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001. DƯƠNG ĐỨC NGHĨA. Gần lắm Trường Sa // Đại biểu nhân dân. 2017. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 4. Số 130
Đoàn công tác của HĐND tỉnh Bắc Ninh gồm 21 đại biểu, do Ủy viên
Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm Trưởng
đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, tặng quà, động viên quân dân huyện đảo
Trường Sa và nhà giàn DK1 trong thời gian từ ngày 15-24/4/2017.
DDC: 352.209597/G121L.
002. DƯƠNG ĐỨC NGHIÊM. Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị tập huấn
công tác HĐND : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 5.
- Tr 4. Số 130
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi
dưỡng kỹ năng cho các đại biểu HĐND cấp huyện và xã.
DDC: 352.209597/B113N.
003. PHƯƠNG THỦY. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiếp
Đoàn đại biểu thương binh nặng TP Bắc Ninh // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 19 tháng 5. - Tr 1. Số 139
Ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tiếp
thân mật Đoàn thương binh nặng TP Bắc Ninh.
DDC: 305.9/CH500NH.
004. P.V. Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ mời họp qua tin nhắn SMS // Bưu điện
Việt Nam. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 6. Số 62
Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa có công văn gửi các Ban cán sự Đảng,
Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trật tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các Huyện
ủy, Thị ủy, Thành ủy; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc gửi
giấy mời họp qua tin nhắn SMS. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 18/5/2017.
DDC: 384.509597/T312U.
005. PHẠM MINH TUYÊN. Một số ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung
Bộ Luật Hình sự 2015 // TC.Tòa án nhân dân. - 2017. - Tháng 5. - Tr 6. Số 9
Bài viết của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về
một số ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2015.
DDC: 345/M458S.
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006. TRUNG THÀNH. TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thực
hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2017 : Phong trào thi đua // Công lý. 2017. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 4. Số 43
Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp
tỉnh Bắc Ninh đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công
tác giải quyết, xét xử các loại án. Phát huy những thành quả đó, cán bộ, công
chức TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và
vượt chỉ tiêu công tác năm 2017.
DDC: 347/T401A.
007. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Nhiều doanh nghiệp sai phạm về thuế //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 4. Số 36
Bài phản ánh việc thanh tra 6 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thanh
tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra cả 6 công ty đều sai phạm về thuế...
DDC: 352.809597/B113N.
008. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Huyện buông lỏng quản lý, xã "tiếp tay" cho
sai phạm // Thanh tra. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 5. Số 38
Bài phản ánh về sai phạm của Công ty TNHH Quỳnh Giang, ở xã Dũng
Liệt, huyện Yên Phong do sự buông lỏng quản lý của cấp có thẩm quyền và đề
nghị kiểm điểm rõ trách nhiệm những cá nhân để xảy ra sai phạm.
DDC: 352.809597/B113N.
009. QUỲNH ANH. Tỉnh lộ 286 Bắc Ninh thi công dềnh dang, dân
khổ : Cảnh báo nguy cơ TNGT // Giao thông. - 2017. - Ngày 3 tháng 5. - Tr 6.
Số 71
Bài phản ánh dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286, đoạn từ thị trấn Chờ đi
Đò Lo (Km 13+91, 89 đến Km 17+78, 60) thuộc địa phận huyện Yên Phong với
chiều dài 3,7 km được thi công từ năm 2014 đến nay vẫn còn dang dở, gây khó
khăn và mất an toàn giao thông cho người dân khu vực và người tham gia giao
thông.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20147).
DDC: 363.12009597/T312L.
010. Tai nạn giao thông làm 3 người chết : An ninh - trật tự // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 8. Số 22503
Ngày 15/5, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ cho biết, ngày 14/5, tại tỉnh lộ
279, thuộc địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ xảy ra vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng, xe ôtô Camry BKS 99A-148.77 đâm vào hai chiếc xe đạp điện và
1 xe máy đi cùng chiều, rồi lao xuống ruộng lúa, vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử
vong và 4 người bị thương.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 78; Đại đoàn
kết, số 136; Sức khỏe và đời sống, số 79).
DDC: 363.12009597/T103N.
011. AN NA. Xe Camry đâm tử vong 3 học sinh: Đại tang nơi xóm
nhỏ // Giao thông. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 11. Số 78
Bài phản ánh về đại tang 3 học sinh ở thôn Việt Vân, xã Việt Thống,
huyện Quế Võ bị xe ôtô Camry đâm tử vong. Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban ATGT
tỉnh đến thắp hương cho ba học sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông, trao
phần hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1,5 triệu đồng/nạn nhân bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 137; Gia đình và
xã hội, số 59; Phụ nữ Việt Nam, số 62).
DDC: 363.12009597/X200C.
012. P.THỦY, M.HIỀN. Cán bộ Bệnh viện lái Camry đâm 3 học sinh
tử vong // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 8. Số 4311
Ngày 15/5, Công an huyện Quế Võ cho biết, Công an đã tạm giữ Phạm
Tuấn Thành, SN 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, người đã lái xe
Camry BKS 99A-148.77 gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 học sinh tử
vong.
DDC: 363.12009597/C105B.
