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-------------------------I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. MINH HẰNG. Bắc Ninh - Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/19971/1/2017) // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 6-19 tháng 1. - Tr 61. Số 1+2
Ngày 3/1/2017, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm tái lập
tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh nhằm đánh giá thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh và triển khai nhiệm vụ
công tác năm 2017.
DDC: 394.26/B113N.
002. PV. Bộ trưởng Tô Lâm dự kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 1. Số 4179
Ngày 3/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức
kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ kỷ niệm.
DDC: 394.26/B450TR.
003. PV. Trao quà Tết tặng đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất
độc da cam/đi-ô-xin : Chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 1. - Tr 1. Số 22389
Ngày 17/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch
Thường trực Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết thương, bệnh binh nặng tại Trung
tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
DDC: 361.7/TR108Q.
004. BẢO TRÂM. Bắc Ninh: Đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết //
Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 4. Số 19
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác
năm 2017, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt tích
cực tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các
Ủy ban của Quốc hội và các hoạt động địa phương; quan tâm triển khai kế hoạch
tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xây dựng luật; thực hiện giám sát theo ủy quyền
của Quốc hội, kế hoạch giám sát chuyên đề của Đoàn, đảm bảo chất lượng và
thời gian quy định.
DDC: 328.597/B113N.
005. BẢO TRÂM. Bắc Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác
tham mưu, giúp việc HĐND // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. Tr 4. Số 21
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Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên
chức và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại Hội nghị, Văn phòng HĐND tỉnh
đánh giá các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan đoàn thể
năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Chi bộ "trong
sạch, vững mạnh"...
DDC: 324.2597/B113N.
006. NGUYỄN ĐĂNG LỘC. Bắc Ninh: 58/97 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 5. Số 11
Ngày 10/1, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (khóa
XII). Năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Tỉnh
ủy Bắc Ninh, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3
quyết tâm chính trị của tỉnh và đạt được nhiều kết quả. Đến nay, Bắc Ninh có
58/97 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.
DDC: 307.1/B113N.
007. Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh (1/1/1997-1/1/2017): Bắc
Ninh vươn tầm cao mới // Tin tức cuối tuần. - 2017. - Ngày 12 tháng 1 đến 1
tháng 2. - Tr A10. Số 2-4
Bài viết về những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
văn hóa... của tỉnh Bắc Ninh kể từ khi tái lập tỉnh đến nay.
DDC: 307.1/K600N.
008. THANH TÂM. Bắc Ninh: Hướng tới thành phố thông minh //
Công thương. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 12. Số 5
Bài viết về tỉnh Bắc Ninh với nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển
dịch vụ, ưu tiên phát triển công nghệ cao; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới gắn
với phát triển đô thị... Bắc Ninh dần tạo nên diện mạo mới của một tỉnh công
nghệ cao.
DDC: 307.1/B113N.
009. TÔ ĐỨC HUY (Thực hiện). Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông
Nguyễn Tử Quỳnh: Lấy tăng trưởng để đầu tư cho người dân, tri ân nông
dân // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 1. - Tr 4. Số 16-23
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về nỗ lực và hiệu quả trong nhiệm vụ chính trị xây dựng Nông
thôn mới của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 307.1/CH500T.
010. TRƯỜNG GIANG. Bắc Ninh: Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu
nông nghiệp // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 17. Số 14
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 5 năm thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/B113N.
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011. TRẦN HỒ. Điểm sáng Tân Chi // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. Ngày 19 tháng 1. - Tr 17. Số 14
Bài viết về những đổi thay của xã Tân Chi, huyện Tiên Du sau 2 năm đạt
chuẩn Nông thôn mới.
DDC: 307.1/Đ304S.
012. PV. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện
những tồn tại, hạn chế // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 17 tháng 1. - Tr 2. Số
5
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác
kiểm sát năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên TW
Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên
TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tại Hội nghị đồng chí Lê Minh Trí đã nhấn
mạnh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình kiểm
sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không làm oan người vô
tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
DDC: 352.809597/T116C.
013. NHÓM PV. Công an các đơn vị, địa phương triển khai chương
trình công tác năm 2017 // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 1. - Tr 3.
Số 4182
Ngày 6/1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội
nghị triển khai công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ năm 2017. Trung tướng Bùi
Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo.
DDC: 363.2/C455A.
014. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
6 tháng 1. - Tr 7. Số 22377
Bài phản ánh việc nhiều tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Cầu,
đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người
dân.
DDC: 363.7009597/TH455T.
015. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
17 tháng 1. - Tr 7. Số 22388
Bài phản ánh tình trạng nhiều xe khách dừng, đỗ đón trả khách trên quốc lộ
1B, đoạn Hà Nội - Bắc Ninh, gây mất an toàn giao thông và đề nghị cơ quan chức
năng kiểm tra, xử lý và hồi âm để báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.12009597/TH455T.
016. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
24 tháng 1. - Tr 7. Số 22395
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Bài phản ánh tình trạng phá dải phân cách để sang đường, gây mất an toàn
giao thông trên quốc lộ 1B, đoạn Hà Nội đi Bắc Ninh. Đề nghị chính quyền, các
cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý và hồi âm để báo thông tin tới bạn
đọc.
DDC: 363.12009597/TH455T.
017. YẾN CHI, HỮU TUẤN. Xe né trạm thu phí cao tốc phá đường
tỉnh Bắc Ninh // Giao thông. - 2017. - Ngày 9 tháng 1. - Tr 6. Số 5
Bài và ảnh phản ánh tình trạng xe ôtô né trạm thu phí cao tốc Hà Nội Bắc
Giang qua xóm Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn đến khu công nghiệp VISIP,
gây hư hỏng đường và mất an toàn giao thông.
DDC: 363.12009597/X200N.
018. Cháy xưởng sơ chế nguyên liệu giấy : An ninh - Trật tự // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 8. Số 22392
Ngày 20/1, tại xưởng sơ chế nguyên liệu giấy của gia đình ông Ngô Văn
Mão, khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh xảy ra vụ cháy kho giấy.
Công an tỉnh đã điều động 7 xe chữa cháy đến hiện trường để chữa cháy. Hiện
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 21).
DDC: 363.37/CH112X.
019. Tội phạm ma túy : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 21
tháng 1. - Tr 8. Số 22392
Công an huyện Tiên Du bắt quả tang Vũ Văn Thuyết, SN 1991, ở thôn
Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cùng đồng bọn có hành vi buôn bán trái phép
chất ma túy. Tại nơi ở của Thuyết, Công an thu giữ hơn 15,9 gam ma túy tổng
hợp và vũ khí các loại.
DDC: 364.1/T452PH.
020. NGÔ TUẤN. Ôm gần 1.700 viên ma túy tổng hợp đi "ăn Tết" //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 8. Số 4199
Ngày 22/1, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố 2
đối tượng quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại khu Cầu Ngà, phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh về hành vi vận chuyển gần 1.700 viên methamphetamine.
DDC: 364.1/Ô453G.
021. NGUYỄN HƯNG. 5 bị cáo trong đường dây mua bán vũ khí quân
dụng lĩnh án 44 năm tù : Tin tòa án // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 5 tháng
1. - Tr 7. Số 4180
Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa xét xử nhóm bị cáo
trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng số lượng lớn, trong đó có bị cáo
Nguyễn Văn Cường, 47 tuổi, ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội tàng trữ,
mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
DDC: 364.15/N114B.
4

022. Cờ bạc : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 1. Tr 8. Số 22387
Ngày 15/1, Công an huyện Thuận Thành cho biết, đã bắt quả tang 12 đối
tượng đánh bạc ăn tiền tại quán nước của Phạm Thị Bích, 48 tuổi, ở Phố Hồ,
huyện Thuận Thành. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ bài lơ khơ và 40 triệu đồng. Hiện
Công an huyện Thuận Thành đang lập hồ sơ khởi tố.
DDC: 364.16/C460B.
023. Hai anh em ruột trộm xe máy : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 3 tháng 1. - Tr 7. Số 22374
Ngày 2/1, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn
Minh, SN 1989 và Lê Văn Hải, SN 1991 là anh em ruột cùng trú ở khu 5, phường
Đáp Cầu, TP Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Công an TP đang tiếp
tục điều tra mở rộng vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 9).
DDC: 364.16/H103A.
024. NGUYỄN HƯNG. Đưa người trốn sang châu Âu lao động chui //
Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 1. - Tr 5. Số 4183
Ngày 6/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án
đưa người trốn sang châu Âu lao động chui, trong đó có bị cáo Kiều Văn Tùng,
25 tuổi, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, làm nghề tự do tại Cộng hòa Séc.
DDC: 364.16/Đ551NG.
025. QUẾ CHI. "Tết sum vầy" tại Bắc Ninh: Ấm lòng người lao động
// Lao động. - 2017. - Ngày 13 tháng 1. - Tr 1. Số 11
Ngày 12/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh Liên đoàn Lao
động Bắc Ninh tổ chức chương trình "Tết sum vầy" năm 2017 với sự tham dự
của hơn 500 đoàn viên công đoàn. Tết sum vầy năm nay, Liên đoàn Lao động
tỉnh Bắc Ninh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp được 1.000 suất quà và
5.000 vé xe tặng đoàn viên công đoàn.
DDC: 361.7T258S.
026. T.E.A. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Qua kiểm tra, các doanh nghiệp
nộp BHXH hơn 17 tỉ đồng // Lao động. - 2017. - Ngày 10 tháng 1. - Tr 4. Số 8
Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực trong việc phối hợp kiểm tra
trên 300 đơn vị doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, luật BHXH, BHYT,
An toàn vệ sinh lao động... Các cấp công đoàn tham gia giám sát 568 đơn vị,
doanh nghiệp, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì giám sát 17 doanh nghiệp
và tham gia giám sát ở 50 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đợt giám sát 17
đơn vị, doanh nghiệp đã có 16 đơn vị, doanh nghiệp nộp tiền BHXH, BHYT,
BHTN với tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng, 3 doanh nghiệp nộp hơn 600 triệu đồng
kinh phí công đoàn.
