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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. A.C. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 498 liệt sĩ // Lao động. 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 2. Số 162
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 989/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ
quốc ghi công" cho 498 liệt sĩ thuộc các bộ: Công an, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Quốc phòng và 36 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh tra, số 56; Bưu điện
Việt Nam, số 84; Lao động xã hội, số 85; Người tiêu dùng, số 349).
DDC: 305.9/C123B.
002. BTS. Cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho hơn 3.000
liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 2. Số 4384
Tại Quyết định 1052/QĐ-TTg và Quyết định 1079/QĐ-TTg, Thủ tướng
Chính phủ quyết định cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3.070 liệt
sĩ các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 90)
DDC: 361.6/C123Đ.
003. PV. Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước // Nhân dân. 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 3. Số 22560
Ngày 11/7, tại TP Bắc Ninh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính
trị, Bộ trưởng Công an dự kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18.
DDC: 352.209597/H411Đ.
004. NGUYỄN NHÂN CHIẾN. Công khai, minh bạch : Kỳ họp thứ 5,
HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 17
tháng 7. - Tr 6. Số 198
Ý kiến của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn
ĐBQH tỉnh về trách nhiệm và năng lực quản trị của các cơ quan nhà nước.
DDC: 352.209597/C455KH.
005. NGUYỄN HƯƠNG GIANG. Phát huy vai trò đại biểu : Kỳ họp
thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 17
tháng 7. - Tr 6. Số 198
Bài phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang về vai trò
của đại biểu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII.
DDC: 352.209597/PH110H.

006. PHAN PHƯƠNG (Ghi). Quyết đáp kịp thời và mạnh mẽ : Kỳ
họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 17 tháng 7. - Tr 6. Số 198
Bài viết phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có nhiều vấn
đề cử tri và nhân dân mong muốn các cấp, các ngành tích cực tháo gỡ khó
khăn; đưa ra những quyết đáp phù hợp, kịp thời và mạnh mẽ.
DDC: 352.209597/Q528Đ.
007. PHƯƠNG HOA, QUANG TUẤN. Tập trung trí tuệ, đóng góp ý
kiến chất lượng : Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII // Đại biểu
nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 6. Số 198
Bài viết về nội dung Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII.
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đưa
ra nhiều giải pháp và định hướng trong việc thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu xây
dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.
DDC: 352.209597/T123TR.
008. TUẤN ĐỖ (Ghi). Nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri : Kỳ
họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 17 tháng 7. - Tr 6. Số 198
Bài ghi lại những ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5,
HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII.
DDC: 352.209597/NGH304T.
009. DƯƠNG AN NHƯ. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị: Thanh niên Bắc Ninh làm theo lời Bác // Kinh tế nông thôn. - 2017. Ngày 14 tháng 7. - Tr 3. Số 28
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về
việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
DDC: 324.259700959727/TH552H.
010. PV. Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 1. Số 22556
Ngày 7/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu
dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm ở xã
Phù Khê, thị xã Từ Sơn, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2017).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số
20209).
DDC: 324.25970751/D122H.

011. PV. Hội nghị cộng tác viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt
Nam // Nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 3. Số 22570
Ngày 21/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Báo Điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc
và tập huyến nghiệp vụ báo chí năm 2017.
DDC: 079/H452NGH.
012. PV. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạt động kỷ niệm 70 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 7. Tr 2. Số 4380
Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 23/7, đồng chí
Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và tặng
quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận
Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 205;
Lao động, số 170; Quân đội nhân dân, số 20225; Nhân dân, số 22572).
DDC: 361.6/L107Đ.
013. TRỊNH DŨNG. Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) // Quân đội
nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 3. Số 20217
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2017), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác
của Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương
binh Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 164).
DDC: 361.6/Đ103T.
014. Â.T. BHXH Việt Nam tri ân các anh hùng thương binh, liệt sĩ
// Lao động. - 2017. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 4. Số 173
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017),
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã đến thăm
và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh
huyện Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 206).
DDC: 361.6/B108H.
015. PV. Thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh : Nhà nước và
xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước // Nhân dân. - 2017. - Ngày
24 tháng 7. - Tr 4. Số 22572

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm và tặng
quà các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương
binh Thuận Thành.
DDC: 361.6/TH114H.
016. H.A. TKV thăm và tặng quà tại một số Trung tâm điều dưỡng
thương binh // Lao động. - 2017. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 9. Số 168
Trong 2 ngày 18-19/7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam đã tổ chức đoàn công tác đi thăm và tặng quà một số Trung tâm điều
dưỡng thương binh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ,
trong đó có Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Thuận Thành.
DDC: 361.6/TH105KV.
017. HUY NGỌC. Thăm hỏi, tặng quà thương - bệnh binh, người có
công với đất nước : Báo CAND và Chuyên đề ANTG và Công ty Phượng
Hoàng // An ninh thế giới. - 2017. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 30. Số 1691
Ngày 18/7, đoàn công tác của Báo Công an nhân dân, Chuyên đề An
ninh Thế giới và Công ty Phượng Hoàng đã đến thăm hỏi và tặng quà thương,
bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, xã Ninh Xá,
huyện Thuận Thành.
DDC: 361.7/TH114H.
018. NHÓM PV. Công an các đơn vị, địa phương hướng tới Ngày
Thương binh - Liệt sĩ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 3.
Số 4378
Ngày 21/7, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức đoàn do đồng chí Đại tá
Phạm Tiến Cương - Phó Tư lệnh đến thăm, tặng quà các đồng chí thương,
bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Thuận Thành.
DDC: 361.6/C455A.
019. VIỆT HÀ (Thực hiện). Tháng 7 - tháng tri ân // Đại đoàn kết. 2017. - Ngày 23 tháng 7. - Tr 4. Số 204
Bài trả lời phỏng vấn của ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc
Ninh về công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng của
những người làm công tác Mặt trận.
DDC: 361.6/TH106B.
020. CHÍ DŨNG. Cả nước chăm lo người có công // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 5. Số 20226
Các Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã đến thăm, tặng quà các
Trung tâm điều dưỡng thương binh, trong đó có Trung tâm Điều dưỡng
thương binh huyện Thuận Thành. Tại mỗi đơn vị, lãnh đạo quân khu tặng phần
quà trị giá 10 triệu đồng; trao gần 200 suất quà (1 triệu đồng/suất).
DDC: 361.6/C100N.

021. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: Sáng ngời đạo lý "Uống nước nhớ
nguồn" // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 26 tháng 7. - Tr 7. Số 207
Bài viết về những hoạt động thiết thực, cụ thể của tỉnh Bắc Ninh nhằm
chăm sóc và hỗ trợ người có công với cách mạng, đặc biệt là việc hỗ trợ nhà ở
đối với các hộ gia đình có công trên địa bàn tỉnh.
DDC: 361.6/B113N.
022. HẢI NHI. Đẩy nhanh tiến độ xây nhà đại đoàn kết // Đại đoàn
kết. - 2017. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 5. Số 210
Bài viết về phong trào xây nhà đại đoàn kết tại tỉnh Bắc Ninh, góp phần
không nhỏ vào việc an cư cho các gia đình đình chính sách và hộ nghèo trên
địa bàn.
DDC: 361.6/Đ126NH.
023. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Thu hồi hơn 11,3 tỷ đồng sau thanh tra //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 5. Số 53
Kiểm tra 46 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, ngành Thanh tra
tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi hơn 11,3 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc
Ninh đã thực hiện 382 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.751 đơn vị, doanh nghiệp
và tổ chức kinh tế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn
7,7 tỷ đồng.
DDC: 352.809597/B113N.
024. HẢI HÀ. Yên Phong (Bắc Ninh): Doanh nghiệp phớt lờ luật
pháp, huyện chỉ đạo kiểu... "trò chơi" // Thanh tra. - 2017. - Ngày 18 tháng
7. - Tr 5. Số 57
Bài phản ánh về những sai phạm của Công ty TNHH Quỳnh Giang,
đóng trên địa bàn xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong trong việc tháo gỡ hơn
1.400m2 nhà xưởng cùng 1 trạm biến áp xây dựng trái phép. Đến nay, chính
quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm sai phạm trên.
DDC: 352.809597/Y603PH.
025. QUỐC ANH. Từ Sơn (Bắc Ninh): Chủ tịch xã "be thầu" cho
nhà thầu địa phương // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 27 tháng 7. - Tr
13. Số 208
Bài phản ánh việc Chủ tịch xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn "be thầu" cho
nhà thầu địa phương đối với gói thầu thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ (khu B) thôn
Dương Sơn, xã Tam Sơn, mặc dù trước đó UBND xã Tam Sơn đã đăng thông
báo mời đấu thầu công khai.
DDC: 354.609597/T550S.
026. THỤC QUYÊN. Thanh tra việc đi nước ngoài của nhiều bộ
ngành, địa phương // Tiền phong. - 2017. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 5. Số 202

Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc đi nước ngoài của
một loạt bộ ngành và địa phương. Theo đó, việc thanh tra hướng tới việc quản
lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ
và cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ từ 1/1/2012-31/12/2016.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu 12 địa phương báo cáo việc đi nước ngoài, trong
đó có Bắc Ninh.
DDC: 352.809597/TH107TR.
027. TRẦN HẢI. Thanh tra xây dựng Bắc Ninh // Thanh tra. - 2017. Ngày 7 tháng 7. - Tr 5. Số 54
Sáu tháng đầu năm 2017, Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh đã hoàn
thành 4/4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017. Qua đó, Sở Xây dựng đã
ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
đối với 6 đơn vị, số tiền xử phạt là hơn 100 triệu đồng.
DDC: 352.809597/TH107TR.
028. B.B.Đ. Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh): Các bên không
thống nhất nên không thanh lý được hợp đồng // Thanh tra. - 2017. - Ngày
21 tháng 7. - Tr 6. Số 58
Bài viết về kết quả chỉ đạo của chính quyền huyện Yên Phong đối với
việc ký kết hợp đồng giao thầu Đầm Nâu không đúng quy định ở xã Tam
Giang, huyện Yên Phong. Đến nay, UBND huyện đang chỉ đạo UBND xã
Tam Giang tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức và cá
nhân có liên quan.
DDC: 354.309597/T104GI.
029. NGUYỄN HƯNG. Sắp xét xử đối tượng nhắn tin khủng bố
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng
7. - Tr 5. Số 4367
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 9/8 sẽ diễn ra phiên tòa
xét xử sơ thẩm đối tượng nhắn tin khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 111;
Pháp luật Việt Nam, số 197)
DDC: 347/S117X.
030. ĐỖ VĂN CHỈNH. Vụ "nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Ninh": Bị cáo có thực hiện hành vi "khủng bố"? // Pháp luật Việt
Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 11. Số 194
Viện Kiểm sát nhân tỉnh Bắc Ninh vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn
Trọng Phương 37 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội, về tội "khủng bố" do có hành
vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 347/V500NH