013. L.TƯƠI. Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT ở
Bắc Ninh // Giao thông. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 79
Ngày 16/5, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt
Hùng trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên và hỗ
trợ các gia đình nạn nhân bị TNGT tại tỉnh lộ 279, thuộc địa bàn xã Nhân Hòa,
huyện Quế Võ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 137).
DDC: 363.12009597/U523B.
014. PV. Khẩn trương điều tra vụ TNGT thảm khốc 3 học sinh tử
vong // Sức khỏe và đời sống. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 11. Số 79
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các
cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao
thông trên tỉnh lộ 279, thuộc địa bàn huyện Quế Võ khiến 3 học sinh tử vong và
4 người bị thương. UBND tỉnh cũng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, địa
phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các
nạn nhân bị thương và gia đình 3 học sinh tử vong.
DDC: 363.12009597/KH121TR.
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015. T.MINH, P.THỦY. Khởi tố, tạm giam tài xế xe Camry gây tai nạn
liên hoàn khiến 3 học sinh tử vong // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 18
tháng 5. - Tr 8. Số 4313
Ngày 17/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành, SN 1986, trú
tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ, về
hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 118; Pháp
luật Việt Nam, số 138; Công lý, số 40).
DDC: 363.12009597/KH462T.
016. PHONG TRÂM. Những người lính gác đêm // Văn nghệ Công an. 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 3. Số 341
Bài và ảnh về những chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc
Ninh với những khó khăn, vất vả trong công tác.
DDC: 363.2/NH556NG.
017. P.V. Bắc Ninh: Tiêu hủy 265 bánh ma túy vật chứng của vụ án
Tàng Keangnam // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 10. Số 131
Ngày 10/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Tiêu hủy vật
chứng tài sản đã tiêu hủy vật chứng vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam)
cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.
DDC: 364.1/B113N.
018. Mua bán, vận chuyển ma tuý : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 28 tháng 5. - Tr 8. Số 22515
Ngày 27/5, tại phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn,
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Công an thị
xã Từ Sơn bắt quả tang Lương Văn Hạ, SN 1979, trú ở xã Xuân Tiến, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định mua bán trái phép 3.000 viên ma túy tổng hợp.
Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 149).
DDC: 364.1/M501B.
019. AN NA. Mang súng vào siêu thị điện thoại để cướp : Tin vắn //
Giao thông. - 2017. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 14. Số 85
Ngày 28/5, Đại tá Trần Trọng Thực, Trưởng Công an huyện Tiên Du xác
nhận, Công an huyện Tiên Du đang điều tra nghi án hai thanh niên mang vũ khí
khống chế nhân viên siêu thị điện thoại Thế giới công nghệ ở thôn Đồng Xép, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du để cướp.
DDC: 364.15/M106S.
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020. NGÔ TUẤN. Xóa sổ ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy : Tin an
ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 5. Số 4296
Công an huyện Quế Võ vừa triệt xóa và bắt giữ 2 đối tượng gây ra 23 vụ
trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện và nhiều địa phương khác. Liên quan đến
vụ việc, 3 đối tượng khác đang bị lực lượng chức năng xem xét, khởi tố về hành
vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
DDC: 364.16/X401S.
021. Trộm tiệm vàng : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 5
tháng 5. - Tr 8. Số 22492
Ngày 4/5, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với
Trần Văn Đáng, SN 1989, ở Nam Sơn, TP Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.
DDC: 364.16/TR453T.
022. Vận động đối tượng truy nã ra đầu thú : An ninh - trật tự // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 8. Số 22497
Ngày 9/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Thuận Thành
vừa chủ trì, phối hợp Phòng PC52 Công an tỉnh vận động và tiếp nhận Nguyễn
Quốc Tuấn, 42 tuổi, trú ở xã Song Liễu, huyện Thuận Thành ra đầu thú theo
quyết định truy nã số 05 ngày 4/5/2016 của Công an huyện Thuận Thành về
hành vi đánh bạc.
DDC: 364.16/V121Đ.
023. Trộm đột nhập chùa lấy tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2017. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 8. Số 22501
Ngày 13/5, Công an TP Bắc Ninh cho biết, tại chùa Cổ Pháp, phường
Khắc Niệm bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản khoảng 115 triệu đồng. Công an
TP Bắc Ninh đang điều tra, truy xét.
DDC: 364.16/TR453Đ.
024. VĂN HUẾ. Bắt 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng //
Giao thông. - 2017. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 14. Số 81
Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49)
Công an TP Hà Nội cho biết, đã bàn giao 10 đối tượng cùng 5 tàu và tang vật
533m2 cát được khai thác trái phép đến Công an huyện Phúc Thọ để tiếp tục
điều tra làm rõ theo quy định, trong đó có tàu BN-1393 do Nguyễn Văn Định,
43 tuổi, ở huyện Thuận Thành điều khiển và tàu QN-6090, do Trần Văn Thành,
47 tuổi, ở huyện Quế Võ điều khiển.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 142; Nông
thôn ngày nay, số 121).
DDC: 364.16/B118N.