DDC: 311.87/L305Đ.
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027. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Trao tặng bò sinh sản cho hội viên
nghèo : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 8. Số 4
Hội Nông dân TP Bắc Ninh vừa tổ chức trao tặng 2 con bò giống sinh sản
cho 2 hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, mỗi con bò trị giá 20 triệu đồng.
DDC: 361.7/B113N.
028. TRỊNH DŨNG, MINH ANH. Nghĩa tình nơi "mái ấm" Thuận
Thành // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 3. Số 20049
Bài viết về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, xã Ninh Xá,
huyện Thuận Thành, một trong những đơn vị nuôi dưỡng, điều trị, chăm sóc
thương bệnh binh nặng với số lượng đông nhất, thương tật nặng nhất trong cả
nước. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa đối với những
người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
DDC: 361.6/NGH301T.
029. XUÂN CÁT. Các địa phương tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở :
Hội CCB xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh // Cựu chiến binh Việt
Nam. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 8. Số 1159
Hội Cựu chiến binh xã Phú Hòa, huyện Lương Tài tổ chức Đại hội điểm cơ
sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm
kỳ 2011-2016, bầu 16 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và 18 đồng chí đi
dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Lương Tài nhiệm kỳ 2017-2020.
DDC: 305.9/C101Đ.
030. ĐOÀN ĐỨC. Hội CCB xã Phú Hòa (Lương Tài, Bắc Ninh): Xã
Anh hùng, CCB gương mẫu // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 12
tháng 1. - Tr 6. Số 1158
Bài viết về Hội Cựu chiến binh xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, sau 5 năm
đổi mới phương thức hoạt động, Hội đã đạt được những kết quả đáng tự hào về
mọi mặt, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của quê hương.
DDC: 306.9/H452C.
II - KINH TẾ
031. D.H. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 20 tháng 1. - Tr 2. Số 9
UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng tu bổ đê điều địa
phương năm 2017. Dự án có tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng, do Chi cục Thủy lợi
Bắc Ninh làm chủ đầu tư.
DDC: 627/T311V.
032. QUỐC HUY. Công ty Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng đón nhận
bằng khen của Thủ tướng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 20 tháng 1. - Tr
7. Số 4195
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Ngày 18/1, tại Bắc Ninh, Công ty TNHH phát triển Du lịch Quốc tế
Phượng Hoàng đã tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập (18/1/2007-18/1/2017) và
đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong phong trào xây
dựng Nông thôn mới. Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân
Thụy; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng
chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Xuân
Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
DDC: 394.26/C455T.
033. D.H. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 2 tháng 1. - Tr 4. Số 1+2
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đã cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.452 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký
gần 8.277 tỷ đồng; cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho 1.509
doanh nghiệp; làm thủ tục giải thể cho 105 doanh nghiệp.
DDC: 332.6/T311V.
034. H.D. Tin vắn // Đầu tư. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 2. Số 5
Công ty Cargill (Mỹ) đang khảo sát để xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn
chăn nuôi tại Khu công nghiệp Quế Võ 3. Dự kiến nhà máy của Cargill có tổng
vốn đầu tư 60 triệu USD, diện tích 11-13ha, công suất 70.000 tấn/tháng.
DDC: 332.6/T311V.
035. Q.HƯNG. Samsung muốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 6 tháng 1. - Tr 7. Số 6
Công ty Samsung Dislay Việt Nam đã có văn bản cho biết sẽ tiếp tục đầu
tư thêm 2,5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh, với tiến độ giải ngân trong vòng 5 năm kể
từ năm 2018.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 6).
DDC: 332.6/S104S.
036. MINH PHÚC. Khai trương Trung tâm Thương mại Dabaco Từ
Sơn // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 1. - Tr 12. Số 11
Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa khai trương Trung tâm Thương mại
Dabaco tại Khu đô thị Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Đây là trung
tâm thương mại quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tỉnh Bắc Ninh tính đến thời
điểm hiện tại.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 8).
DDC: 381.09597/KH103TR.
037. PV. Khởi công xây dựng nhà máy ép dầu thực vật DABACO //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 1. - Tr 2. Số 22381
Ngày 9/1, tại Cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, Tập đoàn
DABACO Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng nhà máy ép dầu thực vật với
công suất 1.000 tấn hạt đậu nành/ngày... Dự kiến, sau 14 tháng xây dựng, nhà
máy được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 14).
DDC: 332.6/KH462C.
