I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1. VŨ MINH. Bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa
Bút Tháp // Lao động xã hội. - 2017. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 8. Số 151
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn
và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh. Theo
đó, phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 8,2ha: Toàn bộ 2,1ha khu
vực bảo vệ của Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp (trong đó khu bảo vệ
I có diện tích 0,9ha và khu vực bảo vệ II có diện tích là 1,2ha) và phần đất mở
rộng về phía đông, tây, nam của di tích thuộc địa phận thôn Bút Tháp, xã Đình
Tổ, huyện Thuận Thành với tổng diện tích 6,1ha.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Du lịch, số 62).
DDC: 294.3/B108T
2. HƯƠNG SEN. Quy hoạch tổng thể Di tích Quốc gia đặc biệt chùa
Phật Tích : Văn hóa // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 8.
Số 359
Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 2052/QĐ-TTG năm 2017 phê
duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia
đặc biệt Chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy
hoạch là 34ha. Trong đó, diện tích khu vực bảo vệ I là 1,2ha và khu vực bảo vệ
II là 0,6ha. Phần đất mở rộng diện tích 32,2ha gồm: Phía Bắc toàn bộ núi Phật
Tích thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích; phía Nam toàn bộ phần đất dự kiến quy
hoạch bãi đỗ xe, khu dịch vụ theo quy hoạch nông thôn mới xã Phật Tích; phía
Đông phần đất thuộc khu dân cư thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động xã hội, số 154; Đại
đoàn kết, số 157; Văn hóa, số 153).
DDC: 294.3/QU600H
3. VÂN ANH. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 27 tháng
12. - Tr 2. Số 361
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2088/QĐTTg công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công lý, số 104; Giao thông, số 207).
DDC: 307.1/T311V
4. TRINH NGUYỄN. Đưa chùa Bút Tháp thành điểm du lịch văn hóa
tâm linh // Thanh niên. - 2017. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 19. Số 352
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy
hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút
Tháp, huyện Thuận Thành. Mục tiêu của quy hoạch là đưa chùa trở thành điểm
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du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Bắc Ninh và vùng đồng bằng sông Hồng, cũng
như phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp di tích này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thể thao Việt Nam, số 144;
TC.Giác ngộ, số 928).
DDC: 353.709597/Đ551CH
5. HÀ MY. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 27 tháng 12.
- Tr 8. Số 20380
Ngày 26/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ
chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh
trung học phổ thông.
DDC: 340/H103B
6. PHƯƠNG THỦY. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo môi trường an
toàn, lành mạnh cho người dân // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng
12. - Tr 1. Số 4515
Ngày 5/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban
MTTQ TP Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri TP Bắc Ninh. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Bắc
Ninh dự buổi tiếp xúc. Về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh tới
dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22706).
DDC: 352.209597/M506T
7. PHƯƠNG HOA. Hiệu quả từ nghị quyết chuyên đề : Kỳ họp thứ 6,
HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại biểu nhân dân. 2017. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 5. Số 350
Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành
72 nghị quyết, trong đó 50 nghị quyết chuyên đề. Việc ban hành nghị quyết của
HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của
pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương, góp phần quan trọng thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
DDC: 352.209597/H309QU
8. NGUYỄN HƯƠNG GIANG. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm
đại biểu : Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 20162021 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 5. Số 350
Ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang về vai
trò, trách nhiệm của đại biểu và những mục tiêu tổng quát được HĐND tỉnh Bắc
Ninh thống nhất.
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DDC: 352.209597/T307T
9. TUẤN ĐỖ. Quyết liệt, thẳng thắn : Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc
Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 16
tháng 12. - Tr 5. Số 350
Bài viết về phiên chất vấn và trả lời câu hỏi tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh
Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 352.209597/Q528L
10. ĐỖ TUẤN. Sôi nổi và tâm huyết : Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc
Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 // Đại biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 16
tháng 12. - Tr 5. Số 350
Bài viết về nội dung phiên thảo luận tổ của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bắc
Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 352.209597/S452N
11. PV. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
lần thứ XI: Phát động nhiều hoạt động thi đua trong thanh niên cả nước //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 4. Số 22706
Ngày 4/12, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức
phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ra
quân chiến dịch "Tình nguyện mùa Đông" năm 2017 và "Xuân tình nguyện"
năm 2018 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi".
DDC: 324.2597/T305T
12. HỒNG LINH. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 30
tháng 12. - Tr 8. Số 20383
Ngày 29/12, tại Nhà đa năng Cung văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc
Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội thi "Khi tôi 18" tỉnh Bắc
Ninh, lần thứ III năm 2017. Hội thi thu hút đông đảo học sinh trung học phổ
thông đến từ 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.29597/H103B
13. DUY HỒNG. Những ngày diễn tập ở Kinh Bắc // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 3. Số 20360
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong cuộc diễn tập khu vực phòng
thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2017.