031. KIM QUY. Cục THADS Bắc Ninh họp báo thông tin quý III
năm 2017 : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 5.
Số 193
Ngày 11/7, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo
thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2017 dưới sự
chủ trì của Phó Cục trưởng Chu Văn Tuất cùng sự tham dự của đại diện một số
cơ quan báo chí.
DDC: 347/C506TH.
032. KIM CHÂU. Thẩm phán TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh: Biến đơn khởi kiện thành đơn li hôn // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày
13 tháng 7. - Tr 12. Số 111
Bài viết về sai phạm trong việc thụ lý đơn khởi kiện của Thẩm phán
TAND huyện Tiên Du. Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
DDC: 347/TH120PH.
033. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Hơn 20% TNGT do lỗi lấn làn
đường, phần đường // Giao thông. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 6. Số 106
Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh
Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh xảy ra 50 vụ TNGT đường bộ,
làm chết 45 người, làm bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 2
vụ, tăng 2 người chết, giảm 3 người bị thương. Địa bàn không xảy ra tai nạn
giao thông đường thủy nội địa và đường sắt.
DDC: 363.12009597/B113N.
034. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Xử lý 27 xe hết niên hạn và hết hạn
kiểm định // Giao thông. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 2. Số 110
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu
năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông và công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh kiểm
tra và xử lý vi phạm xe chở khách, chở hàng quá tải trọng và xe hết niên hạn
sử dụng. Kết quả, đã kiểm tra xử lý 6 xe hết niên hạn sử dụng, 21 xe hết hạn
kiểm định.
DDC: 363.12009597/B113N.
035. CÔNG TRINH. Bắc Ninh: Xử phạt hơn 16.000 trường hợp vi
phạm giao thông // Giao thông. - 2017. - Ngày 18 tháng 7. - Tr 13. Số 170
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lập biên
bản và xử lý 16.546 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, nộp Kho bạc Nhà
nước hơn 11,5 tỷ đồng.
DDC: 363.12009597/B113N.
036. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Đình chỉ hoạt động 7 bến khách
ngang sông // Giao thông. - 2017. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 6. Số 116

Sở Giao thông Vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp liên ngành kiểm tra công
tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão. Đoàn
đã kiểm tra điều kiện hoạt động của 45 bến khách ngang sông, qua đó đã nhắc
nhở, yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn khi vận chuyển khách qua
sông đối với 38 bến; lập biên bản vi phạm, xử phạt 4 trường hợp; đình chỉ hoạt
động đối với 7 bến.
DDC: 363.12009597/B113N.
037. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Xử phạt 16 hãng taxi vi phạm quy
định vận tải // Giao thông. - 2017. - Ngày 24 tháng 7. - Tr 6. Số 117
Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kế hoạch kiểm tra
điều kiện hoạt động trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa
bàn, xử phạt 16 hãng taxi vi phạm với số tiền 63 triệu đồng.
DDC: 363.12009597/B113N.
038. Triệt phá đường dây mua bán hơn 600 bánh hê-rô-in : An ninh
- trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 8. Số 22549
Ngày 30/6, Bộ Công an cho biết, từ ngày 22 đến 29/6, Công an tỉnh Bắc
Ninh đã bắt 33 vụ và 37 đối tượng phạm tội về ma túy.
DDC: 364.1/TR308PH.
039. HẢI QUỲNH. Vụ giết tài xế, cướp 34 tấn thép: Khởi tố giám
đốc công ty vật liệu xây dựng // Giao thông. - 2017. - Ngày 4 tháng 7. - Tr
11. Số 106
Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố bị
can đối với Hoàng Quang Mạnh, 34 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng,
Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đông Đô về hành vi tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà có.
DDC: 364.152/V500GI.
040. NGỌC TRÌU. Chuyện "lạ" ở Lương Tài, Bắc Ninh: Cán bộ sai
phạm chỉ "rút kinh nghiệm" rồi... lên chức // Pháp luật Việt Nam. - 2017. Ngày 5 tháng 7. - Tr 14. Số 186
Bài phản ánh những sai phạm trong việc quản lý đất đai ở xã An Thịnh,
huyện Lương Tài và những dấu hiệu bao che sai phạm của các cán bộ vi phạm,
gây bức xúc trong nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20210).
DDC: 354.309597/CH527L.
041. A.NINH. Khởi tố nhóm đối tượng giả người quen của "sếp"
đột nhập phòng lãnh đạo trộm tài sản // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 7
tháng 7. - Tr 15. Số 54
Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Trần Anh Linh, 41 tuổi, ở Thới Trị, Châu Hòa, Giồng Trôm,

Bến Tre và Lê Thành Lộc, 36 tuổi, ở Hoài Xuân, Hoài Nhơn, Bình Định vì có
hành vi trộm cắp tài sản.
DDC: 364.16/KH462T.
042. NGUYỄN HƯƠNG, TRUNG HIẾU. "Săn" tội phạm ma túy ở
miền đất Quan họ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 5. Số
4366
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh với tội
phạm ma tuý của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 364.1/S115T.
043. PHÚ LỮ. Làm giả võng xếp Duy Lợi, cặp vợ chồng lãnh án tù
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 8. Số 4370
Ngày 13/7, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ án
hình sự và tuyên phạt Nguyễn Văn Sinh, SN 1983, quê ở Bắc Ninh, ngụ huyện
Bình Chánh 8 tháng tù giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".
DDC: 364.16/L104GI.
044. Đập kính ô tô, trộm tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 8. Số 22562
Ngày 13/7, Công an TP Bắc Ninh đang tiến hành điều tra, xử lý vụ kẻ
gian đập kính ô tô, lấy trộm 400 triệu đồng của chị Trịnh Thị Lụa, 37 tuổi, ở
phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh.
DDC: 364.15/Đ123K.
045. Khai thác trái phép cát : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 15 tháng 7. - Tr 8. Số 22563
Ngày 14/7, Công an huyện Lương Tài cho biết, tại đoạn sông Thái Bình
qua thôn Cáp Trại, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Công an đã bắt quả tang
tàu BG-0054H do Vũ Đình Tính, SN 1989, ở Cáp Trại, làm chủ, có hành vi
hút trái phép cát. Công an huyện Lương Tài tạm giữ hai tàu trên để điều tra, xử
lý.
DDC: 364.4/KH103TH.
046. MINH THÚY. Tóm gọn nhóm đối tượng dùng súng hoa cải bắn
bị thương 3 người // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 5. Số
4372
Ngày 12/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Công
an tỉnh tóm gọn thủ phạm và một số đối tượng có liên quan trong vụ dùng
súng tự chế bắn đạn hoa cải làm bị thương 3 người khi các đối tượng này đang
lẩn trốn, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 1989, hộ khẩu thường
trú tại phường Vệ An, TP Bắc Ninh (hiện đang thuê trọ tại thôn Hùng Lãm, xã
Hồng Thái, huyện Việt Yên).
DDC: 364.1/T429G.

047. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 8. Số 22564
Ngày 15/7, Công an TP Bắc Ninh đã điều tra, làm rõ bắt tạm giam
Hoàng Văn Dũng, SN 1979, ở huyện Quế Võ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản.
DDC: 364.16/L551Đ.
048. Bắt đối tượng giết người : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017.
- Ngày 17 tháng 7. - Tr 8. Số 22565
Ngày 16/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối
tượng Trần Đức Tuấn, SN 1985, trú thôn Lai Hoàng, xã Yên Thường, huyện
Gia Lâm (TP Hà Nội) về hành vi "giết người". Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ tài liệu tiến
hành khởi tố đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.
DDC: 364.152/B118Đ.
049. TRẦN SƠN. Bao giờ mới xử lý dứt điểm : Tiếp bài "Hàng loạt
doanh nghiệp tập kết cát sỏi trái phép tại Cảng Kênh Vàng" ở Bắc Ninh //
Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 14. Số 201
Bài viết phản ánh tình trạng hàng loạt doanh nghiệp tập kết cát sỏi trái
phép tại Cảng Kênh Vàng, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài gây hiện tượng
sạt lở sông đê Thái Bình. Đến nay chính quyền các cấp chưa ngăn chặn, xử lý
kịp thời.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20220).
DDC: 364.4/B108GI.
050. HÀ TRANG. Xông vào nhà đâm chết người : Tin tức // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 7. Số 173
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Trần Đức Tuấn, SN
1985, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội về tội giết người.
DDC: 364.152/X455V.
051. PHƯƠNG THỦY. Xóa sổ ổ nhóm chuyên trộm cắp màn hình
điện thoại Samsung Galaxy S8 // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 21 tháng
7. - Tr 5. Số 4377
Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết
đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài
sản. Các đối tượng trên câu kết với nhau thành một đường dây trộm khép kín,
đưa 375 chiếc màn hình điện thoại Samsung Galaxy S8, tổng trị giá hơn 950
triệu đồng, vượt qua nhiều vòng kiểm soát ra ngoài để tiêu thụ.
DDC: 364.1/X401S.

052. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 8. Số 22573
Ngày 24/7, Công an TP Bắc Ninh cho biết, qua điều tra, công an đã làm
rõ, khoảng tháng 4/2017, tại phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Nguyễn Xuân
Kiên, 38 tuổi, trú ở Mão Điền, huyện Thuận Thành, có hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của ông Nguyễn Thế Việt, 59 tuổi, trú phường Suối Hoa, qua hình
thức mua bán trụ sở Công ty Bảo hiểm PJICO Bắc Ninh với số tiền 700 triệu
đồng. Hiện, Công an TP Bắc Ninh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho PC46 Công
an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.
DDC: 364.16/L551Đ.
053. NGUYỄN KHÁNH. Đề nghị truy tố 11 đối tượng trong ổ nhóm
đánh xóc đĩa lưu động // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 7. - Tr 5.
Số 4387
Ngày 29/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết,
đơn vị đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 11 bị
can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc được quy định tại Điều 248, 249
Bộ Luật Hình sự, trong đó có các đối tượng Nguyễn Văn Quang, SN 1979;
Nguyễn Xuân Đức, SN 1981 và Nguyễn Đăng Dương, SN 1982 đều trú tại
huyện Lương Tài.
DDC: 364.1/Đ250NGH.
054. TTXVN. Xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Minh và đồng
phạm // Nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 8. Số 22549
Ngày 30/6, tại TAND tỉnh Bắc Ninh, TAND cấp cao tại Hà Nội mở
phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh Sâm) và đồng
phạm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Kết
thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận một phần kháng nghị
của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, tăng hình phạt đối với bị cáo
Nguyễn Ngọc Minh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và Quách Văn Lộc về tội
"Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Các bị cáo còn lại giữ nguyên hình
phạt như đã bị tuyên tại phiên tòa sơ thẩm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 156;
Tiền phong, số 182; Công an nhân dân, số 4357; Gia đình và xã hội, số 78).
DDC: 347/X207X.
055. XUÂN MAI, VĂN TÚ. Khởi tố 5 đối tượng trong nhóm côn đồ
cố ý gây thương tích // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 5.
Số 4373
Ngày 16/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối
tượng về hành vi cố ý hủy hoạt tài sản, trong đó có đối tượng Nguyễn Văn
Ngọc, SN 1994, ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.
DDC: 364.1/KH462T.