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025. Cố ý gây thương tích : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày
24 tháng 5. - Tr 8. Số 22511
Ngày 23/5, theo tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, tại bến phà Đông Xuyên,
xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, do mâu thuẫn cá nhân trong làm ăn, Nghiêm
Quang Đông, 33 tuổi, trú ở xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong và một số thanh
niên khác đã bắt giữ và hành hung Tô Quang Vinh, 49 tuổi, ở quận Cầu Giấy,
Hà Nội phải nhập viện. Hiện Công an huyện Yên Phong đang hoàn tất hồ sơ xử
lý theo quy định của pháp luật.
DDC: 364.16/C450Y.
026. Cán bộ UBND phường chiếm đoạt tài sản : An ninh - trật tự //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 8. Số 22512
Ngày 24/5, Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố
bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, SN 1978, ở Hoà Đình,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, cán bộ Văn phòng UBND phường Võ Cường
về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/C105B.
027. T.NHÀN. Bệnh viện hai lần bị trộm "hỏi thăm" : Tin xét xử //
Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 28 tháng 5. - Tr 9. Số 148
Tòa án quân sự Khu vực 2, Quân khu 1 vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sỹ
Toàn, SN 1992, ở khu 2, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh 1 năm tù về tội trộm
cắp tài sản.
DDC: 364.16/B256V.
028. UYỂN NHƯ. Mạo danh cán bộ VPCP để lừa đảo : Tin vắn // Giao
thông. - 2017. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 14. Số 87
Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 2 đối tượng về tội
"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có Đỗ Thị Hạnh Hoa, SN 1969, ở xã Đại
Đồng, huyện Tiên Du bị tuyên phạt 13 năm tù.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4326).
DDC: 364.16/M108D.
029. VƯƠNG TRANG NGHIÊM. Liên quan vụ việc ở chùa Đông Du,
xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh: Lí do thiếu thuyết phục khi
không cho Đại đức Thích Quảng Đại đăng ký cư trú // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 11. Số 84
Bài phản ánh việc UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ không cho công
dân Nguyễn Xuân Hoành (Đại đức Thích Quảng Đại) ở chùa Đông Du đăng ký
cư trú gây bức xúc cho người dân ở 3 thôn (Đông Du Trong, Đông Du Núi và
Đông Du Ngoài) của làng Đông Du. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện
pháp giải quyết thấu đáo, dứt điểm để Đại Đức Thích Quảng Đại được cư trú và
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hành đạo theo pháp luật Việt Nam và quy định của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam.
DDC: 341.4/L305Q.
030. THỤC CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hội nghị tập huấn đại hội
Công đoàn các cấp // Lao động. - 2017. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 5. Số 102
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tập huấn đại hội Công
đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2018-2023.
DDC: 331.87/L305Đ.
031. QUẾ CHI. CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh: Phối hợp hỗ trợ lắp đặt 5
cabin trữ sữa cho nữ công nhân lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 10 tháng
5. - Tr 5. Số 106
Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Ngày hội công nhân
lao động, hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017,
biểu dương công nhân lao động tiêu biểu, hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.
Tại ngày hội, Ban tổ chức đã biểu dương khen thưởng 354 tập thể, cá nhân xuất
sắc; hỗ trợ 17 công nhân lao động bị tai nạn lao động, 832 công nhân lao động
có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp hỗ trợ lắp đặt 5 cabin trữ sữa cho 3 công đoàn
cơ sở với số tiền trên 600 triệu đồng.
DDC: 331.87/C455Đ.
032. CÁP VĂN HUYNH. Bắc Ninh: Đại hội điểm công đoàn cơ sở Cty
cổ phần Catalan // Lao động. - 2017. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 5. Số 123
Công đoàn Công ty cổ phần Catalan trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện
Yên Phong vừa tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở công ty lần thứ III, nhiệm kỳ
2017-2022.
DDC: 331.87/B113N.
033. BN. Bắc Ninh: Gần 49 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho 1.250 hộ gia
đình người có công // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 28 tháng 5. - Tr 4. Số 148
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt bổ sung "Đề án hỗ trợ
người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ". Theo
Quyết định, tỉnh sẽ bố trí gần 49 tỷ đồng để hỗ trợ xây nhà ở cho 1.250 hộ gia
đình người có công.
DDC: 361.7/B113N.
034. VÂN GIANG. Chủ tịch Hội năng động, nhiệt tình // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 4. Số 73
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Bài viết về ông Nguyễn Tiến Đại, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã
Thụy Hòa, huyện Yên Phong, người năng động, tâm huyết, hết lòng xây dựng tổ
chức Hội đạt vững mạnh, xuất sắc, được hội viên và Nhân dân yêu mến.
DDC: 305.26/CH500T.
035. ĐỨC BÌNH. Đề nghị khen 2 lão nông khui vụ hồ sơ thương binh
giả // Tuổi trẻ và đời sống. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 3. Số 591
Ông Lưu Hồng Sơn, Phó chánh Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, Sở đang đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và
Xã hội tặng bằng khen cho ông Nguyễn Tiến Lãng, 79 tuổi, ở phố Tam Á, xã
Gia Đông, và ông Nguyễn Công Uẩn, 80 tuổi, ở thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái,
huyện Thuận Thành, 2 ông đã làm rõ gần 3.000 hồ sơ thương binh giả.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 111).
