
- xã hội của địa phương.
DDC: 305.9/H452C
28. SONG THANH. Niềm mong mỏi của thương binh Hoàng Đức Trợ
// TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2017. - Tháng 10. - Tr 38. Số 286
Bài viết về những năm tháng chiến đấu và niềm mong mỏi được hưởng
trợ cấp mới sau khi giám định lại thương tật của thương binh Hoàng Đức Trợ, ở
thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình. Đề nghị các cơ quan chức
năng của tỉnh Bắc Ninh xem xét giải quyết.
DDC: 305.9/N304M
29. THẢO MY. Cựu chiến binh Nguyễn Đức Việt, thôn Đại Trung, xã
Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Có chính sách thiết thực giúp
đảng viên nghèo vượt khó : Hồi âm vệt bài “Sức sống của Đảng – Nhìn từ
thực tiễn cơ sở”: Ưu tiên cho cơ sở, việc không thể chậm trễ // Quân đội nhân
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dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 2. Số 20297
Ý kiến của Cựu chiến binh Nguyễn Đức Việt thôn Đại Trung, xã Đại
Đồng, huyện Tiên Du về cuộc sống của đảng viên và những chính sách thiết
thực giúp đảng viên nghèo vượt khó.
DDC: 324.2597071/C566CH
30. N.L. Người phụ nữ "truyền lửa" cho đồng nghiệp // Phụ nữ Việt
Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 3. Số 123
Bài viết về chị Đoàn Thị Chì, Giám đốc Agribank chi nhánh Tiên Du, với
nỗ lực giải quyết khó khăn, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho chi nhánh
đúng thời điểm nợ xấu tăng, nợ rủi ro cao. Chị được mệnh danh là người phụ nữ
"truyền lửa" cho chính các đồng nghiệp nơi mình làm việc.
DDC: 305.4/NG558PH
31. THÚY PHƯỢNG. Giao lưu Hội Làm vườn và Trang trại cụm các
tỉnh miền núi phía Bắc // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 4.
Số 43
Bài viết về kết quả đã đạt được của Hội Làm vườn và Trang trại cụm các
tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 635/GI108L

II. PHÁP LUẬT
32. HẢI HÀ. Yên Phong (Bắc Ninh): Kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán
bộ xã // Thanh tra. - 2017. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 5. Số 79
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên
Phong chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm những sai phạm tại Công ty TNHH
Quỳnh Giang (đóng trên địa bàn xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong). Theo đó,
UBND huyện Yên Phong đã tiến hành chỉ đạo xử lý sai phạm đối với Công ty
Quỳnh Giang và kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ xã.
DDC: 352.809597/Y603PH
33. TRẦN THƯỜNG. Thu hồi hàng trăm nghìn mét vuông "đất vàng"
rồi bỏ hoang : Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí // Nhân dân. 2017. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 8. Số 22643
Bài phản ánh việc gần 220 nghìn m2 đất, trong đó có hơn 194 nghìn m2
đất nông nghiệp ở khu xóm Chúc, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn bị thu hồi để làm
dự án, nhưng đã qua 12 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho chủ đầu tư,
phần lớn diện tích "đất vàng" này đã bị bỏ hoang, gây lãng phí.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20297).
DDC: 333.33/TH500H
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34. TRẦN SƠN. Yên Phong (Bắc Ninh): Mất hàng chục mét vuông
đất khi sang tên sổ đỏ // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 7 tháng 10. - Tr
14. Số 280
Bài phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Chung, trú tại Hà Nội, mua mảnh đất
(diện tích trong sổ đỏ là 125m2) ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên
Phong khi làm thủ tục sang tên tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên
Phong đã bị cắt 53m2. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nội dung
phản ánh trên.
DDC: 333.33/Y603PH
35. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Kiến nghị xử lý gần 14 tỷ đồng // Thanh tra. 2017. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 4. Số 81
Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thực hiện 432
cuộc thanh tra, kiểm tra tại 3.052 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Qua
thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý hơn 13,7 tỷ đồng.