DDC: 355.5/NH556NG
14. Q.CHI. LĐLĐ huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Tổ chức lớp học cảm
tình Đảng cho đoàn viên // Lao động. - 2017. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 4. Số 285
Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, LĐLĐ huyện Yên Phong
phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức lớp cảm tình
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Đảng cho đối tượng là đoàn viên ưu tú thuộc các công đoàn cơ sở khối ngoài
quốc doanh.
DDC: 361.6/L305Đ
15. NGỌC AN. Đại hội điểm Công đoàn huyện Yên Phong, Bắc Ninh
// Lao động. - 2017. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 5. Số 293
LĐLĐ huyện Yên Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX nhiệm
kỳ 2017-2022 gồm 21 ủy viên và bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh
Bắc Ninh nhiệm kỳ 2018-2023.
DDC: 361.7/Đ103H
16. QUẾ CHI. LĐLĐ thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): Nắm bắt tâm tư
người lao động, đảm bảo quan hệ lao động hài hòa // Lao động. - 2017. Ngày 19 tháng 12. - Tr 5. Số 297
Bài viết về những kết quả đã đạt được của LĐLĐ thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ
2012-2017.
DDC: 361.7/L305Đ
17. Q.CHI. Ý kiến của CNLĐ, cán bộ CĐ về tăng lương tối thiểu vùng
từ 1.1.2018 : Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh // Lao
động. - 2017. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 4. Số 301
Ý kiến của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà về việc
tăng lương tối thiều và chăm lo tết Mậu Tuất 2018 cho đoàn viên, người lao
động cũng như tình hình chi trả lương tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh trong thời gian vừa qua.
DDC: 339.5/Y600K
18. T.THẢO. Ý kiến của CNLĐ, cán bộ CĐ về tăng lương tối thiểu
vùng từ 1.1.2018 : Anh Lương Đình Hoàn (KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh) // Lao động. - 2017. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 4. Số 301
Anh Lương Đình Hoàn (KCN Đại Đồng, huyện Tiên Du) cho biết, đến
thời điểm này công ty nơi anh làm việc chưa có thông báo về tăng lương tối
thiểu và mong muốn của người lao động được tăng lương theo như quy định để
cải thiện đời sống.
DDC: 339.5/Y600K
19. XUÂN TRƯỜNG. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Thi
đua phải tạo được động lực phát triển // Lao động. - 2017. - Ngày 22 tháng
12. - Tr 4. Số 300
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong phong trào công nhân viên
chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2017 của Cụm thi đua LĐLĐ các
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tỉnh Đồng bằng sông Hồng, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 361.7/CH500T
20. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Dự kiến hỗ trợ 7.000 vé tàu cho
người lao động về quê ăn Tết // Lao động. - 2017. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 4.
Số 304
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm
lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và nhiều hoạt
động chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết.
DDC: 361.7/L305Đ
21. TRƯƠNG HƯNG. CĐCS Công ty TNHH DK UIL Việt Nam (Bắc
Ninh): Phối hợp cùng chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống người lao
động : Ghi nhận từ CĐCS // TC.Lao động và Công đoàn. - 2017. - Kỳ 2 Tháng
12. - Tr 39. Số 634
Bài viết về việc chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động công
đoàn của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH DK UIL Việt Nam, ở tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 361.7/C455Đ
22. BN. Bắc Ninh: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ
nghèo // Đại đoàn kết. - 2017. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 5. Số 351
Tính đến hết tháng 11/2017, toàn tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ xây dựng 756
ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ gần
30 tỷ đồng.
DDC: 361.6/B113N
23. PV. Samsung trao tặng 600 suất học bổng trị giá 600 triệu đồng //
Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 16. Số 293
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã trao tặng 600 suất học
bổng với tổng giá trị 600 triệu đồng cho 600 học sinh có thành tích học tập tốt,
vượt khó tại các trường THCS và THPT thuộc 27 huyện, thị xã của 3 tỉnh, trong
đó có Bắc Ninh.
DDC: 361.7/S104S
24. L.A. PC Bắc Ninh: Khánh thành công trình "Thắp sáng đường
quê" // Công thương. - 2017. - Ngày 27-29 tháng 12. - Tr 25. Số 155 -156
Tiếp nối các sự kiện trong chuỗi hoạt động của tháng "Tri ân khách hàng"
năm 2017, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) khánh
thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Thanh Hà, xã An
Thịnh, huyện Lương Tài với tổng mức đầu tư 30 triệu đồng.
DDC: 621.31/PCB113N
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25. AN HÀ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 25 tháng 12.
- Tr 8. Số 20378
Ngày 24/12, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức Liên hoan
các Câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện năm 2017 với nhiều hoạt động thiết
thực, ý nghĩa trên địa bàn TP Bắc Ninh.
DDC: 305.23/H103B
26. LÊ THÚY. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở // Phụ
nữ Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 2. Số 148
Ngày 8/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ 10 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua
đồng bằng sông Hồng, trong đó có Bắc Ninh, tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua
năm 2017. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cùng chia sẻ nhiều bài học
kinh nghiệm qua một năm thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng nhiệm vụ
năm 2018.
