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001. H.K. Thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc
Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 1. Số 4284
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh
Bắc Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của
Trung tâm và Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa Trung tâm với các cơ
quan, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm ba năm. Sau ba năm
thực hiện, UBND tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện thí điểm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời nay, số 758).
DDC: 352.209597/TH300Đ.
002. PHƯƠNG HOA, QUANG TUẤN. Chất vấn - hình thức giám sát
quan trọng của HĐND : Hội đồng nhân dân và cử tri Bắc Ninh // Đại biểu nhân
dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 6. Số 93
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I,
năm 2017 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị,
các đại biểu đã tập trung thảo luận chuyên đề về "Một số giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn".
DDC: 352.209597/CH124V.
003. TUẤN ĐỖ. Ban Pháp chế HĐND: Đánh giá đúng vị trí, vai trò
lực lượng dân quân tự vệ // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 4. - Tr
6. Số 93
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc giám sát kết quả thực hiện
Nghị quyết số 66/HĐND17 về mô hình tổ chức, chế độ chính sách đối với lực
lượng dân quân tự vệ tại huyện Thuận Thành.
DDC: 352.209597/B105PH.
004. TUẤN ĐỖ. Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa
XVIII // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 4. Số 103
Ngày 12/4, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 4
(kỳ họp bất thường) nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 352.209597/KH103M.
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005. PHƯƠNG THỦY, VŨ LINH. Lãnh đạo Bộ Công an tiếp xúc, giải
đáp các băn khoăn, kiến nghị của cử tri // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày
25 tháng 4. - Tr 1. Số 4290
Ngày 24/4, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri tại xã Mộ
Đạo, huyện Quế Võ và xã Trung Kênh, huyện Lương Tài. Cùng dự có các đồng
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/L107Đ.
006. P.V. Bắc Ninh yêu cầu hồi đáp người dân, doanh nghiệp trong 2
ngày // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 7. Số 47
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, để nâng cao chất lượng hoạt
động của chuyên mục "Hỏi - Đáp trực tuyến" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã giao Văn phòng
UBND tỉnh chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị có liên quan theo
dõi, tiếp nhận câu hỏi, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, thông qua mục
"Hỏi - Đáp trực tuyến". Về thời hạn trả lời câu hỏi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
không quá 2 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được câu hỏi do Cổng thông tin
điện tử chuyển đến.
DDC: 352.209597/B113N.
007. PV. Công bố PAPI 2016: 16 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất //
Công lý. - 2017. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 10. Số 28
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát
triển và Hỗ trợ cộng đồng và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt
Nam (UNDP) đã công bố Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành
chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2016. Kết quả, 16 tỉnh, thành phố đạt
điểm cao nhất, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 351.09597/C455B.
008. MINH HẰNG. Quy hoạch đô thị Bắc Ninh: Thời cơ, thách thức
và tầm nhìn thời đại // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. - Tr
36. Số 17+18
Bài viết về thời cơ, thách thức và tầm nhìn thời đại trong việc quy hoạch
đô thị tại Bắc Ninh.
DDC: 307.1/Q523H.
009. SONG THANH. Dân vận trên quê hương Kinh Bắc // TC.Sự kiện
và nhân chứng. - 2017. - Tháng 4. - Tr 13. Số 280
Bài viết về công tác dân vận của các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, cùng nhân dân xây dựng
địa bàn ổn định và phát triển.
DDC: 324.2597/D121V.
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010. PHẠM MINH TUYÊN. Xóa án tích theo quy định của Bộ Luật
Hình sự 2015 // Tòa án nhân dân. - 2017. - Tháng 4. - Tr 23. Số 7
Bài viết của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh về những vướng mắc trong việc xóa án tích theo quy định của Bộ Luật
Hình sự năm 2015.
DDC: 345/X401A.
011. TRẦN MINH GIANG. Tòa dân sự TAND tỉnh Bắc Ninh: Đề ra
nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự // Công lý.
- 2017. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 5. Số 33
Bài viết về Tòa Dân sự TAND tỉnh Bắc Ninh với những giải pháp hữu
hiệu để giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.
DDC: 347/T401A.
012. TRUNG THÀNH. TAND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh: Chú
trọng công tác giải quyết dứt điểm các loại án : Phong trào thi đua // Công lý.