056. QUẾ CHI. Tỉnh Bắc Ninh thống nhất chủ trương với LĐLĐVN
về xây dựng thiết chế CĐ tại KCN Yên Phong: Hiện thực hóa giấc mơ có
nhà của công nhân // Lao động. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 151
Tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương với Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về xây dựng thiết chế Công đoàn tại KCN Yên Phong, tạo điều kiện
cho công nhân có nhà ở, có chỗ gửi con, có nơi vui chơi giải trí...
DDC: 331.87/T312B.
057. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Biểu dương gia đình công
nhân viên chức lao động tiêu biểu // Lao động. - 2017. - Ngày 3 tháng 7. - Tr
5. Số 152
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị biểu dương gia đình
công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2012-2017 và tặng học bổng
cho con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi năm học 2016-2017.
DDC: 331.87/L305Đ.
058. QUẾ CHI. Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Chăm lo đến gia
đình đoàn viên, người lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 5.
Số 156
Bài viết về các hoạt động thiết thực, hiệu quả các các cấp công đoàn tỉnh
Bắc Ninh chăm lo đến gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực
trong việc xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động ngày càng no ấm,
bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
DDC: 331.87/C101C.
059. TRUNG HƯNG (Thực hiện). Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Vân Hà: "Đổi mới để chăm lo cho CNLĐ" // TC.Lao động và
công đoàn. - 2017. - Tháng 7. - Tr 60. Số 623+624
Bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị
Vân Hà về công tác chăm lo bảo vệ và nâng cao quyền lợi, phúc lợi cho người
lao động.
DDC: 331.8/CH500T.
060. TẤT THẢO (Ghi). Ý kiến của cán bộ Công đoàn và người lao
động : Tăng lương tối thiểu vùng 2018 không thể thấp hơn 2017 // Lao động. 2017. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 5. Số 175
Ý kiến của anh Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công
nghiệp tỉnh Bắc Ninh về việc tăng lương tối thiểu vùng 2018.
DDC: 331.8/Y600K.
061. HOÀNG PHÚC. Cụm thi đua số III: Hội viên có vui khỏe thì
phong trào mới mạnh // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 14 tháng 7. - Tr 5. Số
112

Bài viết về công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người
cao tuổi của Cụm thi đua số III, Hội Người cao tuổi 6 tỉnh, thành phố, trong đó
có Bắc Ninh.
DDC: 305.26/C511TH.
062. HOÀNG PHÚC. Cụm thi đua số III, Hội Người cao tuổi Việt
Nam: Giữ vững truyền thống Cụm thi đua xuất sắc // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 18 tháng 7. - Tr 2. Số 113
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua số III, Hội Người cao tuổi Việt Nam
gồm 6 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác
6 tháng đầu năm 2017.
DDC: 305.26/C511TH.
063. TRẦN NGUYỄN. Gia Bình (Bắc Ninh): Trao bò giống sinh sản
đến hội viên nghèo // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 8.
Số 176
Hội Nông dân huyện Gia Bình vừa tổ chức trao tặng 5 con bò giống sinh
sản cho 5 hộ hội viên nghèo, đồng thời trao tặng 31 chiếc quạt cho các gia đình
chính sách trên địa bàn. Nguồn kinh phí do Hội Nông dân huyện vận động cán
bộ, hội viên nông dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp.
DDC: 361.6/GI100B.
064. XUÂN CÁT. Huyện Lương Tài (Bắc Ninh) : Các Tỉnh, Thành
hội tổ chức Đại hội cấp huyện // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 13
tháng 7. - Tr 3. Số 1184
Huyện Lương Tài tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện với 189
đại biểu, đại diện cho hơn 7 nghìn cán bộ, hội viên.
DDC: 305.9/H527L.
065. VÕ VĂN VIỆT. Mất đôi chân vẫn nuôi cả gia đình // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 24 tháng 7. - Tr 5. Số 146
Bài viết về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của thương binh Nguyễn
Ngọc Tư, góp phần nuôi sống cả gia đình. Hiện ông đang ở Trung tâm Điều
dưỡng thương binh Thuận Thành.
DDC: 305.9/M124Đ.
066. ĐĂNG HUỲNH, THỦY ĐẶNG. Vẹn nguyên những nụ cười //
Lao động. - 2017. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 1. Số 169
Bài và ảnh về cuộc sống của những thương, bệnh binh ở Trung tâm
Điều dưỡng thương binh Thuận Thành trong những ngày cả nước kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
DDC: 305.9/V203NG.

067. HOÀNG PHƯƠNG. Ước mơ không dừng lại // Đại biểu nhân
dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 7. - Tr 4. Số 204
Bài viết về nghị lực vượt qua thương tật trở lại cuộc sống đời thường
của anh thương binh Đinh Văn Dương, người duy nhất sống sót trong vụ tai
nạn máy bay trực thăng Mi-171 năm 2014, tại Trung tâm điều dưỡng thương
binh huyện Thuận Thành.
DDC: 305.9/Ư557M.
068. XUÂN TÙNG, QUANG LỘC. "Ánh lửa từ trái tim" : Những
cựu binh vượt qua thương tật // Tiền phong. - 2017. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 7.
Số 194
Ngày 13/7, 100 đại biểu là thương binh, cán bộ, nhân viên phục vụ tiêu
biểu từ 9 trung tâm điều dưỡng thương binh, trong đó có Trung tâm Điều
dưỡng Thương binh huyện Thuận Thành về Thủ đô Hà Nội viếng Đài Liệt sỹ
Bắc Sơn, báo công và viếng Lăng Bác Hồ, giao lưu văn nghệ "Ánh lửa từ trái
tim" với hàng nghìn sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại
học Quốc gia Hà Nội.
DDC: 305.9/A107L.
069. TRẦN ĐĂNG KHOA. Hai lão cựu chiến binh chống tiêu cực và
...Đỉa // TC.Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Tháng 7. - Tr 4. Số 309
Bài viết về hai cựu chiến binh Nguyễn Công Uẩn và Nguyễn Tiên Lãng,
80 tuổi ở huyện Thuận Thành với hành trình chống tiêu cực, phanh phui gần
2.800 bộ hồ sơ thương binh giả ở Bắc Ninh.
DDC: 305.9/H103L.