DDC: 305.4/N122C
27. QUANG CHÍNH. Hoạt động Hội NCT các địa phương : Tỉnh Bắc
Ninh // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 2. Số 196
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Người cao tuổi xã Song
Hồ, huyện Thuận Thành trong năm 2017.
DDC: 305.26/H411Đ
28. THANH HÀ. Hội NCT tỉnh Bắc Ninh: Thường xuyên đổi mới, đa
dạng nội dung hoạt động // Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 5.
Số 208
Bài trả lời phỏng vấn của bà Ngô Thị Kim Huyền, Phó Trưởng ban
Thường trực Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Bắc Ninh về những kết quả
đã đạt được và kinh nghiệm hoạt động chăm lo đời sống cho người cao tuổi của
Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 305.26/H452NG
29. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: Hình thành 60 vùng sản xuất tập
trung : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 8. Số
308
Bài viết về những kết quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc
Ninh trong năm 2017.
DDC: 305.5/B113N
30. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: 6 tập thể, 14 cá nhân nhận bằng khen
: Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 8. Số 309
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 20132018 đã tổ chức hội nghị lần thứ 13. Tại hội nghị, 6 tập thể và 14 cá nhân được
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nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh
tặng giấy khen cho 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
năm 2017.
DDC: 305.5/B113N
31. Danh sách hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng //
Lao động và xã hội. - 2017. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 13. Số 148
Danh sách hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng, trong đó
tỉnh Bắc Ninh có 4 hồ sơ liệt sĩ.
DDC: 361.6/D107S
32. PV. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành: Thực hiện
tốt công tác nuôi dưỡng và bảo vệ môi trường // TC.Gia đình và trẻ em. 2017. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 46. Số 50
Bài và ảnh về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, ở xã
Ninh Xá, huyện Thuận Thành, nơi luôn thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và
bảo vệ môi trường.
DDC: 361.6/TR513T
33. ĐÀO HIỆP. Cựu chiến binh tự nguyện chăm sóc phần mộ liệt sĩ :
Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 6. Số
20376
Bài viết về cựu chiến binh Nguyễn Hữu Khán, 84 tuổi, ở thị trấn Lim,
huyện Tiên Du với việc tự nguyện chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong suốt 15 năm
tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Lim.
DDC: 305.9/C566CH

II. PHÁP LUẬT
34. TRUNG THÀNH. TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện tốt các
yêu cầu về cải cách tư pháp : Phong trào thi đua // Công lý. - 2017. - Ngày 8
tháng 12. - Tr 5. Số 98
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh
Bắc Ninh trong năm 2017.
DDC: 347/T401A
35. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Thu hồi sau thanh tra đạt 70% // Thanh tra. 2017. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 4. Số 97
Năm 2017, thu hồi sau thanh tra của tỉnh Bắc Ninh đạt tỷ lệ cao. Đã có 57
kết luận và quyết định được kiểm tra, thu hồi về kinh tế hơn 18,6 tỷ đồng, đạt tỉ
lệ 70%.
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DDC: 352.809597/B113N
36. BÌNH LÊ. Bắc Ninh: Xử phạt gần 460 triệu đồng vi phạm về an
toàn thực phẩm // Sức khỏe và đời sống. - 2017. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 12. Số
195
Bài viết về những kết quả đã đạt được của các đoàn thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành tỉnh Bắc Ninh về an toàn thực phẩm năm 2017.
DDC: 352.809597/B113N
37. THẢO LINH. Thanh kiểm tra môi trường sông Cầu: Quyết liệt //
Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 6. Số 98
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra
và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường năm 2017 của 6 tỉnh
lưu vực sông Cầu, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 352.809597/TH107TR
38. TTH. Từ Sơn (Bắc Ninh): Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã // Thanh Tra.
- 2017. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 5. Số 96
Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đã ký quyết định thi hành kỷ luật với 3 cán
bộ xã Hương Mạc vì đã thiếu trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm trong
thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Hương Mạc.
DDC: 352.809597/T550S
39. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Nhiều sai phạm tại Dự án Trường ĐH Công
nghệ Đông Á // Thanh tra. - 2017. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 8. Số 99
UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về
xây dựng, đất đai tại Dự án Trường Đại học Công nghệ Đông Á và kết luận
nhiều sai phạm, tồn tại ở dự án này. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính và
yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ công trình vi phạm và đẩy nhanh tiến độ đầu tư
xây dựng các hạng mục công trình còn lại; thực hiện đầu tư và quản lý dự án
đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.
DDC: 352.809597/B113N
40. PHƯƠNG ANH. Liwayway Hà Nội xả nước thải vượt quy định //
Tài nguyên và môi trường. - 2017. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 6. Số 99
UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 1773/QĐ-UBND xử phạt Công
ty Liwayway Hà Nội có địa chỉ tại Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh với mức tiền 77 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt
mức quy định.