- 2017. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 4. Số 29
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Tòa án nhân dân huyện Thuận
Thành trong năm 2016.
DDC: 347/T401A.
013. HẢI HÀ. Công ty Quỳnh Giang (Bắc Ninh): Ngang nhiên vi
phạm pháp luật // Thanh tra. - 2017. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 4. Số 29
Bài viết về những sai phạm liên quan đến gian lận thuế, sử dụng trái phép
đất nông nghiệp, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường, ... của công ty Quỳnh
Giang, ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong đã bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu
tư Bắc Ninh xử lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 20126).
DDC: 352.8009597/C455T.
014. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Kiến nghị xử lý kinh tế hơn 1,3 tỷ đồng //
Thanh tra. - 2017. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 4. Số 33
Quý I năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 41
cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.503 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Qua
thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó, thu
hồi về ngân sách 598 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 53 triệu đồng, xử lý vi
phạm hành chính 666 triệu đồng.
DDC: 352.809597/B113N.
015. HẢI HÀ. Lấy tiền ngân sách đi... du lịch // Thanh tra. - 2017. Ngày 28 tháng 4. - Tr 11. Số 34+35
Bài viết về những sai phạm trong công tác thu - chi ngân sách tại xã Đông
Thọ, huyện Yên Phong giai đoạn 2013-2014. Hiện, Đoàn Thanh tra huyện Yên
Phong đã thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền 90 triệu đồng chi
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cho cán bộ xã đi học, tuy nhiên yêu cầu của Đoàn Thanh tra đến nay chưa được
thực hiện nghiêm túc.
DDC: 352.409597/L126T.
016. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày
5 tháng 4. - Tr 6. Số 20116
Bài phản ánh tuyến đường liên tỉnh 286 chạy qua địa phận xã Yên Phụ,
huyện Yên Phong (khoảng 2km) bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại
của người dân gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
của địa phương. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét.
DDC: 363.12009597/TH455T.
017. DƯƠNG ĐÌNH. Lan tỏa chiến dịch "Giành lại vỉa hè" : Thư về
tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 6. Số 20125
Bài viết về những kết quả đã đạt được của chiến dịch "Giành lại vỉa hè"
trên các trục đường chính của huyện Quế Võ, góp phần xây dựng đô thị văn
minh.
DDC: 363.12009597/L105T.
018. TRẦN HẰNG. Gác chắn đường ngang nơi nhiều lớp, nơi không
có // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 7. Số 4283
Bài viết về sự lãng phí trong việc lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động và
chốt gác tàu của một số đường ngang thuộc địa bàn TP Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/G101CH.
019. NGUYỄN VĂN XÂY. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Giỏi tuyên truyền
an toàn giao thông tốt // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 20 tháng 4. Tr 4. Số 1172
Bài viết về Hội CCB tỉnh Bắc Ninh với việc làm tốt công tác tuyên truyền
giáo dục trong tầng lớp nhân dân về ý thức tham gia giao thông cũng như đảm
bảo trật tự an toàn giao thông.
DDC: 363.12009597/H452C.
020. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2017. - Ngày
26 tháng 4. - Tr 7. Số 22484
Bài phản ánh việc tập kết vật liệu xây dựng của Xí nghiệp Ngọc Toan, ở
huyện Gia Bình, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên tuyến đê
nối thôn Ngăm Mạc với thôn Cổ Thiết, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
DDC: 363.12009597/TH455T.
021. PV. Hai tuần tạm giữ, tịch thu 40.176 lít rượu // Công lý. - 2017. Ngày 5 tháng 4. - Tr 10. Số 27
Ngày 16/3, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh phối hợp với Phòng
Cảnh sát môi trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Tiêu chuẩn
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đo lường chất lượng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông Nguyễn
Văn Hải, ở thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tạm giữ 2.000 lít rượu,
lấy 4 mẫu rượu để kiểm nghiệm, kết quả cả 4 mẫu rượu thử đề có nồng độ
methanol trong ngưỡng cho phép. Sau 2 tuần triển khai chỉ thị số 02 của Bộ
trưởng Bộ Công thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với
sản xuất, kinh doanh rượu, lực lượng chức năng đã tạm giữ, tịch thu 40.176 lít
rượu, 1.431 chai rượu các loại...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 40;
Đại biểu nhân dân, số 94; Công an nhân dân, số 4295).