II. KINH TẾ
070. HOÀNG NGA. Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh: 100% các xã đạt
chuẩn Nông thôn mới // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 7. - Tr 6.
Số 205
Trong 6 năm (2010-2016) với sự cố gắng không ngừng trong việc tổ
chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của
Thị ủy, UBND thị xã cùng toàn thể người dân Từ Sơn, đến nay 100% các xã
thuộc thị xã Từ Sơn đã đạt chuẩn Nông thôn mới, diện mạo của địa phương có
nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được cải
thiện và nâng cao.
DDC: 307.1/TH300X.
071. TÙNG LÂM. Điểm nhấn Từ Sơn // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 12 tháng 7. - Tr 5. Số 193
Bài viết về kết quả đã đạt được của thị xã Từ Sơn trong xây dựng Nông
thôn mới, với những bước phát triển vượt bậc, là "địa chỉ đỏ" của các nhà đầu
tư. Đây là tiền đề để Từ Sơn tiếp tục phát triển trở thành đô thị loại III năm
2018.

(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 58).
DDC: 307.1/Đ304NH.
072. PV. TP Bắc Ninh: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 1.000 tỷ
đồng // Thanh tra. - 2017. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 8. Số 59
Bài viết về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước trong
6 tháng đầu năm của TP Bắc Ninh với ước tính tổng thu là 1.000 tỷ đồng, bằng
98% dự toán giao và bằng 112% so cùng kỳ năm trước.
DDC: 338.9597/TH107PH.
073. KINH BẮC. Khuyến công Bắc Ninh: Giúp nhiều doanh nghiệp
nâng cao năng lực sản xuất // Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 20
tháng 7. - Tr 7. Số 29
Bài viết về những kết quả đã đạt được của hoạt động khuyến công tỉnh
Bắc Ninh, tạo động lực khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đóng
trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.
DDC: 338.09597/KH527C.
074. MINH NGỌC. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ, đồng hành với
doanh nghiệp // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 182
Bài viết về Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh với việc chú trọng cải cách thủ tục
hành chính, hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp.
DDC: 336.2009597/C506TH.
075. ĐÌNH DŨNG. Đóng điện đường dây và TBA 110kV Quế Võ 4
// Công thương. - 2017. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 11. Số 81
Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức nghiệm thu, đóng điện, đưa vào vận hành công trình đường dây 110kV
và TBA Quế Võ 4.
DDC: 621.31/Đ431Đ.
076. N.Đ. Samsung tìm kiếm nhà cung cấp nội địa : Tin doanh
nghiệp FDI // Đầu tư. - 2017. - Ngày 31 tháng 7. - Tr 4. Số 91
Ngày 26/7, Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ
Công thương tổ chức Triển lãm Hội thảo Công nghiệp hỗ trợ lần thứ 4 tại Nhà
máy Samsung Bắc Ninh (SEV) với sự tham gia và trưng bày của 26 doanh
nghiệp cung ứng Việt Nam có tiềm năng lớn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 200; Bưu điện Việt
Nam, số 90).
DDC: 338.7/S104S.
077. NHƯ GIANG. Bắc Ninh: Doanh nghiệp giải thể giảm mạnh //
Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 7. Số 198

Theo thống kê, hết Quý II, toàn tỉnh có 77 doanh nghiệp và 34 đơn vị
trực thuộc giải thể, 203 doanh nghiệp và 4 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm
ngừng hoạt động. Lũy kế đến ngày 31/6, toàn tỉnh có 1.097 doanh nghiệp giải
thể và 183 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động và gần 400 doanh nghiệp
đóng cửa mã số thuế.
DDC: 338.7/B113N.
078. PC Bắc Ninh: Hội thi thợ giỏi năm 2017 // Công thương. - 2017.
- Ngày 19 tháng 7. - Tr 11. Số 86
Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) tổ chức Hội thi thợ giỏi năm
2017 với sự tham dự của 48 thí sinh của 24 đội thi, đến từ 8 điện lực trực thuộc
PC Bắc Ninh.
DDC: 621.31/PCB113N.
079. T.T. Bắc Ninh: Hơn 9.700 doanh nghiệp hoạt động // Công
thương. - 2017. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 13. Số 85
Đến hết tháng 6/2017, tỉnh Bắc Ninh có hơn 9.700 doanh nghiệp đang
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 137.079,637 tỷ đồng,
tăng 24,47% so với cùng kỳ năm 2016.
DDC: 338.7/B113N.
080. THANH TRUNG. Vingroup ra mắt dự án căn hộ đẳng cấp
Vinhomes Bắc Ninh // Tiền phong. - 2017. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 14. Số 192
Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên tại
Bắc Ninh - Vinhomes Bắc Ninh. Đây là dự án mang đến chuẩn mực sống mới,
hội đủ các yếu tố thương mại, vui chơi giải trí và nhà ở... theo mô hình "tất cả
trong một" đầu tiên tại Kinh Bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đầu tư, số 91).
DDC: 690.09597/V311G.
081. B.T. Bắc Ninh: Thu hoạch hơn 1.200 tấn cá lồng : Tin tức //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 10. Số 174
Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm, sản
lượng thu hoạch cá lồng tăng mạnh, ước đạt 1.217 tấn, tăng 52,7% so với cùng
kỳ. Nhờ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh, người dân tích cực đầu tư
mở rộng nuôi cá lồng trên sông, với số lượng nuôi đạt 1.620 lồng, tăng
92,17%.
DDC: 639.8/B113N.
082. Danh sách 63 nông dân được bình chọn danh hiệu "Nông dân
Việt Nam xuất sắc" năm 2017 : Công bố danh sách 63 nông dân Việt Nam
xuất sắc năm 2017 // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 8.
Số 180