DDC: 305.26/Đ250NGH.
036. GIA TƯỞNG. Hai lão nông giúp phanh phui 2.745 hồ sơ thương
binh giả // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 3. Số 111
Bài viết về ông Nguyễn Công Uẩn, 80 tuổi, ở thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái,
và ông Nguyễn Tiến Lãng, 79 tuổi, ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận
Thành, đã giúp cơ quan chức năng phát hiện gần 3000 hồ sơ giả mạo, khai man
để hưởng chế độ người có công, thu hồi hơn 150 tỷ đồng...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 108; Tuổi trẻ và
đời sống, số 593, số 594, số 595).
DDC: 305.26/H103L.
037. PV. Nghệ nhân quan họ gần trăm tuổi kể chuyện 5 lần được gặp
Bác Hồ // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 3. Số 4310
Bài viết về cụ Nguyễn Thừa Kế, SN 1920, ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du với 5 lần được gặp Bác Hồ.
DDC: 305.26/NGH250NH.
038. QUỐC LẬP. Cựu chiến binh Trường Sơn gương mẫu // Người
cao tuổi. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 4. Số 83
Bài viết về ông Nguyễn Đình Sơn, ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện
Tiên Du, người cựu chiến binh Trường Sơn gương mẫu, hăng hái tham gia công
tác xã hội.
DDC: 305.9/C566C.
039. VŨ MINH PHÚC. Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh
- Liệt sĩ: Nghị lực sống của một thương binh // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày
29 tháng 5. - Tr 5. Số 149
Bài và ảnh về ông Hà Quý Phiến, SN 1940, thương binh hạng 2/4 ở làng
Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, người đã vượt lên số phận, nuôi 5
8

con khôn lớn và trở thành vận động viên môn bóng bàn với bộ sưu tập huy
chương đủ màu sắc.
DDC: 305.9/H561T.
040. CTV. Tin hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 15
tháng 5. - Tr 2. Số 58
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với
ngành Bưu điện tỉnh. Đây là giải pháp góp phần giúp các cấp Hội thực hiện tốt
nhiệm vụ công tác tuyên truyền và vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế,
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại
biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI đề ra.
DDC: 369.46/T311H.
041. KIM OANH. "CLB Quan họ tham gia công tác phòng, chống tội
phạm và tệ nạn xã hội" : Mô hình hay // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 31
tháng 5. - Tr 2. Số 65
Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ, Ban chỉ đạo
138 xã Yên Giả và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Giả đã tổ chức Lễ ra mắt Ban
chỉ đạo mô hình "CLB Quan họ tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội".
DDC: 369.4/C125L.
042. TRÀ THƯỢNG. Bắc Ninh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 8. Số 121
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt
Nam vừa khai giảng "Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội" cấp tỉnh, huyện
cho 70 cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cơ sở.
DDC: 305.5/B113N.
043. THANH HÀ. Bắc Ninh: Nâng cao vai trò Hội Nông dân // Công
thương. - 2017. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 10. Số 63
Bài viết về việc nâng cao vai trò của Hội Nông dân Bắc Ninh, góp phần
tích cực vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã
hội các địa phương.
DDC: 305.5/B113N.
II. KINH TẾ
044. PV. Chuyển mục đích sử dụng đất tại Bắc Ninh, Long An // Nhân
dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 5. - Tr 2. Số 22494
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định
chuyển mục đích sử dụng 96,2ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ
tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử
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dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị
định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.
DDC: 333.33/CH527M.
045. NGUYỄN TRƯỜNG. Bắc Ninh sẽ thu hồi hơn 1.000 ha đất của
các dự án "treo" // Tiền phong. - 2017. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 2. Số 135
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép thu hồi
49 dự án với tổng diện tích hơn 1.000 ha tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 58).
DDC: 333.33/B113N.
046. THÁI HÙNG. Xây dựng Đảng vững mạnh - đồng hành cùng
doanh nghiệp hội nhập, phát triển // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14
tháng 5. - Tr 1. Số 4309
Ngày 13/5, tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối
Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XIV năm 2017 với
chủ đề "Xây dựng Đảng vững mạnh - đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và
phát triển".
DDC: 338.7/X126D.
047. TRUNG KIÊN. Thêm một khách hàng của Agribank nhận giải
đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 4.
Số 4304
Tại TP Bắc Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam (Agribank) đã tổ chức lễ trao giải đặc biệt lần thứ hai trong đợt huy động
tiết kiệm dự thưởng "Mừng xuân Đinh Dậu" cho khách hàng Mẫn Thị Luyện, ở
xã Văn Môn, huyện Yên Phong, là khách hàng gửi tiền tại Agribank chi nhánh
huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông nghiệp Việt Nam, số 91;
Đầu tư, số 56; Pháp luật Việt Nam, số 138).
DDC: 332.1/TH253M.