DDC: 363.19/H103T.
022. LÃ NGHĨA HIẾU. Tiêu hủy 17.000 con cá trê nhập lậu // Thanh
niên. - 2017. - Ngày 27 tháng 4. - Tr Nhịp sống phía Bắc. Số 117
Ngày 26/4, Công an huyện Hải Hà, Quảng Ninh phát hiện trên xe tải do
Nguyễn Văn Sáng, 33 tuổi, ở huyện Thuận Thành điều khiển chở 17.000 con cá
trê giống không có giấy tờ hợp pháp. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành
chính lái xe và tiêu hủy toàn bộ số cá.
DDC: 363.19/T309H.
023. THÁI BÌNH. Bắc Ninh: Hút cát... hút cả thân đê // Tài nguyên và
môi trường. - 2017. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 7. Số 31
Bài phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tuyến đê xung yếu
khu vực sông Cầu, sông Đuống thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị các cơ quan chức
năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các thủ phạm hủy hoại đê điều.
DDC: 627/B113N.
024. CTV. Điều tra mở rộng vụ án tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu
khí Việt Nam // Nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 8. Số 22460
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi
tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Đỗ Văn Hồng,
SN 1967, ở 280 đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty PVC-KB.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 93;
Nông nghiệp Việt Nam, số 66; Tiền phong, số 92; Thanh niên, số 92; Công an
nhân dân, số 4267; Đại đoàn kết, số 93; Lao động, số 74).
DDC: 364.16/Đ309TR.
025. PV. Tạm giữ hình sự một số đối tượng đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc
Ninh // Nhân dân. - 2017. - Ngày 2 tháng 4. - Tr 8. Số 22460
Ngày 1/4, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
(C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác
định 4 đối tượng liên quan đến việc nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
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Ninh cùng nhiều cán bộ khác. Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 2 đối
tượng có vai trò chính để tiếp tục điều tra làm rõ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 92; Sức khỏe
và đời sống, số 54; Thanh niên, số 92; Công an nhân dân, số 4267; Lao động xã
hội, số 41).
DDC: 364.16/T104GI.
026. Bắt khẩn cấp hai đối tượng đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 8. Số 22461
Ngày 2/4, tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn
cấp hai đối tượng về hành vi "đe dọa giết người", trong đó có Trần Anh Thuận,
36 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Bước đầu xác định, 2 nghi phạm là
người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát, đã thực hiện
việc nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để gây ảnh hưởng đến hoạt động
khai thác cát trên địa bàn và tranh giành bến bãi.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 95; Tuổi trẻ, số
85; Đại đoàn kết, số 93; Thanh niên, số 93; Nông thôn ngày nay, số 80; Nông
nghiệp Việt Nam, số 67).
DDC: 364.16/B118KH.
027. NHÓM PV ĐIỀU TRA. Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị "cát tặc"
đe dọa: Lộ chân tướng ông trùm nạo vét cát // Lao động. - 2017. - Ngày 3
tháng 4. - Tr 1. Số 74
Bài viết về "ông trùm" nạo vét cát Ngô Thành Sơn, SN 1980, ở thôn Mao
Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 80).
DDC: 364.16/V500CH.
029. HÒA, THỦY. Khởi tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND
và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 12
tháng 4. - Tr 8. Số 4277
Ngày 11/4, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan
Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương,
37 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội "khủng bố" và Trần Anh Thuận, 36
tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh về tội "không tố giác tội phạm”. Theo
điều tra, đối tượng Phương đã nhắn tin với nội dung đe dọa đến số điện thoại của
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và một số cán bộ khác nhằm hạ uy tín và gây ảnh
hưởng đến hoạt động của các công ty được cấp phép khai thác cát trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động số 82; Quân đội
nhân dân, số 20123; Nhân dân, số 22470; Nông thôn ngày nay, số 87; Nông
nghiệp Việt Nam, số 73; Thanh niên, số 102; Tiền phong, số 102; Tuổi trẻ, số
94; Đại đoàn kết, số 102; Giao thông, số 14; Nhà báo và công luận, số 15).
DDC: 364.16/Đ452T.