DDC: 352.809597/B113N
36. HẢI HÀ. Hương Mạc (Từ Sơn, Bắc Ninh): Buông lỏng quản lý đất
đai // Thanh tra. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 4. Số 82
Bài phản ánh kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về những sai phạm
trong việc quản lý đất đai ở Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Hương
Mạc của UBND xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.
DDC: 352.809597/H561M
37. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Hàng loạt Công ty bỏ quên quyền lợi người
lao động // Thanh tra. - 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 4. Số 83
Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại hàng loạt
công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, qua đó chỉ ra nhiều công ty đã bỏ quên
quyền lợi của người lao động.
DDC: 352.809597/B113N
38. HẢI LONG. Xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh: Chủ
tịch xã kí xác nhận cho thuê đất 30 năm (!?) // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày
17 tháng 10. - Tr 10. Số 165
Bài viết phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất
đai xảy ra tại xã Phù Lương, huyện Quế Võ. Trong đó, tồn tại một hợp đồng cho
doanh nghiệp thuê đất với thời hạn 30 năm có xác nhận của ông Phạm Văn
Nhuận, Chủ tịch UBND xã Phù Lương.
DDC: 354.309597/X100PH
39. HẢI HÀ. Về bài "Dự án nhà ở cao cấp bị "bỏ quên" nhiều hạng
mục" ở Bắc Ninh: Đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công //
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Thanh tra. - 2017. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 8. Số 85
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy đẩy
nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng, rà soát lại hồ sơ xây dựng để giảm
trừ kinh phí theo kết luận thanh tra.
DDC: 352.809597/V250B
40. NGUYỄN HƯNG. Liên quan đến hàng loạt vi phạm về đất đai ở
huyện Lương Tài, Bắc Ninh: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 7. Số 4473
Bài phản ánh về những sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng
công trình cơ bản ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài. Đề nghị cơ quan chức năng
kiểm tra, giải quyết.
DDC: 352.809597/L305QU
41. Q.AN. Bắc Ninh: Xây dựng phương án phản ứng nhanh đảm bảo
an ninh tại các bệnh viện // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 26 tháng 10. Tr 7. Số 128
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật
tự tại các cơ sở y tế sau ba năm (2014-2017) triển khai thực hiện.
DDC: 363.2/B113N
42. NGUYỄN TRUNG. Tái khởi động Dự án Khu đô thị mới Quế Võ:
Cần làm đúng quy định của pháp luật // Thanh tra. - 2017. - Ngày 31 tháng
10. - Tr 5. Số 87
Bài phản ánh việc bỏ đất hoang hóa tại Dự án Khu đô thị mới Quế Võ do
Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ làm chủ đầu tư gây ảnh
hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người
nông dân xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.
DDC: 352.809597/T103KH
43. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Đầu tư xây dựng 2 cầu vượt dân sinh
KCN Quế Võ // Giao thông. - 2017. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 6. Số 157
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông
vào giờ cao điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản
số 3283/UBND-XDCB về việc đầu tư xây dựng cầu vượt dân sinh Khu công
nghiệp Quế Võ và xây dựng hoàn chỉnh nút giao QL1 với QL38.
DDC: 363.1209597/B113N
44. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Hơn 200 buổi chiếu phim ATGT tại
trường học, điểm công cộng // Giao thông. - 2017. - Ngày 23 tháng 10. - Tr 6.
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Số 169
Nhằm thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu
niên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao
thông tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm Chiếu bóng và phát hành phim
tỉnh tổ chức hơn 200 buổi chiếu phim lưu động từ đầu năm đến nay tại các
trường học và địa điểm công cộng trong tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Giao thông, số 174).
DDC: 363.12009597/B113N
45. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Đình chỉ hoạt động 7 bến khách ngang
sông // Giao thông. - 2017. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 6. Số 172
Bài viết về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa của
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và
các cơ quan chức năng, địa phương trong 10 tháng đầu năm.