Danh sách 63 nông dân được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam
xuất sắc" năm 2017, trong đó có ông Nguyễn Chí Hải, SN 1971, ở thị trấn Gia
Bình, huyện Gia Bình.
DDC: 305.5/D107S.
083. PHI HÙNG. Bắc Ninh sắp thành trung tâm giết mổ lợn tập
trung của miền Bắc : Tin tức // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 3 tháng
7. - Tr 13. Số 184
Để xây dựng chuỗi thực phẩm sạch, tỉnh Bắc Ninh đã giao Công ty CP
Tập đoàn Dabaco Việt Nam thực hiện Dự án giết mổ lợn tập trung, đảm bảo
truy xuất nguồn gốc, trở thành đơn vị đầu mối cung cấp thịt lợn sạch cho các
tỉnh phía Bắc và xuất khẩu.
DDC: 363.19/B113N.
084. KCQ. Bắc Ninh: Phát triển nghề mây đan ở Xuân Hội // Thời
báo Làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 4. Số 27
Bài viết về việc phát triển nghề mây tre đan xuất khẩu ở thôn Xuân Hội,
xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.
DDC: 746.41/B113N.
085. THẠCH THẾ VINH. Làng đúc đồng Đại Bái // Đại đoàn kết. 2017. - Ngày 2 tháng 7. - Tr 16. Số 183
Bài và ảnh về làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình.
DDC: 671.2/L106Đ.
III. KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
086. PV. Trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 7. - Tr 3. Số 22579
Ngày 30/7, tại TP Bắc Ninh, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh phối hợp các bộ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học
trẻ toàn quốc lần thứ 23. Đoàn Bắc Ninh được giải ba ở nội dung đồng đội.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 210).
DDC: 004/TR108GI.
087. BÙI VIỆT PHƯƠNG. Bâng khuâng chiều Kinh Bắc // TC.Du
lịch. - 2017. - Tháng 7. - Tr 58. Số 7
Bài viết về ngôi làng Diềm cổ kính, ở thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP
Bắc Ninh, với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm.
DDC: 307.72/B122KH.
088. THÀNH VINH. Bắc Ninh sẽ tổ chức hát quan họ trên thuyền
vào tối thứ 7 hàng tuần // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 7. - Tr
8. Số 20232

UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho các ngành chức năng chuẩn bị các điều
kiện để tổ chức hát quan họ trên thuyền tại hai hồ nước trước trụ sở Tỉnh ủy và
UBND tỉnh Bắc Ninh từ tháng 8/2017; đồng thời chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp Sở Tài chính
đề xuất mức hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia cũng như kinh phí
mua sắm trang thiết bị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 210).
DDC: 782.42162009597/B113N.
089. BTTGP. Tin từ Giáo phận // TC.Người Công giáo Việt Nam. 2017. - Ngày 30 tháng 7. - Tr 7. Số 31
Ngày 18/7, tại giáo phận Thái Bình, Ban tổ chức khóa huấn luyện về
cách viết tin, bài trong truyền thông đã đón hơn 100 các truyền thông viên từ
các giáo phận, trong đó có Bắc Ninh về tham dự.
DDC: 230.09597/T311T.
090. T.H. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: 20 năm - Một
chặng đường vẻ vang // Bảo vệ pháp luật. - 2017. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 13.
Số 60
Bài viết về chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao
đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
DDC: 378.009597/TR561C.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
091. PV. Gần 2.500 người ở Bắc Ninh tham gia hiến máu tình
nguyện // Nhân dân. - 2017. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 5. Số 22570
Ngày 21/7, tại TP Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu
tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Ban Chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình
đỏ" tỉnh Bắc Ninh năm 2017 với chủ đề "Kết nối dòng máu Việt". Chương
trình thu hút sự tham gia gần 2.500 đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức,
người lao động, nhân dân trên địa bàn.
DDC: 362.1/G121H.
092. T.ĐỨC. Phẫu thuật thành công u quái buồng trứng nặng gần 4
kg // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 26 tháng 7. - Tr 13. Số 207
Ngày 25/7, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong,
Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy khối u buồng trứng nặng 3,7 kg cho
một bệnh nhân nữ cao tuổi.
DDC: 618.8/PH125TH.
093. KHÁNH CHI. Phương thuốc đánh bại bệnh dạ dày của truyền
nhân duy nhất dòng họ danh y nổi tiếng xứ Kinh Bắc : Bài 1: Được gả con

gái nhờ chữa khỏi bệnh cho nhạc phụ // Người giữ lửa. - 2017. - Ngày 5 tháng
7. - Tr 20. Số 201
Bài và ảnh về bác sỹ đông y Trần Ngọc Luận, SN 1974, ở khu phố 3,
phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn với biệt tài trị bệnh về dạ dày rất mát tay.
DDC: 616.3009597/PH561TH.
094. Miễn phí xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày (CA 72-4) // Pháp
luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 17. Số 196
Từ ngày 15/7 đến ngày 30/8, Bệnh viện MEDLATEC tổ chức miễn phí
xét nghiệm dấu ấn ung thư dạ dày (CA 72-4) tại bệnh viện, phòng khám, chi
nhánh ở 3 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 362.196/M305PH.
095. NGỌC ANH. Trung tâm y tế TP Bắc Ninh: Đảm bảo chăm sóc
sức khỏe nhân dân với hai chức năng là phòng bệnh và khám chữa bệnh //
Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 15. Số 201
Bài viết về Trung tâm y tế TP Bắc Ninh, đang từng bước hoàn thiện về
đội ngũ cán bộ chuyên môn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng tốt
nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
DDC: 362.12/TR513T.
096. THANH HÀ. Tiên Du, Bắc Ninh: Nhà có đám ma, phải thuê
máy xúc về dọn... rác // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 4.
Số 78
Bài và ảnh phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt đang bủa vây tại xã Đại
Đồng, huyện Tiên Du, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của
người dân nơi đây.
DDC: 363.73/T305D.
097. HỒNG THỦY. Ô nhiễm ở Khắc Niệm ngày càng trầm trọng //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 4. Số 145
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở làng bún Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh và những giải pháp của chính quyền địa phương nhằm giảm
thiểu ô nhiễm môi trường tại đây.
DDC: 363.73/Ô450NH.
098. LÊ NA. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng
7. - Tr 8. Số 20218
Ngày 16/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức khai
mạc Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2017.
DDC: 796.34509597/H103B.
099. NGUYỄN QUỲNH. Khai mạc giải Vovinam HS toàn quốc lần
thứ I - 2017 // Giáo dục và đào tạo. - 2017. - Ngày 18 tháng 7. - Tr 2. Số 170