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030. HÀ AN. Truy nã lái xe trộm két sắt của công ty // Thanh niên. 2017. - Ngày 10 tháng 4. - Tr. Nhịp sống phía Bắc. Số 100
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã
ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Đức, 26 tuổi, ở phường Đình Bảng, thị
xã Từ Sơn về tội trộm cắp tài sản.
DDC: 364.16/TR523N.
031. AN QUỲNH, THẢO VY. Lên Facebook lừa bán thẻ điện thoại
chiết khấu cao // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 4280
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên đang điều tra mở
rộng vụ án Nguyễn Phi Long, SN 1992, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Hòa Long,
TP Bắc Ninh, ở trọ tại phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thẻ điện thoại chiết khấu cao.
DDC: 364.16/L254F.
032. HÀ SƠN. "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền và bạn hát cùng
lĩnh án : Tin xét xử // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 9. Số
113
TAND TP Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương
Minh Tuyền, SN 1986, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh 26 tháng tù về tội
"Gây rối trật tự nơi công cộng" và 6 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản". Liên
quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1977, ở phường Tiền An, TP
Bắc Ninh bị phạt 20 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
DDC: 364.16/TH107CH.
034. P.A. Chồng sát hại vợ con rồi tự tử // Công an nhân dân. - 2017. Ngày 11 tháng 4. - Tr 8. Số 4276
Ngày 10/4, tại khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn xảy
ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người chết, 4 người bị thương. Hiện
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 101; Pháp luật
Việt Nam, số 101; Đại đoàn kết, số 101; Tuổi trẻ, số 93; An ninh thế giới, số
1662).
DDC: 364.152/CH455S.
035. P.THỦY, M.HIỀN. Khởi tố đối tượng chém cả gia đình khiến con
gái 4 tuổi tử vong // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 8. Số
4279
Ngày 13/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã
ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Vũ Văn Điệp, SN 1983, trú tại khu phố
Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn về hành vi giết người.
DDC: 364.152/KH462T.
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036. T.THÀNH. Bắc Ninh: Án mạng vì cái "nhìn đểu" : Tin an ninh trật tự // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 10. Số 118
Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối
tượng để điều tra về hành vi giết người, trong đó có Nguyễn Văn Trung, SN
1992, ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.
DDC: 364.152/B113N.
037. P.A. Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin : Tin 24
giờ qua // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 8. Số 4275
Ngày 9/4, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, Công an thị xã Từ Sơn phối
hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá chuyên án, bắt quả
tang đối tượng Sầm Thanh Hùng, SN 1992, ở khối 4, thị trấn Kim Sơn, Quế
Phong, Nghệ An đang vận chuyển 3 bánh heroin từ Nghệ An ra Bắc Ninh tiêu
thụ.
DDC: 364.1/B118Q.
038. TUẤN HƯƠNG. Vận chuyển thuê 9 bánh heroin : Tin an ninh trật
tự // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 5. Số 4277
Ngày 11/4, tại tỉnh lộ 277, thuộc thôn Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn,
Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh) chủ trì, phối
hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh và
Đội Kiểm sát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh) bắt quả tang đối tượng
Khá A Chà, SN 1974, trú tại tỉnh Hòa Bình về hành vi vận chuyện trái phép chất
ma túy. Tang vật thu giữ 9 bánh heroin, tổng trọng lượng 3,24kg. Vụ việc được
bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục
điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 102;
Thanh niên, số 102; Lao động, số 82; Tiền phong, số 102; Gia đình và xã hội, số
44; Bảo vệ pháp luật, số 31).
DDC: 364.1/V121CH.
039. QUẾ CHI (Ghi). Người lao động chia sẻ Thủ tướng sẽ lắng nghe
// Lao động. - 2017. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 5. Số 76+77
Ý kiến chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hạnh, công nhân Khu công nghiệp
Quế Võ với mong muốn các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp
có những lớp, những chương trình dạy kỹ năng sống để công nhân quản lý cuộc
sống của mình tốt hơn.
DDC: 331.87/NG558L.
040. TẤT THẢO. CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh: Chú trọng các nội
dung về an toàn vệ sinh lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 12 tháng 4. - Tr
4. Số 82
Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch số
16/KH-CĐKCN về an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Theo đó, Công đoàn các
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khu công nghiệp chỉ đạo Công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng thỏa ước lao
động tập thể, trú trọng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Công đoàn cơ sở
trong công tác vệ sinh an toàn lao động...