DDC: 363.12009597/B113N
46. PHẠM MINH TUYÊN. Tội cướp giật tài sản và vấn đề chuyển hóa
tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam // TC.Tòa án Nhân dân. - 2017. Tháng 10. - Tr 20. Số 19
Bài viết của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc
Ninh về tội cướp giật tài sản và vấn đề chuyển hóa tội phạm theo pháp luật hình
sự Việt Nam.
DDC: 345/T452C
47. Cướp tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng
10. - Tr 8. Số 22640
Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý
Nguyễn Văn Kiên, SN 1991, ở huyện Lương Tài về hành vi cướp tài sản.
DDC: 364.15/C562T
48. Bắt đối tượng truy nã : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày
10 tháng 10. - Tr 8. Số 22649
Ngày 8/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cơ quan An ninh điều tra (Công
an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp Cục A72 (Bộ Công an) bắt đối tượng truy nã
Lê Thị Mỵ, 37 tuổi, ở tỉnh Nam Định theo Quyết định truy nã số 03 ngày
15/10/2014 của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), về hành vi
"Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức".
DDC: 364.1/B118Đ
49. P.THỦY. Bắt đối tượng cướp 200 triệu đồng trong ngân hàng //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 8. Số 4461
Ngày 12/10, Công an thị xã Từ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối
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với Lò Văn Soa, SN 1994, trú tại tỉnh Sơn La về hành vi cướp tài sản. Đối tượng
này đã liều lĩnh cướp 200 triệu từ ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn nhưng bị
tổ tuần tra công tác mật phục của Công an thị xã Từ Sơn phát hiện, bắt giữ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 286;
Đại đoàn kết, số 286; Nhân dân, số 22652; Nông thôn ngày nay, số 246).
DDC: 364.15/B118Đ
50. K.A. Bắc Ninh: 15 bánh heroin giấu trong thân xe máy : An ninh Trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 10. Số 300
Ngày 16/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 2 đối tượng Võ Văn Ân,
41 tuổi và Lê Văn Hùng, 39 tuổi cùng ở tỉnh Đắk Lắk về hành vi vận chuyển trái
phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 15 bánh heroin (5kg). Bước đầu, các đối
tượng khai có người thuê vận chuyển ma túy từ tỉnh Hòa Bình về Bắc Ninh, đến
địa phận xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn thì bị phát hiện, bắt giữ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 257).
DDC: 364.1/B113N
51. Sử dụng ma túy trong phòng Ka-ra-o-kê : An ninh - Trật tự // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 8. Số 22667
Ngày 27/10, Công an huyện Yên Phong cho biết, qua kiểm tra quán
karaoke Minh Đạt ở Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong do Nguyễn Văn
Uyển, 42 tuổi, cư trú thôn Ngô Xá, xã Long Châu làm chủ, phát hiện 22 đối
tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát. Công an huyện
Yên Phong đang tiếp tục đấu tranh điều tra, xác minh để xử lý.
DDC: 364.1/S550D
52. S.H. Chuyển tội danh của đối tượng "khủng bố" Chủ tịch Bắc
Ninh : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 11. Số
301
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thay đổi khởi tố
bị can đối với Nguyễn Trọng Phương, SN 1980, ở Hà Nội, từ tội "Khủng bố"
sang "Đe dọa giết người".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 258;
Tiền phong, số 300).
DDC: 364.1/CH527T
53. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 29 tháng 10. - Tr 8. Số 22668
Ngày 28/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị
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can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiền, SN 1985 ở Bắc Giang về hành vi
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.1/L551Đ

III.

KINH TẾ

54. ANH TRUNG. Bắc Ninh khuyến khích phát triển mạng lưới bán lẻ
hiện đại // Đầu tư. - 2017. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 3. Số 120
Tỉnh Bắc Ninh với chính sách phát triển thương mại theo hướng chuyên
nghiệp, hiện đại và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ văn minh, đáp ứng nhu cầu
mua sắm, tiêu dùng của người dân trong thời gian tới.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 284).