038. PHẠM ANH. Gặp "bác sĩ" chẩn bệnh doanh nghiệp // Tiền phong.
- 2017. - Tháng 1. - Tr 12. Số 25-32
Bài viết về tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát
triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh, người chuyên tiếp nhận, gỡ khó, hỗ trợ doanh
nghiệp miễn phí ở Bắc Ninh.
DDC: 338.7/G117B.
039. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Hơn 385 tỷ đồng xây dựng đường dẫn cầu
Phật Tích - Đại Đồng Thành : Tin vắn // Giao thông. - 2017. - Ngày 9 tháng 1. Tr 2. Số 5
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ khởi công Công trình
đường dẫn cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành. Đây là công trình chào mừng 185
năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh có tổng mức đầu tư hơn 385 tỷ
đồng.
DDC: 624.209597/B113N.
040. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Mở thêm 40 tuyến vận tải khách cố
định tới năm 2025 // Giao thông. - 2017. - Ngày 9 tháng 1. - Tr 6. Số 5
Theo "Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định và bến xe
khách, bãi đỗ xe tĩnh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030" được UBND tỉnh thông qua, từ nay đến năm 2025, Bắc Ninh giữ
nguyên các tuyến đang hoạt động và mở thêm tuyến vận tải hành khách cố định
nối với 40 tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu vận chuyển 1,635 triệu lượt hành
khách, phấn đấu đến năm 2030 đạt 3,27 triệu lượt khách.
DDC: 388.109597/B113N.
041. QUANG NGHỊ. Bắc Ninh: Năm 2017 sẽ giải quyết việc làm cho
27.000 lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 17 tháng 1. - Tr Nhân lực việc làm.
Số 14
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, năm 2017 khoảng
27.000 lao động sẽ được giải quyết việc làm, trong đó xuất khẩu lao động khoảng
1.800 người.
DDC: 331.12/B113N.
042. NGUYỄN HOÀI. Bắc Ninh nhận giải quyết thủ tục hành chính
qua bưu điện // Tiền phong. - 2017. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 13. Số 5
UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ký thỏa
thuận hợp tác trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công. UBND
tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 3).
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DDC: 383/B113N.
043. D.A. Tin Bảo hiểm - Chứng khoán // Đầu tư. - 2017. - Ngày 16
tháng 1. - Tr 6. Số 7
Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã trao 800 triệu đồng tiền bồi thường bảo
hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho gia đình ông Vũ Khắc Sinh, trú tại Bắc
Ninh.
DDC: 368.38009597/T311B.
044. NGÔ XUÂN LỘC. "Đánh thức" nghề gốm Phù Lãng // Bưu điện
Việt Nam. - 2017. - Tháng 1. - Tr 17. Số 9-15
Bài viết về nghệ nhân trẻ Phạm Tự Tại, Giám đốc xưởng Gốm Tại, xã Phù
Lãng, huyện Quế Võ, người đi tiên phong trong việc cách tân, tạo bước đột phá
về màu sắc cho sản phẩm gốm Phù Lãng.
DDC: 666/Đ107TH.
045. PHẠM ANH. Tin vắn // Tiền phong. - 2017. - Ngày 17 tháng 1. - Tr
2. Số 17
Ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn
Xuân Cường đi kiểm tra việc lấy nước trong đợt xả 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ
Đông Xuân 2016-2017 tại Hà Nam và Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông nghiệp Việt Nam, số 12;
Nông thôn ngày nay, số 15; Lao động, số 15).
DDC: 630.9597/T311V.
046. P.TUYÊN. Rút thời gian lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa // Tiền phong.
- 2017. - Ngày 14 tháng 1. - Tr 5. Số 14
Ngày 13/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tổng cục Thủy
lợi vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các
tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh và Giám đốc các công ty khai thác công
trình thủy thông báo về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 gieo cấy lúa Đông
Xuân.
DDC: 633.1/R522TH.
047. H.ĐỨC. Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền về kinh tế VAC : Triển
khai nhiệm vụ 2017 ở Hội Làm vườn một số địa phương: Năm mới, nhiệm vụ
mới // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 13 tháng 1. - Tr 21. Số 2
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh.
Năm 2017, các cấp Hội sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về vai trò của kinh tế
VAC...
DDC: 635/B113N.
048. B.T. Bắc Ninh: 167 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 20 tháng 1. - Tr 10. Số 17
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Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, năm 2016,
diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 5.326ha, bằng 99,3% kế hoạch;
tổng sản lượng thủy sản ước đạt 38.270 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015;
hình thành 167 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, quy mô từ 10ha trở lên.
DDC: 639.8/B113N.
049. HẢI DƯƠNG. Săn gà Hồ đón Tết // Tuổi trẻ. - 2017. - Ngày 20
tháng 1. - Tr 6. Số 20
Bài viết về giống gà Hồ thuần chủng, ở làng Lạc Thổ, huyện Thuận Thành,
giống gà đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời nay, số 734; Khoa học và đời
sống, số 10-15).
DDC: 636.5009597/S115G.