DDC: 354.309597/L300W
41. NGUYỄN HƯNG. Yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch xã trong vụ đấu
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giá cây gỗ sưa hàng chục tỷ đồng // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng
12. - Tr 7. Số 4521
Liên quan đến vụ đấu giá cây gỗ sưa tại xã Đông Cốc, huyện Thuận
Thành, sau khi chỉ rõ những đúng sai liên quan UBND huyện Thuận Thành yêu
cầu UBND xã Hà Mãn, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn kiểm điểm rút kinh nghiệm
vì đã để xảy ra sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện bán đấu giá cây gỗ
sưa. Yêu cầu UBND xã Hà Mãn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông
Nguyễn Văn Mận vì đã có sai sót, khuyển điểm như trên. Đề nghị Đảng ủy xã
Hà Mãn chỉ đạo Chi bộ thôn Đông Cốc tổ chức kiểm điểm về Đảng đối với đồng
chí Nguyễn Văn Mận và Nguyễn Văn Vẹn.
DDC: 352.809597/Y606C
42. QUẾ CHI. Vụ người lao động mất tay, Cty "phớt lờ" Luật ở Bắc
Ninh: Công ty đã có giấy giới thiệu để người lao động đi giám định // Lao
động. - 2017. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 5. Số 283
Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thành Thịnh (chuyên sản xuất vật
liệu xây dựng, sản xuất gạch bằng công nghệ lò nung Tuynel và công nghệ lò
nung vòm tại xã Liễu Khê, huyện Thuận Thành) "phớt lờ" luật khi công nhân
của Công ty là anh Nguyễn Văn Nghiệp bị tai nạn lao động gãy tay. Ngày 1/12,
ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh, Xã hội
tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty đã thực hiện giới thiệu để anh Nghiệp được
giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động. Kết quả giám
định là cơ sở để lập hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cũng như là căn cứ bồi
thường cho anh Nghiệp.
DDC: 363.11009597/V500NG
43. PV. Sớm giải quyết quyền lợi cho người dân xóm Chúc // Bảo vệ
pháp luật. - 2017. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 10. Số 97
Bài phản ánh ý kiến của chính quyền địa phương về việc giải quyết quyền
lợi cho người dân xóm Chúc, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn sau khi bị thu hồi đất
để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng Trường Cao đẳng Công
nghệ Bắc Hà.
DDC: 352.809597/S463GI
44. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Hiệu quả "Đi đến trường an toàn - Về
đến nhà an toàn" // Giao thông. - 2017. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 4. Số 199
Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã
kiểm tra kế hoạch giảng dạy của các trường thụ hưởng dự án "Đi đến trường an
toàn - Về đến nhà an toàn" tại 5 trường trên địa bàn TP Bắc Ninh.
DDC: 362.12009597/B113N
45. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin
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phản ánh ATGT // Giao thông. - 2017. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 6. Số 207
Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh đã lập đường dây nóng
02223.827.352 tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm chủ động xử lý, khắc phục nhanh nhất
mọi tình huống xảy ra.
DDC: 363.12009597/B113N
46. TRẦN HỒ. Bắc Ninh đẩy mạnh công tác ATTP, hướng đến sản
xuất an toàn : An toàn thực phẩm cận Tết // Nông nghiệp Việt Nam. - 2017. Ngày 19 tháng 12. - Tr 12. Số 252
Bài viết về công tác đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm, hướng đến sản
xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.19/B113N
47. P.THỦY. Sập lan can Trường Tiểu học Văn Môn, Bắc Ninh làm
13 học sinh bị thương // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 8.
Số 4521
Chiều ngày 11/12, tại Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong đã
xảy ra vụ tai nạn làm 13 học sinh bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm
trọng xảy ra, lãnh đạo huyện, Công an huyện, xã và nhà trường cùng gia đình đã
đưa các cháu đi cấp cứu. Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn
Phong cùng một số lãnh đạo UBND huyện và Phòng Giáo dục huyện có mặt tại
Bệnh viện Việt Đức để thăm hỏi, động viên các cháu và gia đình.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 20365;
Nhân dân, số 22712; Tiền phong, số 346; Đại đoàn kết, số 346; Giao thông, số
198).
DDC: 363.1009597/S123L
48. MINH PHONG. Vụ sập lan can ở trường Tiểu học Văn Môn: Sức
khỏe HS đã dần ổn định // Giáo dục và thời đại. - 2017. - Ngày 13 tháng 12. Tr 7. Số 297
Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Bắc Ninh, 12 học sinh trực tiếp bị ảnh hưởng do sập lan can ở trường Tiểu học
Văn Môn dần ổn định sức khỏe, việc dạy và học tại nhà trường vẫn được duy trì,
nề nếp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng với UBND, phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Yên Phong xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình, động viên thăm hỏi, hỗ trợ
7 triệu đồng/học sinh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 199).
DDC: 363.1009597/V500S
49. YẾN CHI. Vụ sập lan can trường khiến 13 học sinh bị thương:
Đang làm rõ trách nhiệm thiết kế, thi công công trình // Giao thông. - 2017. 10

Ngày 13 tháng 12. - Tr 10. Số 199
Bài phản ánh quá trình kiểm tra, đánh giá sự việc gây ra vụ sập lan can
Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong khiến 13 học sinh bị thương và
làm rõ trách nhiệm thiết kế, thi công công trình.