DDC: 331.87/C455Đ.
041. QUẾ CHI. Hỗ trợ vốn cho nữ công nhân nghèo : Cách làm hay từ
cơ sở // Lao động. - 2017. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 5. Số 87
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong xây dựng và vận hành Quỹ
"Vì nữ công nhân nghèo" của Công đoàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần hỗ trợ những
nữ công nhân lao động nghèo có vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm,
từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
DDC: 331.87/H450TR.
042. TẤT THẢO. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Ký hợp tác hỗ trợ công nhân
lao động // Lao động. - 2017. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 5. Số 95
Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động
Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017, biểu dương công
nhân lao động tiêu biểu.
DDC: 331.87/L305Đ.
043. MAI ANH. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Phong trào "Đền ơn đáp
nghĩa" đạt hiệu quả cao // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng
4. - Tr 5. Số 1171
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc
Ninh trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
DDC: 305.9/H452C.
044. PV. Hội NCT các địa phương hoạt động hiệu quả : Tỉnh Bắc
Ninh // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 2. Số 58
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Người cao tuổi huyện Yên
Phong trong quý I/2017.
DDC: 305.26/H452NG.
045. THANH PHƯƠNG. Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh : Tin hội bốn
phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 2. Số 47
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần vàng
bạc đá quý Phú Nhuận tổ chức bàn giao Mái ấm tình thương PNJ cho chị Trịnh
Thị Mến, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Phù Lang, xã Phù
Lương, huyện Quế Võ.
DDC: 361.7/H452L.
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II. KINH TẾ
046. A.NHIÊN (Ghi). Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh Cao Văn Hà:
Phải cẩn trọng nếu muốn tránh mớ bòng bong // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 3 tháng 4. - Tr 5. Số 93
Ý kiến của ông Cao Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc
tích hợp quy hoạch xây dựng vào quy hoạch tổng thể.
DDC: 307.1/GI104Đ.
047. HỒNG NGA. Những cái được và mối lo từ khu công nghiệp //
Thời nay. - 2017. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 5. Số 757
Bài phản ánh những lợi ích thiết thực và những mặt trái của việc phát
triển khu công nghiệp đối với đời sống người dân xã Đại Đồng, huyện Tiên Du,
đòi hỏi những hoạch định mới sát thực tế hơn của các cấp, ngành chức năng.
DDC: 307.1/NH556C.
048. BÍCH THỦY. Dự án của Cargill tại Bắc Ninh chưa thể triển khai
như dự kiến // Đầu tư. - 2017. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 5. Số 47
Bài viết bàn về những vấn đề còn tồn tại trong việc triển khai xây dựng
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Quế Võ của Tập đoàn
Cargill.
DDC: 338.7/D509A.
049. TRẦN QUANG. Quê hương quan họ "dệt trang sử mới" // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 6 tháng 4. - Tr 20. Số 82+83+84
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh sau 5 năm triển
khai xây dựng Nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 2 huyện đạt chuẩn
Nông thôn mới là Tiên Du và Từ Sơn; 35 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bằng
36,1% tổng số xã, cao hơn mức chung của vùng đồng bằng sông Hồng 12,6%.
DDC: 307.1/QU250H.
050. PHẠM MẠNH CƯỜNG. Gốm Phù Lãng mộc mạc và chân quê //
TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 20. Số 16
Bài viết về gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, đậm chất mộc
mạc và chân quê, gần gũi với nghệ thuật tạo hình gốm độc đáo lớn nhất vùng
đồng bằng Bắc Bộ.
DDC: 738.09597/G453PH.
051. PHÚ AN. Gốm Phù Lãng nét đẹp truyền thống // TC.Giáo dục và
thời đại. - 2017. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 24. Số 15
Bài và ảnh về làng nghề gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ.
DDC: 666/G453PH.
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052. TRẦN HÒA. Trăm năm hun khói làng tre // Khoa học và đời
sống. - 2017. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 10. Số 45
Bài viết về làng nghề thủ công mỹ nghệ tre trúc Xuân Lai, huyện Gia
Bình với sản phẩm tre hun khói nổi tiếng khắp cả nước, trở thành nguồn thu
nhập ổn định giúp Xuân Lai duy trì nghề và trở nên giàu có.
DDC: 684.009597/TR114N.