DDC: 381.309597/B113N
55. HÀ CHÂU. Bắc Ninh: Dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư :
Nghề nghiệp việc làm // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 4. Số
124
Theo số liệu của Cục Thống kê Bắc Ninh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh (GRDP) 9 tháng năm 2017 đạt 97.881 tỷ đồng, tăng 15,9% so với
cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng
25,1%, là tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp. Tổng vốn đầu tư
đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án vào các khu công nghiệp tập trung
trong 9 tháng đầu năm là 3,005 tỷ USD, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước
về thu hút đầu tư.
DDC: 332.6/B113N
56. P.V. Bắc Ninh đứng thứ 2 về thu hút FDI // Bưu điện Việt Nam. 2017. - Ngày 31 tháng 10. - Tr 3. Số 130
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong
10 tháng đầu năm 2017, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa là ba địa
phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước. Trong đó, Bắc Ninh đứng thứ hai với
tổng số vốn đăng ký 3,19 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn đầu tư.
DDC: 332.6/B113N
57. D.A. Bắc Ninh giới thiệu khu đất 2,88 ha để hoàn trả vốn dự án
BT // Đầu tư. - 2017. - Ngày 23 tháng 10. - Tr 2. Số 127
UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản chấp thuận đề nghị của TP Bắc Ninh
và Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc hoàn trả vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
đường Bình Than, đoạn từ nút giao thông Lê Lai đến nút giao đường Lý Quốc
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Sư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).
DDC: 332.6/B113N
58. HOÀNG NGA. Bắc Ninh tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 5. Số 292
Ngày 17/10, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sau 30 năm, việc thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp
Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ trở thành khu vực kinh tế năng động, đạt được
nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh
tế - xã hội, tạo giá trị gia tăng đáng kể cho nền kinh tế.
DDC: 332.6/B113N
59. T.TÂM. Bắc Ninh: Đẩy mạnh dự án nhà ở cho công nhân các khu
công nghiệp // Công thương. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 13. Số 129
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 24 dự án nhà ở cho công nhân các khu công
nghiệp, với tổng diện tích đất xây dựng 90,38 ha; tổng diện tích sàn
1.794.800m2; tổng số nhà ở là 24.968 căn, dự kiến đáp ứng cho khoảng 144.000
lao động. Đến nay đã có 8/24 dự án nhà ở cho công nhân được đầu tư. 16 dự án
còn lại đang chuẩn bị đầu tư.
DDC: 647.9/B113N
60. THẾ HOÀNG. May Đáp Cầu hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu
năm 2017 // Đầu tư. - 2017. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 2. Số 126
Theo tin từ Công ty cổ phần May Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh), tính đến hết
quý III/2017, May Đáp Cầu đã đạt 80% kế hoạch doanh thu của năm. Năm
2017, Công ty đạt mục tiêu doanh thu 900 tỷ đồng. Tới hết quý III năm nay,
May Đáp Cầu đã ký được hợp đồng đủ cho sản xuất tới hết tháng 1/2018.
DDC: 338.7/M112Đ
61. ANH TRUNG. Công ty Thăng Long đầu tư nhà máy điện tại Bắc
Ninh // Đầu tư. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 3. Số 123
Tại buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Tiến Nhường và Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Thăng Long
về Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện công nghệ cao tại Bắc Ninh,
Công ty Thăng Long bày tỏ mong muốn đầu tư Dự án tại xã Phù Lãng, huyện
Quế Võ với quy mô nhà máy dự kiến là 10ha, công suất đốt 500 tấn rác/ngày với
tổng mức đầu tư 50 triệu USD, sản xuất lượng điện từ 8,1 - 10 MW/giờ.
DDC: 338.7/C455T
62. DƯƠNG AN NHƯ. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Vài ý
kiến của nông dân @ ở Bắc Ninh // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 6 tháng
10. - Tr 12. Số 40
Ý kiến của các chủ trang trại, doanh nghiệp ở Bắc Ninh về việc phát triển
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nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất.
DDC: 630/PH110TR
63. PV VÀ CTV. Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 8. Số
22652
Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện
gửi UBND 17 tỉnh phía Bắc, trong đó có Bắc Ninh và các Ban, Bộ, Ngành liên
quan, yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ; vệ sinh môi trường sau lũ, khôi phục cơ sở khám, chữa bệnh bị thiệt
hại; chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất... đồng thời chủ
động triển khai các biện pháp ứng phó diễn biến thời tiết.