048. M.NGỌC. Bắc Ninh: Tổng kết quy chế phối hợp đấu tranh
phòng, chống tội phạm lĩnh vực thuế // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 19
tháng 5. - Tr 7. Số 139
Cục Thuế Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh tổng kết thực hiện Quy chế
phối hợp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm lĩnh vực thuế
năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2017.
DDC: 336.2009597/B113N.
049. HƯỜNG, TUYẾN. PC Bắc Ninh: Chủ động chống quá tải // Công
thương. - 2017. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 11. Số 64
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Bài phản ánh về nhu cầu điện tăng nhanh và việc đẩy nhanh tiến độ các dự
án, đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục
phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn của Công ty điện lực Bắc
Ninh.
DDC: 621.31/Đ305L.
050. NGUYỄN LAM. UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Đạt
chuẩn huyện Nông thôn mới nhờ sự đồng thuận giữa lãnh đạo huyện với bà
con nhân dân // Công lý. - 2017. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 11. Số 42
Bài viết về huyện Tiên Du với những thành tích vượt bậc trong phong trào
xây dựng Nông thôn mới và những khó khăn, thử thách ở phía trước.
DDC: 307.1/U523B.
051. HUY SƠN. Thành công nhờ phát huy sức dân // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 17. Số 94
Bài viết về phong trào xây dựng Nông thôn mới tại xã Xuân Lâm, huyện
Thuận Thành, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí với tổng kinh phí thực hiện hơn
173 tỷ đồng, bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
DDC: 307.1/TH107C.
052. HUY SƠN. Ninh Xá chạy nước rút cán đích // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2017. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 17. Số 106
Xã Ninh Xá là 1 trong 2 xã được huyện Thuận Thành lựa chọn dự kiến
đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017. Hiện tại, xã đã đạt 17/19 tiêu chí và
đang tăng tốc thực hiện 2 tiêu chí còn lại.
DDC: 307.1/N312X.
053. NHÃ NAM (Thực hiện). "Nữ tướng" Đồng Kỵ Vũ Thị Mai: Mong
ước đưa gỗ Đồng Kỵ đi khắp năm châu // Đầu tư. - 2017. - Ngày 5 tháng 5. Tr 20. Số 54
Bài trả lời phỏng vấn của bà Vũ Thị Mai, Tổng giám đốc Công ty Đồ gỗ
Hướng Mai, Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn với mong ước làm sao đưa thương hiệu gỗ
Đồng Kỵ ra thế giới.
DDC: 694.092/N550T.
054. PV. Bắc Ninh: Chủ động ứng phó với thiên tai // Thanh tra. 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 16. Số 41
Bài viết về việc chủ động đối phó với thiên tai bất thường có thể xảy ra
của các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh với phương châm "Chủ động phòng tránh,
ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng
tránh là chính".
DDC: 353.909597/B113N.
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055. BÙI VIỆT. Bắc Ninh: Khai giảng 2 lớp học nghề sản xuất bao bì
// Công thương. - 2017. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 14. Số 63
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối
hợp với Công ty Cổ phần Tiến Thành (KCN Quế Võ) tổ chức khai giảng 2 lớp
học nghề sản xuất bao bì cho 60 học viên.
DDC: 688/B113N.
056. TRẦN VƯƠNG, THÀNH AN. Làng nghề kết hợp du lịch: Phù
Lãng tạo nhiều việc làm cho người dân // Lao động. - 2017. - Ngày 23 tháng
5. - Tr 9. Số 117
Bài và ảnh về làng nghề gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ kết hợp với du
lịch, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.
DDC: 666/L107NGH.
057. MC. Tre trúc Xuân Lai // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2017. Ngày 21 tháng 5. - Tr 20. Số 21
Bài viết về làng nghề thủ công tre trúc Xuân Lai, huyện Gia Bình với
những sản phẩm từ tre, trúc đã đem lại thương hiệu nức tiếng cho làng quê và
góp vào nền văn hóa Việt những giá trị nghệ thuật không phai mờ.
DDC: 745.51/TR200TR.
058. VÂN HỘI. Bắc Ninh: Xây dựng nhãn hiệu tập thể, tháo gỡ khó
khăn cho làng nghề Xuân Lai // Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 25
tháng 5. - Tr 5. Số 21
Bài viết về thực trạng làng nghề mây tre đan Xuân Lai, xã Xuân Lai,
huyện Gia Bình và các biện pháp tháo gỡ khó khăn của chính quyền địa phương
để phát triển làng nghề truyền thống, gìn giữ nét văn hóa hồn Việt trong các sản
phẩm của mình.
DDC: 745.5/B113N.
059. HUY SƠN. Anh Hiểu làm giàu từ nuôi bò sữa // Kinh tế nông
thôn. - 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 4. Số 19
Bài viết về trang trại nuôi bò sữa của anh Nguyễn Văn Hiểu, ở xã Nghĩa
Đạo, huyện Thuận Thành.
DDC: 636.2009597/A107H.
060. DƯƠNG TRƯỜNG. Trồng nghệ đen // Nông nghiệp Việt Nam. 2017. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 14. Số 95
Bài viết về mô hình trồng nghệ đen đang được nhân rộng trên địa bàn
huyện Gia Bình vì hiệu quả kinh tế và những công dụng của nó đem lại.