DDC: 362.1009597/V500S
50. NHÓM PV. Trường học xuống cấp, học sinh xuống tinh thần : Từ
vụ sập lan can trường học khiến 13 học sinh nhập viện tại Bắc Ninh // Nông
thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 4+5. Số 298
Bài phản ánh hiện trạng xuống cấp của trường Tiểu học Văn Môn, huyện
Yên Phong và sự thiếu kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng dẫn
đến vụ tai nạn sập lan can khiến 13 học sinh nhập viện.
DDC: 362.1009597/TR561H
51. NGUYỄN HOÀI. Để trường học thực sự an toàn // Quân đội nhân
dân. - 2017. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 4. Số 20370
Bài viết về những tai nạn đáng tiếc xảy ra tại các trường học, điển hình là
vụ sập lan can ở Trường Tiểu học Văn Môn, huyện Yên Phong và việc tăng
cường phòng chống tai nạn ở trường học.
DDC: 371.6/Đ250TR
52. P.A. Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển pháo nổ : Tin 24 giờ qua
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 8. Số 4519
Ngày 9/12, tại km số 138, quốc lộ 1 (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang), phòng
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường
số 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế tổ chức kiểm tra bắt giữ hai đối tượng vận chuyển
pháo nổ từ Quảng Ninh đi qua địa bàn Bắc Ninh để tiêu thụ. Tổ công tác đã đưa
xe cùng đối tượng về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác định đối
tượng vận chuyển 50 kg pháo.
DDC: 364.1/B118H
53. Trộm đột nhập UBND xã : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. Ngày 18 tháng 12. - Tr 8. Số 22718
Ngày 17/12, Công an huyện Quế Võ đang điều tra vụ trộm đột nhập
phòng làm việc ở trụ sở UBND xã Nhân Hòa do ông Nguyễn Thế Chất, cán bộ
UBND xã quản lý. Tài sản bị mất gồm: hơn 177 triệu đồng; hai tờ séc ngân hàng
(mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng) cùng một số giấy tờ khác.
DDC: 364.16/TR453Đ
54. Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức : An ninh - Trật tự //
Nhân dân. - 2017. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 8. Số 22718
Ngày 17/12, Công an huyện Quế Võ cho biết, tại xã Ngọc Xá, huyện Quế
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Võ, lực lượng công an đã bắt quả tang Vũ Văn Thắng, SN 1962, đang làm giả
giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quân y 110, TP Bắc Ninh. Tang vật
thu giữ gồm: hai giấy chứng nhận sức khỏe, một giấy chứng nhận nghỉ ốm giả.
Công an huyện Quế Võ đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ
Văn Thắng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
DDC: 364.16/L104GI
55. XM. Dùng 3 tỷ đồng mua chuộc điều tra viên nhưng không thành
công : Tin 24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 8.
Số 4532
Ngày 22/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, TP Hà
Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối
với Nguyễn Văn Toàn, SN 1974, trú ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn về
hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 304).
DDC: 364.1/D513B
56. T.H. Bắc Ninh: Bắt giữ 850 kg mỡ, lòng lợn hôi thối : Địa chỉ đen //
Công thương. - 2017. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 6. Số 154
Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã
phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh
kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-039.34 do Nguyễn Thành Tuân,
quê ở Hưng Yên, lái xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe
chứa 850 kg mỡ, lòng lợn hôi thối và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
DDC: 363.19/B113N
57. Sản xuất hàng giả : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2017. - Ngày 31
tháng 12. - Tr 7. Số 22731
Ngày 30/12, Công an huyện Lương Tài cho biết, đã phối hợp với Đội
Quản lý thị trường số 5 Lương Tài kiểm tra và phát hiện xưởng sản xuất đồ nhựa
của Nguyễn Đình Phương, 37 tuổi, ở thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện
Lương Tài sản xuất hàng nhựa giả mang nhãn hiệu "Tiền phong".
DDC: 364.16/S105X
58. P.A. Bắt 4 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin và 8kg ma túy đá
// Công an nhân dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 8. Số 4540
Ngày 30/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố
bị can với 2 đối tượng là Phạm Xuân Quyết, SN 1989 và Giàng A Nếnh, SN
1996 cùng ở tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma
túy.
DDC: 364.1/B118B
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59. NGỌC DIỆP. Dùng nửa tỷ đồng lấy 150.000 euro giả "nhận" 12
năm tù : Pháp đình // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 9.
Số 365
Bài viết về quá trình tham gia đường dây lưu hành tiền euro giả của bị cáo
Dương Công Hải, SN 1967, ở TP Bắc Ninh. Hiện, Tòa án nhân dân TP Hà Nội
đã xét xử và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả".