DDC: 363.34/T123TR
64. ĐỖ HUYỀN. Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp - Làng nghề Bắc
Ninh năm 2017: Thúc đẩy sự hợp tác, phát triển kinh tế và đầu tư // Thời
báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 3. Số 43
Từ ngày 8/12-17/12/2017, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
sẽ diễn ra Hội chợ Thương Mại - Nông nghiệp - Làng nghề Bắc Ninh năm 2017.
DDC: 381.09597/H452CH
65. DƯƠNG AN NHƯ. Gặp nữ giáo dân giỏi làm vườn ở Quế Võ //
Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 4. Số 43
Bài viết về bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, là nữ
công giáo đầu tiên dũng cảm cải tạo khu đồng chiêm trũng, hoang hóa thành
trang trại cây ăn trái, thành lập Hợp tác xã VAC để sản xuất và tiêu thụ hàng
hóa.
DDC: 305.5/G117N
66. PHAN THÁI SƠN. Nuôi cá lồng bền vững ở Bắc Ninh // Nhân dân.
- 2017. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 2. Số 22646
Bài viết về những khó khăn cần có giải pháp khắc phục và định hướng
phát triển nghề nuôi cá lồng bền vững ở Bắc Ninh.
DDC: 639.8/N515C
67. Được hỗ trợ sản xuất theo chuỗi, nông dân thu lợi cao // Nông thôn
ngày nay. - 2017. – Ngày 27 tháng 10. - Tr 12. Số 257
Bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ hội viên, nông dân hình thành các vùng sản xuất
nông nghiệp tập trung và an toàn của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 305.5/Đ557H
68. NGUYỄN TUẤN. Bắc Ninh: Phát triển mạnh trang trại, gia trại //
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Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 6. Số 300
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện
có 701 trang trại, gia trại chăn nuôi. Phương thức chăn nuôi có sự chuyển dịch
từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, trong khu dân cư sang chăn nuôi tập trung, quy
mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.
DDC: 636.009597/B113N
69. TÚ ANH. Bắc Ninh: Chủ động xây dựng thương hiệu cho các làng
nghề // Thời báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 12 tháng 10. - Tr 3. Số 41
Bài viết về tốc độ phát triển và việc xây dựng thương hiệu cho các làng
nghề của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 680/B113N

IV. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
70. NGUYỄN CƯỜNG. Bắc Ninh sẽ tổ chức lễ hội tại công viên
Nguyên Phi Ỷ Lan // Thanh niên. - 2017. - Ngày 31 tháng 10. - Tr. Nhịp sống
phía Bắc. Số 304
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chương
trình biểu diễn dân ca quan họ trên thuyền tháng 11/2017 với chủ đề "Phùng
quan tế hội" dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 3/11 tại khu vực hồ Nguyên Phi Ỷ
Lan, TP Bắc Ninh.
DDC: 353.709597/B113N
71. AN KHOA. Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc : Tin an
sinh // Tiền phong. - 2017. - Ngày 19 tháng 10. - Tr IV. Số 292
Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký
Quyết định số 1807/QĐ-BHXH về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá
nhân ngoài ngành thuộc các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong thực
hiện chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế cho 4 tập thể, trong đó có
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (tỉnh Bắc Ninh).
DDC: 368.4009597/KH203TH
72. PHẠM CHÍNH. Bắc Ninh: Gần 150.000 NLĐ đã được nhận sổ
BHXH // Bảo hiểm xã hội. - 2017. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 5. Số 86
Tính đến ngày 23/10, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao được
gần 150.000 sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, đạt 46,5% kế hoạch. Bảo
hiểm Xã hội tỉnh phấn đấu hết năm 2017 sẽ hoàn thành trên 60% công việc này.