050. CHU KHÔI. Gà Việt quý hiếm giúp nông dân "hốt bạc" // Kinh tế
nông thôn. - 2017. - Ngày 13 tháng 1. - Tr 24. Số 2
Bài viết về những giống gà Việt quý hiếm đang giúp người chăn nuôi làm
giàu, trong đó có giống gà Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành và những nỗi lo
tuyệt chủng giống gà quý này của người dân.
DDC: 636.5009597/G100H.
051. DƯƠNG TRƯỜNG GIANG. Nuôi gà an toàn // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 13. Số 8
Bài và ảnh về mô hình nuôi gà Ai Cập của bà Nguyễn Thị Luyện, ở thôn
Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.
DDC: 636.5009597/N515G.
052. NGUYỄN HUÂN. Miền Nam đã thích gà Dabaco // Nông nghiệp
Việt Nam. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 18. Số 24
Bài viết về những thành công của Dabaco khi mang gà đất Kinh Bắc đến
với Nam Bộ, được người dân địa phương ngày càng ưa chuộng.
DDC: 636.5009597/M305N.
053. TRẦN QUANG. Người cả đời bảo tồn gà tiến vua // Nông thôn
ngày nay. - 2017. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 45. Số 20-25
Bài viết về ông Nguyễn Đăng Chung, Giám đốc HTX chăn nuôi gà Hồ,
kiêm Chủ tịch Hội Chăn nuôi gà Hồ Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành,
người đam mê với việc phát triển, bảo tồn giống gà Hồ quý hiếm.
DDC: 338.1092/NG558C.
054. QUỲNH NGA, THANH TÂM. Ước vọng của tỷ phú vịt trời //
Công thương. - 2017. - Ngày 2-8 tháng 1. - Tr 46. Số 1-3
Bài và ảnh về trang trại nuôi vịt trời của anh Nguyễn Đăng Cường, ở xã
Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỷ phủ đất Kinh Bắc làm giàu trên cánh
đồng chiêm trũng và trở thành điểm sáng ở quê hương quan họ.
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DDC: 636.5009597/U557V.
055. TRẦN HỒ, DƯƠNG TRƯỜNG. Bắc Ninh: Đổi đời từ nuôi thủy
sản // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 12 tháng 1. - Tr 15. Số 9
Bài viết về mô hình nuôi trồng thủy sản, hướng đi mới, bước đột phá mang
lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở Bắc Ninh, góp phần giúp người dân
thoát nghèo vươn lên làm giàu.
DDC: 639.8/B113N.
056. TRẦN HỒ, DƯƠNG TRƯỜNG. Những tỷ phú nông dân vùng
Kinh Bắc // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 18 tháng 1. - Tr 14. Số 13
Bài viết về mô hình kinh tế trang trại, nuôi lợn công nghệ cao và nuôi cá
lồng của những nông dân ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, góp phần phát triển
kinh tế, làm giàu cho quê hương.
DDC: 636.009597/NH556T.
057. H.V. Nỗi buồn... khoai tây // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 21
tháng 1. - Tr 9. Số 21
Bài phản ánh tình trạng khoai tây mất giá khiến người trồng khoai ở huyện
Quế Võ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân.
DDC: 635/N452B.
058. PHƯƠNG ĐÔNG. Bắc Ninh: Nhân rộng mô hình ủ rơm, rạ thành
phân bón : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 17 tháng 1. - Tr 8. Số
14
Qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình xử lý rơm, rạ thành phân bón hữu
cơ, đảm bảo vệ sinh môi trường, đến nay các cấp Hội Nông dân huyện Gia Bình
đã vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn ủ được trên 5.000 tấn rơm, rạ
thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian tới, huyện
Gia Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình...
DDC: 631.8/B113N.
059. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: Xây dựng nhiều mô hình điểm // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 8. Số 16
Thực hiện chương trình liên kết hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp và
tiêu thụ sản phẩm nông sản, năm 2016, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã duy trì
hiệu quả cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm an toàn tại trụ sở Hội.
DDC: 338.109597/B113N.
III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
060. BÁ HẢI. Bắc Ninh: 12 sản phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học
kỹ thuật // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 10 tháng 1. - Tr 7. Số 8
Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc cuộc thi
Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017 và triển lãm
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sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Ban tổ chức đã lựa chọn được 68 sản phẩm
xuất sắc để trao giải, trong đó 12 giải Nhất, 17 giải Nhì, 19 giải Ba, 20 giải
Khuyến khích.
DDC: 370.9597B113N.
061. PV. Cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc" // Nhân dân. - 2017. - Ngày 22
tháng 1. - Tr 5. Số 22393
Ngày 21/1, tại TP Bắc Ninh đã diễn ra họp báo "Người đẹp Kinh Bắc năm
2017" với chủ đề "Du xuân trẩy hội miền quan họ". Đêm chung kết sẽ diễn ra tại
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh vào ngày 10/2.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20049;
Thanh niên, số 22).
DDC: 305.409597/C514TH.