DDC: 633/TR455NGH.
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III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
061. BÍCH NGA. Du lịch tâm linh // TC.Xây dựng đời sống văn hóa. 2017. - Tháng 5. - Tr 62. Số 177
Bài viết về hoạt động du lịch tâm linh tại các di tích lịch sử nổi tiếng,
trong đó có chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành...
DDC: 910/D500L.
062. KHỔNG VĂN THẮNG. Thành phố Bắc Ninh: Tăng cường công
tác quản lý di tích và lễ hội // TC.Xây dựng đời sống văn hóa. - 2017. - Tháng
5. - Tr 32. Số 177
Bài viết về việc tăng cường công tác quản lý di tích và lễ hội trên địa bàn
thành phố Bắc Ninh.
DDC: 353.709597/TH107PH.
063. VŨ KIÊM NINH. Du ngoạn vùng cổ tích Kinh Bắc // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 9. Số 73
Bài viết về vùng quê Kinh Bắc, một vùng đất cổ với nhiều di tích lịch sử,
trong đó có làng Phù Lưu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 307.72/D500NG.
064. CNET. Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc
tế Bảo tàng 18/5 // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 3. Số 49
Bài viết về những hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5 của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 069.09597/B113N.
065. HUY THẮNG. Một cuốn sách tôn vinh nghề Việt // Văn nghệ
Công an. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 10. Số 343
Giới thiệu cuốn sách "Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền
thống" của tác giả Vũ Từ Trang, ông quê ở Bắc Ninh.
DDC: 680/M458C.
066. PHẠM THUẬN THÀNH. Chuyện hỏa táng ở Nghĩa Đạo // Người
cao tuổi. - 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 6. Số 81
Bài viết về công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội" ở xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.
DDC: 393/CH527H.
067. PV VÀ TTXVN. Nhiều hoạt động chào mừng đại lễ Phật đản
năm 2017 // Nhân dân. - 2017. - Ngày 4 tháng 5. - Tr 8. Số 22491
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Ngày 3/5, Đoàn đại biểu Ủy ban TW MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch,
Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đến thăm,
chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội
đồng Chứng minh TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội
Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 294.3/NH309H.
068. BTTGP. Tin từ giáo phận // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2017.
- Ngày 28 tháng 5. - Tr 7. Số 22
Ngày 13/5, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận
Bắc Ninh chủ sự khánh lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
DDC: 230/T311T.
069. NGUYỄN HƯỜNG. Ông phó nháy ở Đền Đô // Thời báo Làng
nghề Việt. - 2017. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 13. Số 21
Bài viết về Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn,
người đã gắn bó 15 năm với nghề chụp ảnh ở Đền Đô, thị xã Từ Sơn, ông là tác
giả của bức ảnh Hoàng long linh hiện nổi tiếng.
DDC: 770.92/Ô455PH.
070. HÀ MINH. Bắc Ninh: Tăng mạnh số học sinh tham gia Cuộc thi
Viết thư UPU : Bưu điện // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 6 tháng 5. - Tr
9. Số 54
Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh, sau gần 3
tháng triển khai trên địa bàn, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm
2017 đã thu hút số lượng lớn học sinh tham gia. Tổng số bài dự thi là 88.650 bài,
tăng 3.425 bài so với năm 2016. Số trường tham gia dự thi là 303/308, tăng 2
trường so với năm 2016.
DDC: 895.9226/B113N.
071. PV. Nữ sinh lớp 8 đoạt giải nhất Cuộc thi viết thư quốc tế UPU //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 2. Số 22500
Ngày 12/5, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty
Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và TW Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh phối hợp tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần
thứ 46. Bức thư của em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8 Trường THCS
Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đoạt giải Nhất.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4308;
Quân đội nhân dân, số 20153; Tiền phong, số 133; Bưu điện Việt Nam, số 57).
DDC: 895.9226/N550S.
072. KK. Bắc Ninh: Hội thi Tin học trẻ thành phố // Giáo dục và thời
đại. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 2. Số 110
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Thành Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố Bắc
Ninh vừa phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Bắc Ninh lần thứ X
năm 2017. Tham dự Hội thi có 107 thí sinh của 48 trường thuộc 3 khối tiểu học,
THCS, THPT của thành phố Bắc Ninh.
DDC: 004/B113N.
073. K.VÂN. Bắc Ninh: Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực,
xâm hại trẻ em // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 2. Số 57
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh vừa tổ chức đợt tuyên
truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại 14 trường tiểu học.
DDC: 362.82/B113N.
074. HỒNG PHÚC. Tặng 1,5 triệu suất sữa cho học sinh tiểu học : Đọc
nhanh // TC.Khoa học phổ thông. - 2017. - Tháng 5. - Tr 11. Số 5
Quỹ khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy vừa công bố trao
tặng miễn phí 1,5 suất sữa Fami Kid cho 75.000 em học sinh tiểu học với tổng
trị giá hơn 5 tỷ đồng tại 5 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 641.3/T116M.