DDC: 364.16/D513N

III. KINH TẾ
60. NGUYỄN THỊ THỦY. Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư
nhân ở Bắc Ninh // TC.Lao động và Công đoàn. - 2017. - Kỳ 2 Tháng 12. - Tr
7. Số 634
Bài viết về động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Bắc Ninh.
DDC: 330.12/Đ455L
61. ĐỖ HÙNG. Xã Đông Phong (Yên Phong - Bắc Ninh): Phát huy tốt
vai trò của cán bộ cơ sở // Kinh tế nông thôn. - 2017. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 9.
Số 49
Bài viết về nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Đông Phong, huyện
Yên Phong trong việc xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/X100Đ
62. TÂM TÂM. Bắc Ninh: Năm 2018, phấn đấu 85 xã đạt nông thôn
mới // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 13. Số 147
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong việc thực
hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và phương hướng phấn
đấu năm 2018.
DDC: 307.1/B113N
63. VO. Bắc Ninh: 75% số xã đạt chuẩn NTM // Bảo hiểm xã hội. 2017. - Ngày 19 tháng 12. - Tr 9. Số 101
Bài viết về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng
Nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Từ
Sơn, huyện Tiên Du và 73 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, bằng 75% tổng số xã
trong tỉnh.
DDC: 307.1/B113N
64. TRÍ YẾN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2017. - Ngày 11 tháng
12. - Tr 8. Số 20364
Tổng cục Thuế cho biết, từ ngày 11/12/2017 đến 10/3/2018, Tổng cục
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Thuế triển khai mở rộng hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử cho toàn bộ các doanh
nghiệp tại các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 345; Bưu điện
Việt Nam, số 148).
DDC: 336.2/H103B
65. P.L. 29 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung
Việt Nam // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 4. Số 290
Ban lãnh đạo Samsung Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm, làm việc và
khảo sát 6 doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Manutronics Việt Nam và
Công ty Cổ phần Tiến Thành ở Bắc Ninh đã tham gia vào chương trình tư vấn
cải tiến doanh nghiệp do chính chuyên gia của Samsung đến từ Hàn Quốc thực
hiện.
DDC: 338.7/H103CH
66. Bắc Ninh: 80% người dân sử dụng hàng Việt Nam // Công thương.
- 2017. - Ngày 6 tháng 12. - Tr 10. Số 146
Theo Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam" tỉnh Bắc Ninh, hiện 80% người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng hàng
Việt và hơn 755 hàng hóa do doanh nghiệp trong nước sản xuất được bày bán tại
các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn.
DDC: 381/B113N
67. HỒNG THÚY. BAOVIET Bank khai trương chi nhánh đầu tiên
tại Bắc Ninh : Tin tài chính // Tiền phong. - 2017. - Ngày 14 tháng 12. - Tr I. Số
348
BAOVIET Bank đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại TP Bắc
Ninh, nâng số điểm giao dịch của BAOVIET Bank lên 47 điểm, đánh dấu sự
phát triển của Ngân hàng ở một trong những địa bàn kinh tế trọng điểm mới khu
vực Bắc Bộ.
DDC: 332.1/B108V
68. BÌNH MINH. Bắc Ninh: Khai trương Bưu cục Ký túc xá Samsung
SEV : Bưu điện // Bưu điện Việt Nam. - 2017. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 9. Số
150
Đầu tháng 12/2017, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ khai trương
Bưu cục Ký túc xá Samsung SEV trực thuộc Bưu điện huyện Yên Phong tại
Khu Công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong.
DDC: 383/B113N
69. MINH LÝ. Tưng bừng khai mạc hội chợ Thương mại - Nông
nghiệp - Làng nghề Bắc Ninh năm 2017 : Tin tức - Sự kiện // Thời báo làng
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nghề Việt. - 2017. - Ngày 20 tháng 12. - Tr 3. Số 50
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh đã khai mạc hội chợ
Thương mại - Nông nghiệp - Làng nghề Bắc Ninh năm 2017. Tới dự có các
đồng chí: Nguyễn Xuân Chín, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh,
Trưởng Ban tổ chức hội chợ; Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến
thương mại Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bắc
Ninh; Nguyễn Song Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh; cùng đại diện các
Sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trên địa bàn
trong và ngoài tỉnh tham gia. Hội chợ diễn ra từ ngày 8/12-16/12.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 152).
DDC: 381.09597/T556B
70. T.T. Bắc Ninh: Tổng kết Dự án mô hình chợ bảo đảm an toàn thực
phẩm // Công thương. - 2017. - Ngày 22 tháng 12. - Tr 14. Số 153
UBND huyện Quế Võ đã tổng kết Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm
an toàn thực phẩm tại Chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới.
DDC: 381/B113N
71. TRÀ THƯỢNG. Bắc Ninh: Tìm kiếm cơ hội hợp tác nông nghiệp
công nghệ cao // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 8. Số 289
Đoàn đại biểu Công ty Sinh hóa Maruwa - MBC (Nhật Bản) do ông
Satoru Shimizu - Tổng Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm
việc tại Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Công ty MBC Nhật Bản chuyên sản xuất
tấm màn giảm nhiệt Slim White ngăn côn trùng và thuốc bảo vệ thực vật có
nguồn gốc sinh học Mushi-Wrap rất tốt cho việc trồng trọt.