062. Khám phá Tết Việt ở Bảo tàng Dân tộc học // Tiền phong. - 2017. Ngày 20 tháng 1. - Tr 8. Số 20
Ngày 20/1, Bảo tàng Dân tộc học tổ chức chương trình "Khám phá Tết
Việt" với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có các
nghệ nhân dựng cây nêu, in tranh Đông Hồ, đánh đu tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 394.26/KH104PH.
063. P.V. Lễ hội phường Khắc Niệm: "Xóa" tục chém lợn trước cửa
đình // Văn hóa. - 2017. - Ngày 20 tháng 1. - Tr 16. Số 9
Theo Kế hoạch chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội phường Khắc Niệm năm
2017, Ban tổ chức lễ hội sẽ nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu,
gây phản cảm trong xã hội như tục "chém lợn" trước cửa đình, mê tín dị đoan,
đánh bạc trá hình...
DDC: 394.26/L250H.
064. THU NGA. Hãy giữ những làng cười Kinh Bắc // Thời nay. - 2017.
- Ngày 16 tháng 1. - Tr 14. Số 731
Bài viết về vùng quê Kinh Bắc với làng cười, làng "nói tức" Can Vũ, xã
Việt Hùng, huyện Quế Võ; làng "nói phét" Trúc Ổ, huyện Quế Võ; làng "nói
ngang" Hiên Đường, huyện Tiên Du... tất cả tạo nên một Kinh Bắc đa sắc màu
văn hóa.
DDC: 307.72/H112GI.
065. V.HOA. Bắc Ninh: Công bố kết quả thi tuyển giáo viên trước Tết
Nguyên đán // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 11 tháng 1. - Tr 2. Số 9
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng
dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên
mầm non, tiểu học, THCS. Thống kê, có 3.610 hồ sơ đăng ký, 3.307 thí sinh dự
thi tại 138 phòng thi ở 8 Hội đồng thi cấp huyện. Dự kiến kết quả thi sẽ được
công bố trước Tết Nguyên đán 2017.
DDC: 371.1009597/B113N.
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066. KK. Bắc Ninh: Thi tuyển giáo viên // Giáo dục và thời đại. - 2017. Ngày 17 tháng 1. - Tr 2. Số 14
Trong hai ngày 14 và 15/1, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức
thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và THCS. Hơn 3.300 thí sinh sẽ
trải qua 5 phần thi. Căn cứ vào điểm thi và kết quả học tập, các huyện, thị xã,
thành phố sẽ tuyển chọn những giáo viên có kết quả đạt cao.
DDC: 371.1009597/B113N.
067. BẢO LOAN. Trường Mầm non Yên Trung (Bắc Ninh): Nơi ươm
mầm ước mơ // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 6 tháng 1. - Tr 10. Số 1
Bài viết về Trường Mầm non Yên Trung, huyện Yên Phong, địa chỉ uy tín,
tin cậy đối với các bậc phục huynh.
DDC: 372.21/TR561M.
068. NGUYỄN THANH GIANG. Làng hiếu học và những dòng họ
khoa bảng // Khuyến học và dân trí. - 2017. - Ngày 19 tháng 1 đến 9 tháng 2. Tr 21. Số 3-6
Bài viết về làng hiếu học và những dòng họ khoa bảng, trong đó có Bắc
Ninh - Kinh Bắc, vùng đất của "một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống
Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn".
DDC: 370.9597/L106H.
069. NGỌC THỌ. Trao giải Cuộc thi "Lớp vi tính cùng nhau hy vọng"
// Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 13 tháng 1. - Tr 2. Số 11
Tại Trường THCS thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, đại diện Tổ chức
Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc đã trao 1 giải Nhất và 1 giải Ba cho hai
em học sinh của trường đoạt giải trong Cuộc thi Công nghệ thông tin.
DDC: 370.9597/TR108GI.
070. THU QUYẾT. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: Quyết tâm thành
Trường Đại học trọng điểm Quốc gia // TC.Thể Thao. - 2017. - Ngày 5 tháng
1. - Tr 24. Số 1+2+3
Bài viết về Trường Đại học TDTT Bắc Ninh với nỗ lực cố gắng để trở
thành trường trọng điểm quốc gia, đảm bảo chuẩn hóa, hiện đại và thật sự hội
nhập quốc tế vào năm 2020.
DDC: 378.009597/TR561Đ.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
071. HÀ PHƯƠNG. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh: Phấn đấu trở thành
Bệnh viện vệ tinh hiện đại, văn minh // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày
6-19 tháng 1. - Tr 53. Số 1+2
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, đơn
vị đầu ngành chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh và địa phương lân cận.
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DDC: 362.11/B256V.
072. PHƯƠNG HOA. Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh: Xứng đáng là
công trình y tế trọng điểm : Y tế Bắc Ninh hướng tới dịch vụ chất lượng, môi
trường xanh, sạch, đẹp // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 6. Số
21
Bài viết về Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, một trong những công trình y tế
trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, với quy mô 350 giường bệnh chuyên khoa Sản Nhi và đội ngũ bác sĩ, chuyên khoa giỏi.