DDC: 368.4009597/B113N
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73. NGUYỄN CƯỜNG. Đào tạo tiêm truyền trị liệu cho 40 điều dưỡng
// Thanh niên. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr. Nhịp sống phía Bắc . Số 300
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa tổ chức đào tạo tiêm truyền trị
liệu cơ bản cho 40 điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong 3
ngày 23-25/10 với sự tham gia của các giảng viên đến từ Bệnh viện Bạch Mai,
Bệnh viên Y Hà Nội và nhóm giảng viên của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.
DDC: 610/Đ108T
74. TRẦN SƠN. Yên Phong (Bắc Ninh): "Báo động" tình trạng ô
nhiễm từ rác thải // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 14.
Số 284
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đoạn ĐH8,
thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Đề nghị UBND huyện Yên
Phong cần sớm xây dựng khu xử lý rác thải để người dân không đổ rác, phế thải
bừa bãi.
DDC: 363.73/Y603PH
75. TRUNG ANH. Bắc Ninh xử phạt doanh nghiệp vi phạm môi
trường // Đầu tư. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 2. Số 129
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐUBND, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công
ty TNHH ABB, chi nhánh Bắc Ninh.
DDC: 354.309597/B113N
76. N.ANH. Sôi nổi và thiết thực : BHXH tỉnh Bắc Ninh // Bảo hiểm xã
hội. - 2017. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 5. Số 81
Ngày 7/10, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi tuyên truyền
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế năm 2017 với sự tham gia của 140 tuyên
truyền viên đến từ 9 đội thi.
DDC: 368.4009597/S452N
77. VŨ MINH PHÚC. Bế mạc Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc
năm 2017 Cúp Báo Người cao tuổi: Một giải đấu ấn tượng // Người cao tuổi.
- 2017. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 8+9. Số 169
Tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn
quốc năm 2017 Cúp Báo Người cao tuổi đã tổ chức Lễ bế mạc thành công tốt
đẹp. Ban Tổ chức đã trao Cúp, Huy chương, Bằng khen, giấy khen cho các tập
thể và cá nhân có thành tích. Trong đó đoàn tỉnh Bắc Ninh giành Giải Ba Đồng
đội nam và Huy chương đồng hạng 61-70 tuổi của ông Tổng Văn Đại.
DDC: 794.1/B250M
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78. PV-CTV. Bắc Ninh // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 25 tháng 10.
- Tr 6. Số 120
Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức giải Taekwondo
thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh mở rộng lần thứ II năm 2017 với hơn 150 vận
động viên đến từ 7 câu lạc bộ Taekwondo trong và ngoài tỉnh.
DDC: 796.8/B113N
79. ĐỨC QUÝ. Thể thao Bắc Ninh: Hiệu quả bước đầu từ việc trẻ
hóa lực lượng VĐV // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 7.
Số 116
Bài viết về những kết quả đã đạt được từ việc trẻ hóa lực lượng vận động
viên của ngành thể thao tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 796.04/TH250TH
80. QUANG HUY. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh khai giảng năm
học mới 2017 - 2018 // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 2. Số
113
Bài viết về không khí ngày khai giảng năm học 2017-2018 của Trường
Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường
trong năm học mới.
DDC: 378.009597/TR561Đ
81. NINH HẢI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng
10. - Tr 8. Số 20293
Ngày 30/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh diễn ra các trận chung
kết và bế mạc giải Boxing nam, nữ toàn quốc 2017.
DDC: 796.83/H103B

V. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
82. NGUYỄN THANH KIM. Với bạn Đồng Nai // Quân đội nhân dân
cuối tuần. - 2017. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 9. Số 1136
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/V462B
83. BÙI TRỌNG HƯỜNG. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 8. Số 157
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TH460NG
84. NGUYỄN THANH KIM. Trăng Vũng Tàu // Quân đội nhân dân
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cuối tuần. - 2017. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 9. Số 1136
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TR116V
85. NGUYỄN THANH KIM. Mắc nợ Khau Vai // Quân đội nhân dân
cuối tuần. - 2017. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 9. Số 1136
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M113N
86. NGUYỄN VĂN KHIÊM. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 8. Số 165
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TH460NG
87. NGUYỄN XUÂN ĐOÀN. Trang thơ Người cao tuổi // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 9. Số 172
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.