053. MINH HƯƠNG. Lối ra nào cho làng tơ tằm // Thời nay. - 2017. Ngày 27 tháng 4. - Tr 6. Số 760
Bài viết về làng tơ tằm Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong
và những trăn trở về hướng đi bền vững của làng nghề.
DDC: 677.009597/L452R.
054. MINH HUỆ, THU HÀ (Ghi). Nông dân Nguyễn Hồng Thái (xã
Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh): Mong các công ty cám chia sẻ
khó khăn : Ý kiến // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 10. Số
95
Ý kiến của ông Nguyễn Hồng Thái, ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành
với mong muốn các công ty cám chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn trong
giai đoạn hiện nay, để người dân tiếp tục duy trì đàn lợn.
DDC: 636.4009597/N455D.
055. ĐỨC THỊNH. Thành triệu phú nhờ "3 cùng" với trồng nấm //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 12. Số 97
Bài viết về mô hình trồng nấm của ông Phùng Văn Vịnh, ở thôn Huề
Đông, xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 635/TH107TR.
III. KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
056. PV. Chuyển đổi mã vùng viễn thông cố định tại 23 tỉnh, thành
phố // Nhân dân. - 2017. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 8. Số 22473
Từ 0h ngày 15/4 giai đoạn 2 của kế hoạch chuyển đổi mã vùng viễn thông
cố định sẽ được thực hiện tại 23 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 384.5/CH527Đ.
057. HOÀNG TUẤN. Tin vắn // TC.Giác ngộ. - 2017. - Ngày 7 tháng 4. Tr 5. Số 891
Ngày 1/4, tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du đã diễn ra khóa tu thiền
"Một ngày an lạc" nhằm tìm hiểu văn hóa Phật Giáo, văn hóa vùng Kinh Bắc.
Đây là sự kiện nằm trong chương trình tiền APEC tại Việt Nam có tên gọi "Việt
Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn 2017".
DDC: 294.3/T311V.
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058. KIẾN NGHĨA. Khi hội làng Đông Hồ vắng tranh dân gian // Tiền
phong. - 2017. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 11. Số 106
Bài và ảnh về hội làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, với
các sản phẩm vàng mã tinh xảo đang lấn át tranh dân gian Đông Hồ.
DDC: 394.26/KH300H.
059. ANH KHOA. Khai mạc Festival nghề truyền thống "Tinh hoa
nghề Việt" : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 29
tháng 4. - Tr 6. Số 4294
Tối 28/4, Festival nghề truyền thống Huế 2017, với chủ đề "Tinh hoa
nghề Việt" chính thức khai mạc với sự tham gia của 327 nghệ nhân đến từ 40
làng nghề, cơ sở nghề, trong đó có làng nghề tranh Đông Hồ, Thuận Thành.
DDC: 680/KH103M.
060. P.V.T. Khai mạc Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2017 : Tin
vắn // Tiền phong. - 2017. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 2. Số 105
Ngày 14/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc
Ninh 2017 đã được tổ chức với 30 đơn vị và 40 gian hàng tham gia. Trong dịp
này, Nhà sách Tiền phong trao tặng 150 đầu sách với gần 400 quyển sách cho
thư viện trường THCS Tiền An, TP Bắc Ninh.
DDC: 070.5/KH103M.
061. VI NHƯ. Bắc Ninh phát triển du lịch gắn với văn hóa quan họ //
Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 42. Số 17+18
Bài viết về vùng quê Kinh Bắc - Bắc Ninh với việc phát triển du lịch gắn
với văn hóa quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
DDC: 782.42162009597/B113N.
062. NGUYÊN ĐỨC. Tin từ giáo phận // TC.Người công giáo Việt
Nam. - 2017. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 7. Số 18
Ngày 16/4, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đại SJ, Giám mục giáo phận Bắc
Ninh dâng lễ Phục sinh tại giáo họ Nà Phặc thuộc giáo xứ Bắc Cạn.
DDC: 230/T311T.
063. Tin tức từ giáo phận // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2017. Ngày 16 tháng 4. - Tr 7. Số 16
Ngày 23/3, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt S.J, Giám mục giáo phận Bắc
Ninh chủ sự thánh lễ tạ ơn và long trọng công bố Sắc lệnh phê chuẩn Hiến
chương của Hiệp hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh.
DDC: 230.009597/T311T.