DDC: 362.11/B256V.
073. TUẤN ĐỖ. Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du: Nhân lực là yếu tố
quyết định chất lượng : Y tế Bắc Ninh hướng tới dịch vụ chất lượng, môi
trường xanh, sạch, đẹp // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 6. Số
21
Bài viết về nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và trình độ
chuyên môn cho cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du đáp ứng ngày
càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
DDC: 362.11/B256V.
074. ĐỖ QUANG. Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài: Ứng dụng
hiệu quả các trang thiết bị hiện đại : Y tế Bắc Ninh hướng tới dịch vụ chất
lượng, môi trường xanh, sạch, đẹp // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng
1. - Tr 6. Số 21
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, tập trung đầu tư trang
thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ... hướng tới sự
hài lòng của người bệnh.
DDC: 362.11/B256V.
075. CHÍNH PHẠM. Bắc Ninh: Điểm sáng về KCB BHYT // Bảo hiểm
xã hội. - 2017. - Ngày 3-5 tháng 1. - Tr 9. Số 1+2
Bài viết về công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
trong những năm qua có nhiều nỗ lực, tình trạng bội chi quỹ BHYT được kiểm
soát, đảm bảo an toàn quỹ cũng như nhu cầu khám chữa bệnh của người dân có
thẻ BHYT.
DDC: 368.3009597/B113N.
076. THANH LÂM. Thêm 1.000 đơn vị máu ở Bắc Ninh, Hải Dương,
Nam Định : Chủ nhật đỏ // Tiền phong. - 2017. - Ngày 10 tháng 1. - Tr 7. Số 10
Ngày 9/1, Chủ nhật Đỏ lần thứ IX năm 2017 đã được tổ chức tại trường
Cao đẳng Nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh. Tham dự ngày hội có Phó Bí thư
Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn
Phong. Kết thúc ngày Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh, tổng lượng máu thu về đạt 400
đơn vị. Đây cũng là kết quả cao nhất trong các lần tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Bắc
Ninh.
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DDC: 362.1/TH253M.
077. VÕ THU. Quyết định lạ đời của những người tình nguyện hiến
thận cho người dưng // Gia đình và xã hội. - 2017. - Tháng 1. - Tr 28. Số 9-14
Bài và ảnh về những người tình nguyện hiến thận, trong đó có mẹ con bà
Lê Thị Thảo, SN 1961 và con gái Bùi Thị Hòa, SN 1986, ở thị trấn Thứa, huyện
Lương Tài.
DDC: 361.7/Q528Đ.
078. K.H. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trong
trường học // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 1. - Tr 2. Số 4190
Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ động đưa
ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú trong các trường học. Ngành Giáo dục
Bắc Ninh đã chỉ đạo các trường học ký hợp đồng thực phẩm sạch với các cá
nhân, đơn vị có uy tín; kiểm tra kỹ khi tiếp nhận thực phẩm, không để thực phẩm
bẩn, không có nguồn gốc thâm nhập vào trường học.
DDC: 363.19/Đ104B.
079. PHAN PHƯƠNG. Khó duy trì kinh phí xử lý chất thải y tế : Y tế
Bắc Ninh hướng tới dịch vụ chất lượng, môi trường xanh, sạch, đẹp // Đại biểu
nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 6. Số 21
Bài viết về những khó khăn trong công tác duy trì vận hành, bảo dưỡng các
hệ thống xử lý chất thải của các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 363.73009597/KH400D.
V. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
080. PV. Ngày Thơ Việt Nam "Đồng hành và Sáng tạo cùng đất nước"
// Nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 1. - Tr 5. Số 22396
Ngày 11/2, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ
15 năm 2017 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề "Đồng hành và Sáng tạo
cùng đất nước". Ngày thơ có sự tham gia của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NG112TH.
081. NGUYỄN THANH KIM. Chợt tỉnh // TC.Văn nghệ quân đội. 2017. - Tháng 1. - Tr 66. Số 860+861
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/CH467T.
082. NGUYỄN THANH KIM. Nghe dài canh quan họ // Nhân dân cuối
tuần. - 2017. - Ngày 1 tháng 1. - Tr 13. Số 1
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
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DDC: 895.922134/NGH200D.
083. NGUYỄN THANH KIM. Trắng trong sắc điệp // Thời nay. - 2017.
- Tháng 1. - Tr 35. Số Xuân Đinh Dậu
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TR116TR.
084. NGUYỄN THANH KIM. Vọng // Sức khỏe và đời sống. - 2017. Tháng 1. - Tr 49. Số 14-19
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/V431.
085. NGUYỄN THANH KIM. Đá Cổng Trời // Quân đội nhân dân cuối
tuần. - 2017. - Ngày 29 tháng 1. - Tr 9. Số 1100+1101
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/Đ100C.
086. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Duyên Quan Họ // Văn nghệ. - 2017. Ngày 7 tháng 1. - Tr 41. Số 1+2
Bài thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/D527Q.
087. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 8. Số 11
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
DDC: 895.922134/TH460NG.
088. TRẦN CÔNG SẢN. Lính Trường Sơn // Cựu chiến binh Việt Nam.
- 2017. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 14. Số 1157
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/L312TR.
089. TRẦN VĂN ÚC. Thơ người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2017. Ngày 17 tháng 1. - Tr 8. Số 9
Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TH460NG.
090. VŨ TỪ TRANG. Con tàu // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 23 tháng 1.
- Tr 47. Số 23-32
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/C430T.
091. VŨ TỪ TRANG. Khúc ngoặt // Thời nay. - 2017. - Tháng 1. - Tr 43.
Số Xuân Đinh Dậu
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/KH506NG.
16

092. VŨ TỪ TRANG. Mùa xuân ở phía... // Công thương. - 2017. Ngày 23 tháng 1 đến 5 tháng 2. - Tr 25. Số 10-15
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M501X.
093. VŨ TỪ TRANG. Rồi... // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 21 tháng 1. - Tr
35. Số 3-5
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/R452.
094. HOÀI AN. Tình duyên quan họ // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 23
tháng 1. - Tr 48. Số 23-32
Bài viết về làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại.
DDC: 782.42162009597/T312D.
095. Hồi sinh tranh Tết cổ truyền // Giáo dục và thời đại. - 2017. Tháng 1. - Tr 45. Số 20-23
Bài viết về dòng tranh dân gian Đông Hồ và những nỗ lực của nghệ nhân
Nguyễn Đăng Chế trong việc giữ gìn và phát triển dòng tranh dân gian này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Khoa học và đời sống, số 10-15).
DDC: 741.09597/H452S.
096. LÊ HÙNG. Tranh Đông Hồ vẫn nét tươi trong // TC.Người cao
tuổi. - 2017. - Tháng 1. - Tr 12. Số 239
Bài và ảnh về dòng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: TC.Làng Việt, số 78+79).
DDC: 741.09597/TR107Đ.
097. LÊ ĐĂNG. Gà trong tranh dân gian Đông Hồ // Giáo dục và thời
đại. - 2017. - Tháng 1. - Tr 44. Số 20-23
Bài viết về hình tượng con gà trong tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ,
huyện Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 20; Khoa
học phổ thông, Số Xuân).
DDC: 741.09597/G100TR.
098. VŨ TỪ TRANG. Hình tượng con gà trong tranh và thơ // Thời
báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 19. Số 3-5
Bài viết về hình tượng con gà trong tranh dân gian Đông Hồ và trong thơ
ca Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn nghệ Công an, số 326+327).
DDC: 741.09597/H312T.
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099. PHÙNG HỒNG KỔN. Gà, lợn trong tranh Đông Hồ // TC.Thế giới
trong ta. - 2017. - Tháng 1. - Tr 65. Số 464
Bài và ảnh về hình tượng gà, lợn trong tranh dân gian Đông Hồ, huyện
Thuận Thành.
DDC: 741.09597/G100L.
100. QUANG THÀNH, TRẦN HIỀN. Thăng trầm tranh gà Đông Hồ //
Công lý. - 2017. - Tháng 1. - Tr 40. Số Xuân
Bài viết về nét độc đáo trong tranh gà Đông Hồ và nỗ lực của các nghệ
nhân để giữ gìn nghề tranh đang dần bị mai một.
DDC: 741.09597/TH116TR.
101. THANH TÂM, QUỲNH NGA. Tranh Đông Hồ sống mãi với thời
gian // Công thương. - 2017. - Ngày 23 tháng 1 đến 5 tháng 2. - Tr 47. Số 10-15
Bài viết về làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành
và những nỗ lực của các nghệ nhân để làm sống lại nghề tranh làng Mái.
DDC: 741.09597/TR107Đ.
VI. LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
102. NHẬT THU. Chuyện lạ về một nhân vật vừa là Phật, vừa được
phong Thánh // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 1-3 tháng 1. - Tr 20. Số 1-3
Bài viết về vị Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người đầu tiên được xem như mang Phật
pháp vào Việt Nam và ngôi chùa Ngài ghé qua đầu tiên, trước khi chính thức tu ở
chùa Pháp Vân chính là chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành,
nơi có bức tượng thờ Pháp Lôi, gắn liền với tích tứ pháp của nước Việt, một nhân
vật vừa là Phật, vừa được phong Thánh.
DDC: 294.3/CH527L.
103. MINH TÚ (Tổng hợp). Danh nhân tuổi Dậu // TC.Du lịch. - 2017. Tháng 1. - Tr 32. Số 1+2
Bài viết về những danh nhân tuổi Dậu, trong đó có Nguyễn Gia Thiều
(1741-1789), ông quê ở Bắc Ninh.
DDC: 959.70272/D107NH.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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