075. Bắc Ninh: Khánh thành Trung tâm Tư vấn chăm sóc GD trẻ //
Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 2. Số 152
Tại Trường Mầm non xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
khánh thành Trung tâm Tư vấn chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non dựa vào cộng
đồng thuộc Dự án "Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" do
Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện. Công trình có diện tích
sử dụng 200m2, với tổng kinh phí đầu tư là 140.000USD.
DDC: 372.21/B113N.
076. KK. Bắc Ninh: Tuyển 75% HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công
lập // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 2. Số 120
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh quyết định tổ chức thi tuyển vào các
trường THPT công lập trong 3 ngày từ 2-4/6. Năm học 2016-2017 toàn tỉnh có
hơn 15.000 học sinh tốt nghiệp THCS. UBND tỉnh Bắc Ninh nhất trí với Sở về
việc tuyển 75% số học sinh vào các trường THPT.
DDC: 370.9597/B113N.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
077. NH. Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã
hội tỉnh Bắc Ninh // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 14. Số
63
Theo Quyết định số 220/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm
Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện sẽ được đổi thành Trung tâm Chữa bệnh 15

Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện chữa
bệnh, cai nghiện, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề,
lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và người
sau cai nghiện ma túy...
DDC: 353.509597/TH107L.
078. PHẠM CHÍNH, NGỌC THẢO. Bài 2: Thành công từ công tác
tuyên truyền : Thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân // Bảo hiểm xã hội. - 2017.
- Ngày 9 tháng 5. - Tr 6. Số 37
Bài viết về việc triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe cá nhân tại 3 địa
phương, trong đó có xã Chi Lăng, huyện Quế Võ.
DDC: 353.609597/B103H.
079. PV. Gần năm triệu trẻ em được bổ sung vi-ta-min A liều cao //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 5. Số 22514
Ngày 26/5, tại Bắc Ninh, Bộ Y tế phát động Ngày vi chất dinh dưỡng
(ngày 1 và 2/6) năm 2017, với thông điệp "Vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao
sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống".
DDC: 613.2/G121N.
080. TRẦN NGỌC KHA. Người hiến thận ngay khi còn sống : Gương
sáng quanh ta // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 5. Số 151
Bài và ảnh về bà Lê Thị Thảo, SN 1961 và con gái, chị Bùi Thị Hòa, SN
1986, ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, người đã tình nguyện hiến thận cho
người vô danh từ khi còn sống.
DDC: 610.9597/NG558H.
081. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Đối thoại về BHXH, BHYT với nông
dân : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 8. Số 114
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức
hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với nông dân
huyện Lương Tài.
DDC: 368.4009597/B113N.
082. Q.C. Bắc Ninh: Nỗ lực để dẫn đầu về chỉ số sử dụng nước sạch
nông thôn // Công lý. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 16. Số 39
Bài viết về những nỗ lực nâng tỷ lệ người dân nông thôn Bắc Ninh được
sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần cải thiện đời sống người dân, xóa đói giảm
nghèo và xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 628.1/B113N.
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083. THÁI YẾN. Bắc Ninh: Xử phạt các cơ sở vi phạm quy định về an
toàn vệ sinh thực phẩm // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 24 tháng 5. - Tr 7.
Số 144
Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh Trần
Danh Phượng cho biết, tỉnh đã thành lập 3 đoàn liên ngành để kiểm tra các cơ sở
sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Xử phạt các cơ sở vi phạm quy
định về an toàn vệ sinh thực phẩm...
DDC: 363.19/B113N.
084. AP. Thẩm định lò đốt rác HT750-RT01 // Tài nguyên và Môi
trường. - 2017. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 12. Số 37
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh vừa thành lập hội đồng và tiến hành
thẩm định công nghệ lò đốt rác thải rắn sinh hoạt mã hiệu HT750-RT01 do Xí
nghiệp Hùng Quang và Công ty cổ phần cơ khí thương mại Hợp Tiến thiết kế,
chế tạo và lắp đặt tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 363.7009597/TH120Đ.
085. ANH MINH. Xử phạt hai doanh nghiệp xả nước thải ra môi
trường // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 1. Số 4306
UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối
với Công ty TNHH Yestech Vina và Công ty Willtech Vina, ở Khu công nghiệp
Quế Võ do vi phạm xả thải trái phép nước thải không qua xử lý ra môi trường và
yêu cầu phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 131; Tiền
phong, số 143).
DDC: 363.73/X550PH.
086. TUẤN NGUYỄN. Gây ô nhiễm gần 10 năm, chính quyền bất lực
// Tiền phong. - 2017. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 15. Số 126
Bài phản ánh hoạt động xả khói bụi, gây ô nhiễm môi trường của công ty
TNHH Vạn Lợi, xã Văn Môn, huyện Yên Phong trong gần 10 năm qua, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân địa phương, mặc dù đã kiến nghị
tới các ngành, các cấp nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được giải quyết.
DDC: 363.73/G126Ô.
087. QUỲNH MAI. Bị phạt hơn 700 triệu đồng do vi phạm môi
trường // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 7. Số 137
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định xử phạt Công ty Vạn Lợi có trụ sở
tại huyện Yên Phong 736 triệu đồng do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
đồng thời đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với công ty và yêu cầu khắc phục vi
phạm.