DDC: 338.7/B113N
72. PV VÀ CTV. Tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng
// Nhân dân. - 2017. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 4. Số 22731
Bắc Ninh hiện có hơn 418 nghìn con gia súc và gần năm triệu con gia
cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các
địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng
trại bảo đảm vệ sinh và phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm và triển khai tiêm
các loại vắc xin phòng bệnh.
DDC: 636.009597/T116C
73. HẢI DƯƠNG. Chuyện về người biết làm mực tàu cuối cùng : Nhịp
sống // Pháp luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 7. Số 365
Bài viết về nghề làm mực tàu của làng Vĩnh Thế (nay là thôn Tư Thế), xã
Trí Quả, huyện Thuận Thành qua lời kể của ông bà Ngô Văn Đãi (84 tuổi) và
Phạm Thị Mơ (85 tuổi), hai nghệ nhân cuối cùng làm mực tàu ở làng.
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DDC: 667/CH527V
74. PV. Bắc Ninh: 8 sản phẩm làng nghề được hỗ trợ xây dựng
thương hiệu // Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 9. Số 49
Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu
cho 8 làng nghề, sản phẩm nông nghiệp gắn với địa danh, gồm 1 nhãn hiệu
chứng nhận (Gạo tẻ thơm Quế Võ), 7 nhãn hiệu tập thể (Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng
Kỵ, Gốm Phù Lãng, Đồng Đại Bái, Khoai tây Quế Võ, Gà Hồ, Tre trúc Xuân
Lai, Mây tre đan Xuân Hội).
DDC: 658.8009597/B113N
75. VƯƠNG TÂM. Làng đúc đồng xứ quan họ : Phóng sự // TC.Kiến
thức gia đình. - 2017. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 18. Số 51
Bài viết về làng Đại Bái, huyện Gia Bình với nghề đúc đồng truyền thống
nổi tiếng qua lời kể của các nghệ nhân đúc đồng tâm huyết với nghề.
DDC: 671.2/L106Đ
76. THU HỒNG. Làng tỷ phú nhờ nghề buôn tóc : Nhịp sống // Pháp
luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 6. Số 358
Bài viết về làng Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong với nghề
buôn tóc làm giàu cho gia đình và quê hương.
DDC: 381/L106T
77. THU HÀ. Bài 3: Được doanh nghiệp đặt hàng, nông dân có việc
làm ngay : Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - nông dân, nông nghiệp
hưởng lợi // Nông thôn ngày nay. - 2017. - Ngày 14 tháng 12. - Tr 8. Số 298
Bài viết về hoạt động dạy nghề đan mây tre ở huyện Quế Võ giúp người
nông dân có thu nhập ổn định.
DDC: 680/B103B

III. KHOA HỌC, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ THAO
78. PV VÀ TTXVN. Bắc Ninh triển khai 11 đề tài khoa học về nông
nghiệp // Nhân dân. - 2017. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 1. Số 22703
Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh đã
phối hợp ngành nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị nghiên cứu
triển khai thực hiện 11 đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao 55
quy trình kỹ thuật cho nông dân.
DDC: 630/B113N
79. NGUYỄN VIẾT XUÂN. Bắc Ninh - Miền văn hóa tâm linh : Ghi
chép // Văn nghệ công an. - 2017. - Ngày 7-14 tháng 12. - Tr 10. Số 371
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Bài viết về những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và việc phát triển du lịch
văn hóa tâm linh của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 910.597/B113N
80. HOÀNG NGA. Bắc Ninh: Lưu giữ truyền thống hát thuyền // Đại
biểu nhân dân. - 2017. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 6. Số 343
Bài viết về nỗ lực tạo bước đột phá trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh
thông qua việc tổ chức hát quan họ trên thuyền hàng tháng.
DDC: 353.709597/B113N
81. PHẠM THUẬN THÀNH. Nét đẹp trong việc tang ở Thường Vũ //
Người cao tuổi. - 2017. - Ngày 21 tháng 12. - Tr 6. Số 203
Bài viết về những đổi mới trong thực hiện việc tang ở thôn Thường Vũ, xã
An Bình, huyện Thuận Thành
DDC: 203/N207Đ
82. THU SÂM. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: 56 năm làm theo lời
Bác : Thể thao // Văn hóa. - 2017. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 15. Số 147
Bài viết về chặng đường xây dựng và phát triển của Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh kể từ ngày Bác Hồ về thăm trường (14/12/1961-14/12/2017),
xứng đáng là cái nôi đào tạo hàng đầu về thể thao trong cả nước.