DDC: 895.922134/TR106TH
88. NGÔ VĂN LOAN. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. Ngày 31 tháng 10. - Tr 8. Số 173
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
DDC: 895.922134/TH460NG
89. HUY HOÀNG. Đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2017: Nữ ca Kinh
Bắc tiệm cận ngôi quán quân // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 7 tháng
10. - Tr 14. Số 240
Bài viết về ca sĩ dòng nhạc dân gian Mai Thương, cô gái đến từ vùng quê
Kinh Bắc, một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân dòng nhạc
dân gian cuộc thi Sao Mai 2017.
DDC: 782.42162092/Đ253CH
90. QUỐC LINH. Vươn cánh cho tranh Đông Hồ // Tuổi trẻ. - 2017. Ngày 8 tháng 10. - Tr 12. Số 273
Bài viết về nỗ lực của chị Nguyễn Thị Thanh Mai, tác giả dự án INGO,
trong việc đưa dòng tranh dân gian Đông Hồ đến gần hơn với nhiều bạn bè trong
nước và quốc tế, nhất là trẻ em.
DDC: 741.09597/V560C
81. PHƯƠNG THẢO. Bắc Ninh: Bảo tồn và phát huy giá trị múa rối
nước làng Đồng Ngư // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 9.
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Số 251
UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ đầu tư 17 tỷ đồng nhằm bảo tồn và phát huy giá
trị múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành. Chương
trình sẽ được thực hiện từ 2018-2020.
DDC: 791.5/B113N
92. LƯƠNG PHONG. Thi "linh kê" làng Hồ // Khoa học và đời sống. 2017. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 10. Số 119
Bài viết về vẻ đẹp của giống gà Hồ nổi tiếng và tục thi gà của làng Lạc
Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 636.5009597/TH300L
93. PHƯƠNG THỦY. Bộ trưởng Tô Lâm dự Lễ đúc tượng Thái úy Lý
Thường Kiệt // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 1. Số 4477
Ngày 28/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đúc tượng Thái úy Lý Thường
Kiệt tại Khu di tích lịch sử phòng tuyến Như Nguyệt tại xã Tam Giang, huyện
Yên Phong. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công
an tới dự buổi lễ.
DDC: 394.26/B450TR
94. PV. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản sắc phong : Tin văn hóa - thể
thao // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 6. Số 4477
Ngày 28/10, Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học
về bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản sắc phong trên địa bàn tỉnh.
DDC: 959.7/B108T
95. HOÀNG MINH. Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và truyền thống
khoa bảng dòng họ // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 8. Số 287
Nhân kỷ niệm 334 năm ngày Đại đăng khoa của Trạng nguyên Nguyễn
Đăng Đạo (1683-2017), 366 năm sinh của ông (1651-2017), ngày 13/10, Trung
tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo
khoa học "Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và truyền thống khoa bảng dòng họ
Nguyễn Đăng ở Hoài Thượng, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh" nhằm đánh giá
những đóng góp của ông trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20306).
DDC: 959.70272092/TR106NG
96. TRỊNH YÊN. Tại sao chúng tôi viết hai bài văn tế Nguyễn Trãi và
Nguyễn Thị Lộ // TC.Người cao tuổi. - 2017. - Tháng 10. - Tr 37. Số 109
Bài viết về thảm án Lệ Chi Viên và những lý giải của tác giả về vai trò
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của bà Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ trong vụ án oan thế kỷ này.
DDC: 959.7026/T103S
97. VƯƠNG TÂM CHIẾN. Làng Trạng Nguyên // TC.Thế giới trong ta.
- 2017. - Tháng 10. - Tr 56. Số 473
Bài viết về làng Ngo, tên chữ là Bình Ngô (nay thuộc huyện Gia Bình),
ngôi làng nổi tiếng hiếu học với nhiều Trạng Nguyên và người đỗ đạt làm quan.
DDC: 307.72/L106TR
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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