064. PV. Sẻ chia yêu thương với trẻ tự kỷ // Nhân dân. - 2017. - Ngày 3
tháng 4. - Tr 3. Số 22461
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Ngày 2/4, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Ngày hội "Vòng tay yêu
thương" lần thứ 3, năm 2017. Ngày hội có sự tham gia của hàng trăm trẻ mắc
chứng tự kỷ đến từ 21 trường, trung tâm đang can thiệp cho trẻ tự kỷ trên địa
bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 93).
DDC: 371.94/S200CH.
065. THIÊN HƯƠNG. Ký ức 5 lần gặp Bác của nhà giáo đất Kinh Bắc
// Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 29 tháng 4 đến Ngày 3 tháng 5. - Tr 15.
Số 119-123
Bài ghi lại hồi ức của nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương, ở phường Thị Cầu,
TP Bắc Ninh về 5 lần được gặp Bác Hồ. Hình ảnh vị lãnh tụ cùng những lời căn
dặn của Người được bà luôn khắc cốt ghi tâm, là động lực để suốt đời bà phấn
đấu, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người".
DDC: 959.7041/K600Ư.
IV. Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
066. DƯƠNG ĐỨC NGHIÊM. Bắc Ninh: Nhân lực y tế cần được
tuyển chọn, đào tạo bài bản : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2017. Ngày 21 tháng 4. - Tr 4. Số 111
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội thảo với chủ đề "Vai
trò của HĐND tỉnh trong ban hành chính sách về y tế cơ sở, góp phần nâng cao
chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn".
DDC: 353.609597N.
067. SONG ANH. Phía sau những cuộc đời bất hạnh // TC.Thế giới
trong ta. - 2017. - Tháng 4. - Tr 12. Số 467
Bài và ảnh về y tá Nguyễn Thị Xuân, ở Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc
Ninh, người hết lòng vì những bệnh nhân phong.
DDC: 610.73092/PH301S.
068. MAI PHƯƠNG. Bắc Ninh: 100% người dân nông thôn được sử
dụng nước sạch // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 16. Số 41
Tính đến hết năm 2016, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ
sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt trên 98%. Dự kiến cuối năm 2017, số hộ dân
nông thôn sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%.
DDC: 628.1/B113N.
069. HOÀNG LONG. Bắc Ninh: Đẩy mạnh cung cấp nước sạch, tập
trung phục vụ nông thôn // Nhà báo và Công luận. - 2017. - Ngày 28 tháng 4. Tr 43. Số 17+18

13

Bài viết về việc đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư các phương án cấp
nước hiện đại, hiệu quả, an toàn và bền vững, góp phần tích cực trong việc nâng
cao chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 628.1/B113N.
070. HẢI NHI. Bắc Ninh với mô hình "3 sạch" // Đại đoàn kết. - 2017. Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 97
Bài viết về mô hình "Khu phố 3 sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bắc
Ninh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng TP Bắc
Ninh xanh, sạch, đẹp, văn minh.
DDC: 363.7009597/B113N.
071. THÁI HÙNG. Bắc Ninh: Công bố danh mục 30 nguồn nước phải
bảo vệ // Gia đình và xã hội. - 2017. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 15. Số 40
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh mục
nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ bao gồm 10 sông và 20 ao, hồ trên địa bàn
TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và triển khai thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện
trạng và giải pháp quản lý, sử dụng ao, hồ, đầm trên địa bàn tỉnh.
DDC: 354.309597/B113N.
072. NINH HÀ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11
tháng 4. - Tr 8. Số 20122
Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh, an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh phối
hợp với huyện Yên Phong tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2017.
DDC: 363.19/H103B.
073. PHẠM THUẬN THÀNH. Cờ hội xứ Bắc // Người cao tuổi. - 2017.
- Ngày 19 tháng 4. - Tr 8+9. Số 62
Bài viết về các hội cờ xưa còn được lưu truyền ở Bắc Ninh như cờ ruộng
Nghi Khúc, cờ bỏi Lạc Thổ, cờ người Bình Ngô, trở thành nét đẹp văn hóa trong
mùa lễ hội, góp phần đẩy mạnh phong trào chơi cờ của tỉnh phát triển, là cơ hội
tốt để rèn luyện các vận động viên đỉnh cao chuẩn bị thi đấu quốc gia.