Ngày 17/7, tại Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện TDTT tỉnh Thanh Hóa,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phối
hợp với Hội Thể thao Học sinh Việt Nam, Liên đoàn Vovinam, Việt Nam và
Công ty TNHH Netsle Milo tổ chức Lễ khai mạc giải Vovinam học sinh toàn
quốc lần thứ I - 2017, cúp Netsle Milo với 24 đơn vị tham gia, trong đó có Bắc
Ninh.
DDC: 796.809597/KH103M.
100. PHI LONG. 10 đội lấy 1 đội // Khoa học và đời sống. - 2017. Ngày 14 tháng 7. - Tr 10. Số 84
Bài viết về ông Nguyễn Văn Đoàn, thị trấn Yên Phong, huyện Yên
Phong, người huấn luyện chim nổi tiếng nhiều lần đạt được giải cao nhất trong
các cuộc thi chim trong và ngoài tỉnh.
DDC: 797.5/M558Đ.
101. PV-CTV. Bắc Ninh // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 10 tháng
7. - Tr 6. Số 75
Ngày 5/7 xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao
lần thứ VIII 2017. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 105 năm
Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và 70 năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ.
DDC: 796.09597/B113N.
V. VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
102. NGUYỄN THANH KIM. Miên man cỏ // Sức khỏe và đời sống. 2017. - Ngày 26 tháng 7. - Tr 10. Số 119
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M305M.
103. NHƯ BÌNH. Nhà văn Kim Lân trở về "Làng" // Văn nghệ công
an. - 2017. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 4. Số 352
Bài viết về nét bình dị, mộc mạc của làng Phù Lưu, phường Đông Ngàn,
thị xã Từ Sơn, quê hương sinh ra nhà văn Kim Lân.
DDC: 307.7/NH100V.
104. XUÂN BÁ. Cụ Kim Lân về làng // Tiền phong. - 2017. - Ngày
22 tháng 7. - Tr 9. Số 203
Bài viết về làng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (nay là
phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) quê hương của nhà văn Kim Lân và hình
ảnh làng quê trong các tác phẩm văn học của nhà văn.
DDC: 307.7/C500K.

VI. LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
105. PHẠM KIÊN. Đền Đô - "địa chỉ đỏ" giáo dục lịch sử truyền
thống : Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - Ngày 30 tháng 7. - Tr 6. Số
20231
Bài viết về Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, nơi "địa chỉ đỏ"
giáo dục lịch sử truyền thống của quê hương.
DDC: 203/Đ203Đ.
106. THANH HUYỀN. Giếng Ngọc làng Diềm // TC.Thế giới di sản. 2017. - Tháng 7. - Tr 56. Số 7
Bài viết về những truyền thuyết ly kỳ của Giếng Ngọc, thuộc làng Diềm,
xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, nơi có đền thờ bà thủy tổ khai sinh ra môn nghệ
thuật Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
DDC: 959.7012/G306NG.
107. TRẦN HƯNG. Địa linh sinh nhân kiệt : Bài thi trở thành kiệt tác
trị quốc, chống tham nhũng - Kỳ 2 // Khoa học và đời sống. - 2017. - Ngày 31
tháng 7. - Tr 14. Số 91
Bài viết về cuộc đời của Trạng nguyên Vũ Kiệt, SN 1452 ở xã Yên Việt,
huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay thuộc thôn Cửu Yên,
huyện Thuận Thành).
DDC: 959.7026092/Đ301L.
108. TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với
bước chuyển chiến lược của cách mạng Việt Nam // TC.Lịch sử Đảng. 2017. - Tháng 7. - Tr 16. Số 7
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ và vai trò quan trọng của đồng chí với bước chuyển chiến lược của
cách mạng Việt Nam.
DDC: 959.7032092/T455B.
109. VĂN THỊ THANH MAI. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Người
cộng sản kiên trung, mẫu mực : Nghiên cứu - Trao đổi // TC.Tuyên giáo. 2017. - Tháng 7. - Tr 18. Số 7
Bài viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ, người cộng sản kiên trung, mẫu mực.
DDC: 959.7032092/T455B.
110. TRẦN MINH TRƯỞNG. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý
luận mác-xít sáng tạo của Đảng : Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí
Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912/9-7-2017) // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 9
tháng 7. - Tr 1. Số 20210
Bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo mác xít sáng tạo
của Đảng. Ông quê ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 959.7032092/T455B.

111. NGUYỄN TÚC. Nhớ về Chủ tịch Lê Quang Đạo // Đại đoàn kết.
- 2017. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 5. Số 206
Bài viết về cố Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Lê Quang Đạo trong
những ngày chuẩn bị Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Ông quê ở Bắc Ninh.
DDC: 959.70442/NH460V.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