DDC: 363.72/B300PH.
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088. ĐÌNH VIỆT. Bắc Ninh: Về nơi suốt 10 năm màn đen sì, nước đổi
màu // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 5. Số 58
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm tại sông Ngũ Huyện Khê, đoạn qua
phường Phong Khê, TP Bắc Ninh do việc xả thải của các nhà máy giấy, gây ảnh
hưởng đến cuộc sống của người dân.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên bài: Dự án xử lý chất thải có nguy
cơ "đắp chiếu", báo Gia đình và xã hội, số 59).
DDC: 363.73/B113N.
089. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
31 tháng 5. - Tr 7. Số 22518
Phản ánh tình trạng ô nhiễm trên sông Ngũ Huyện Khê, đoạn chảy qua
phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
địa phương và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và hồi âm để báo
thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.73/TH455T.
090. NGỌC AN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức Giải cầu lông
CNVCLĐ lần thứ IX năm 2017 // Lao động. - 2017. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 4.
Số 117
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức thành công Giải Cầu lông
công nhân viên chức lao động lần thứ IX. Giải thu hút 208 vận động viên xuất
sắc của 21 đơn vị, được tuyển chọn từ các vòng đấu loại của Liên đoàn lao động
các huyện, thị xã, thành phố. Kết thúc giải, BTC đã trao 26 huy chương vàng, 26
huy chương bạc, 40 huy chương đồng cho các vận động viên đạt giải...
DDC: 796.345/L305Đ.
091. P.V. Bắc Ninh khen thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích
xuất sắc // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 4. Số 57
Để kịp thời động viên các HLV, VĐV đã giành thành tích cao tại các giải
đấu trong và ngoài nước, UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng gần 1 tỉ đồng cho các
HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thể thao Quốc gia 6 tháng
cuối năm 2016.
DDC: 796.09597/B113N.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
092. NGUYỄN THANH KIM. Thầm nhủ : Góc thơ // Sức khỏe và đời
sống. - 2017. - Ngày 1-3 tháng 5. - Tr 22. Số 70+71
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TH120NH.
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093. VŨ THẾ THƯỢC. Dòng sông miền quan họ : Thơ người cao tuổi //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 8. Số 78
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/D431S.
094. VŨ TỪ TRANG. Trung du trở lại // Giáo dục và thời đại. - 2017. Tháng 5. - Tr 42. Số 104-106
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TR513D.
095. PHẠM QUÝ. Băn khoăn di sản : Câu chuyện văn hóa // Đại đoàn
kết. - 2017. - Ngày 15 tháng 5. - Tr 8. Số 135
Tại Viện Âm Nhạc, Câu lạc bộ Quan họ cổ truyền đã tổ chức giới thiệu
"Canh hát quan họ" nhằm làm rõ những giá trị của Di sản phi vật thể đại diện
của nhân loại.
DDC: 782.42162009597/B115KH.
096. LÊ THƯ. Giữ lối chơi quan họ cổ // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 29 tháng 5. - Tr 8. Số 149
Bài viết về lối chơi quan họ cổ được lan tỏa rộng ở những vùng miền khác
nhau và việc thành lập các CLB quan họ theo lối hát cổ là cách giữ gìn di sản
này.
DDC: 782.42162009597/GI550L.
097. DÂN HUYỀN. Thúy Hường - nét duyên Quan họ // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 8+9. Số 86
Bài viết về NSND Thúy Hường với nét duyên Quan họ.
DDC: 782.42162009597/TH523H.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
098. LÊ VĂN LAN. 940 năm phòng tuyến sông Cầu // TC.Sự kiện và
Nhân chứng. - 2017. - Tháng 5. - Tr 16. Số 281
Bài và ảnh về phòng tuyến sông Cầu, công trình kiến trúc quân sự kỳ diệu
và kỳ vĩ, có một không hai trong lịch sử quân sự và lịch sử dân tộc.
DDC: 959.7023/CH311TR.
099. THÍCH ĐỒNG DƯỠNG. Giới thiệu "Kiên Lạc tháp bi ký" //
TC.Văn hóa phật giáo. - 2017. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 16. Số 272
Bài viết về bài ký bia tháp Kiên Lạc ở Chùa Bảo Sinh, thôn Thịnh Cầu, thị
trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.
DDC: 294.3/GI462TH.
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100. MINH NGỌC. Đền Đô - Nét đẹp trong văn hóa Kinh Bắc //
TC.Quê hương. - 2017. - Tháng 5. - Tr 20. Số 5
Bài viết về Đền Đô, ở làng Đình Bảng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn,
nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, mang đậm nét văn hóa dân gian và lịch sử dân tộc.
DDC: 203/Đ254Đ.
1 01. BẠCH BÍCH. Trạng Bịu // TC.Thế giới trong ta. - 2017. - Tháng 5.
- Tr 66. Số 468
Bài viết về trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo (Trạng Bịu), ở xã Liên Bão,
huyện Tiên Du, ông là tấm gương sáng cho mọi người và mọi thời đại.
DDC: 959.70271/TR106B.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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