DDC: 794.1/C460H.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
074. NGUYỄN QUỐC LẬP. Thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 8. Số 54
Chùm thơ của tác giả ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TH460NG.
075. TRẦN VĂN ÚC. Trang thơ Người cao tuổi // Người cao tuổi. 2017. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 9. Số 60
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Chùm thơ của tác giả quê ở huyện Thuận Thành.
DDC: 895.922134/TR106TH.
076. NGUYỄN THANH KIM. Lưu luyến // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 22
tháng 4. - Tr 9. Số 16
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/L566L.
077. NGUYỄN THANH KIM. Nguyên Hồng // Văn nghệ. - 2017. Ngày 22 tháng 4. - Tr 9. Số 16
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NG527H.
078. NGUYỄN THANH KIM. Nét vàng hoa dã quỳ // Nhân dân cuối
tuần. - 2017. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 13. Số 18
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/N207V.
079. NGUYỄN THANH KIM. Về quê // Văn nghệ. - 2017. - Ngày 22
tháng 4. - Tr 9. Số 16
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/V250Q.
080. NGUYỄN KHÁNH. Quan họ giữa trời Âu // Đại đoàn kết. - 2017.
- Ngày 23 tháng 4. - Tr 6. Số 113
Bài viết về Câu lạc bộ Quan họ Kinh Bắc ở Cộng hòa Séc.
DDC: 782.42162009597/QU105H.
081. MINH SÁNG. TP.HCM: Ra mắt Câu lạc bộ Quan họ Bắc Sông
Cầu // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. - Ngày 24 tháng 4. - Tr 11. Số 81
Ngày 23/4, tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra mắt CLB Quan họ Bắc
Sông Cầu, do Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình tổ chức. Đến dự có
đại diện lãnh đạo Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hội đồng hương tỉnh Bắc
Ninh cùng các thành viên CLB và đông đảo các CLB hát quan họ khác đến từ
nhiều tỉnh thành trên cả nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 114).
DDC: 782.42162009597/TH107PH.
082. NÔNG LƯU VĨNH. Nghệ nhân đất Kinh Bắc vực dậy tranh dân
gian Đông Hồ // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 20. Số 99
Bài viết về những gian nan trong quá trình vực dậy dòng tranh dân gian
Đông Hồ đang ngày càng mai một của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.
DDC: 741.09597/NGH250NH.
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083. P.V. Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Nét đẹp miền Quan
họ" // TC.Môi trường và Sức khỏe. - 2017. - Tháng 4. - Tr 5. Số 353-355
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến đông đảo
quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh sau 20 năm tái lập, ngày 15/3, Hội Văn
học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề
"Nét đẹp miền Quan họ".
DDC: 770.9597/PH110Đ.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
084. QUÁCH DƯƠNG. Bí mật tượng đá Chùa Phật Tích // Khoa học
và đời sống. - 2017. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 10. Số 50
Bài viết về bí mật tượng đá tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên Kỳ 2: Tượng Thích Ca giáo chủ?,
Báo Khoa học và đời sống, số 51).
DDC: 294.3/B300M.
085. CẢNH LINH. Cổ tích làng Diềm // Sức khỏe và đời sống. - 2017. Ngày 30 tháng 4. - Tr 5. Số 69
Bài và ảnh về làng Diềm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh.
DDC: 307.72/C450T.
086. NGUYỄN TIẾN AN. Lễ hội truyền thống làng Xuân Thụ //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 8+9. Số 57
Bài viết về lễ hội làng Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn được
tổ chức vào ngày 9-10/2 âm lịch để cúng lễ lên Đức mẹ Diệu Tiên Thần nữ và
Quảng Khánh Đại Vương, hai vị tướng có công phò trợ Hai Bà Trưng chống
quân Đông Hán.
DDC: 959.7013/L250H.
087. VŨ KIÊM NINH. Du ngoạn vùng cổ tích Kinh Bắc // Người cao
tuổi. - 2017. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 8. Số 54
Bài viết về các địa danh với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng của vùng quê
Kinh Bắc, trong đó có làng Phù Lưu (tên Nôm là làng Giầu), phường Đình
Bảng, thị xã Từ Sơn với dòng sông Tiêu Tương thơ mộng và nhiều dấu tích lịch
sử còn lưu lại.
DDC: 307.72/D500NG.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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