DDC: 378/TR561Đ
83. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 58 năm thành lập trường và 56 năm
ngày Bác Hồ về thăm trường // Văn hóa. - 2017. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 15. Số
147
Bài viết về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 58 năm thành lập trường và 56
năm ngày Bác Hồ về thăm trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
DDC: 378/CH515H
84. T.S. Hội nghị Khoa học quốc tế về TDTT // Văn hóa. - 2017. - Ngày
11 tháng 12. - Tr 15. Số 148
Ngày 10/12, Hội nghị Khoa học quốc tế về thể dục thể thao đã được tổ
chức tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Đặng Thị Bích Liên cùng gần 200 nhà khoa học trong nước và quốc tế
tới dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thể thao Việt Nam, số 141).
DDC: 378.1/H452NGH
85. PHẠM TUẤN HIỆP. Đánh giá hiệu quả "phương pháp tự đánh
giá" kỹ năng thực hành môn thể dục của sinh viên không chuyên sâu
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Trường Đại học TDTT Bắc Ninh // TC.Thể thao. - 2017. - Tháng 12. - Tr 29.
Số 12
Bài viết về việc đánh giá hiệu quả "phương pháp tự đánh giá" kỹ năng
thực hành môn thể dục của sinh viên không chuyên sâu Trường Đại học Thể dục
Thể thao Bắc Ninh.
DDC: 378.1/Đ107GI
86. "Cùng Đức Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13" : Tin tức // Pháp
luật Việt Nam. - 2017. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 9. Số 347
Tại Quốc Tử Giám, Hà Nội, NXB Dân Trí phối hợp Công ty Cổ phần
Thực phẩm Đức Việt tổ chức Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Cùng Đức
Việt trở thành Trạng nguyên tuổi 13" lần thứ III năm 2017. Kết quả cuộc thi
chung kết toàn quốc đã chọn được 3 đệ nhất Trạng nguyên, 17 bảng nhãn, 17
thám hoa và 51 phó bảng. Trong 3 đệ nhất Trạng nguyên có em Nguyễn Phan
Hiền, lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh.
DDC: 370.9597/C513Đ
87. VIỆT THÀNH. 2/3 bé sinh non ở Bắc Ninh được ra viện // Giáo dục
và thời đại. - 2017. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 12. Số 290
Liên quan đến cái chết của 4 trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, 3
trẻ trong tình trạng nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Sau
hơn 10 ngày, 2/3 bé đã được xuất viện, bé còn lại dù đã cai máy thở, sức khỏe
tiến triển tốt nhưng cần ở lại để theo dõi thêm.
DDC: 618.92/H103PH
88. ĐỨC SƠN. Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài: Địa chỉ tin cậy
cho bệnh nhân : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2017. Ngày 15 tháng 12. - Tr 3. Số 50
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài với nỗ lực nâng cao trình
độ chuyên môn đáp ứng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa
bàn.
DDC: 362.11/B256V
89. NGUYỄN SƠN. Bệnh viện Đa khoa Gia Bình: Lời dạy của Bác là
định hướng hoạt động : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. 2017. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 3. Số 50
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình với nỗ lực rèn luyện, nâng
cao tay nghề, y đức giúp bệnh nhân an tâm khám - chữa bệnh, xứng đáng với lời
dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".
DDC: 362.11/B256V
90. NGUYỄN ĐỨC SƠN. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong: Nơi
gửi gắm niềm tin của người bệnh : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới // Kinh tế
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nông thôn. - 2017. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 2. Số 50
Bài viết về nỗ lực cải tiến quy trình khám - chữa bệnh, đầu tư trang thiết
bị, nâng cao trình độ và tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y - bác sỹ của
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.
DDC: 362.11/B256V
91. SƠN. Bắc Ninh: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện
tuyến huyện : Bắc Ninh - nông thôn đổi mới // Kinh tế nông thôn. - 2017. Ngày 15 tháng 12. - Tr 2. Số 50
Bài viết về những kết quả đã đạt được của ngành Y tế Bắc Ninh trong việc
nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến huyện.
DDC: 362.11/B113N
92. ĐỨC HÀ. Nghĩa tình của người cựu chiến binh // Thời nay. - 2017.
- Ngày 21 tháng 12. - Tr 4. Số 828
Bài viết về bác sĩ - bệnh binh Nguyễn Chiến, người thương binh vượt qua
vết thương của chiến tranh thầm lặng chữa bệnh cứu người tại Phòng khám đa
khoa và chuẩn trị y học cổ truyền, ở Phố Viềng thị xã Từ Sơn.
DDC: 610.92/NGH301T
93. V.P. Bắc Ninh: Cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp hoại tử // Sức
khỏe và đời sống. - 2017. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 6. Số 208
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục
các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã cứu sống
bệnh nhân bị viêm tụy cấp hoại tử.
DDC: 616.3009597/B113N
94. PV. Hơn 100 VĐV tham dự giải đấu kiếm trẻ quốc gia 2017 // Thể
thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 4. Số 140
Từ ngày 7-14/12, Giải đấu kiếm trẻ toàn quốc lần thứ VIII năm 2017 được
tổ chức tại tỉnh Hải Dương với 12 nội dung thi đấu và hơn 100 vận động viên
nam - nữ đến từ 8 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 796.86/H464M
95. ĐỨC QUÝ. Thể thao Bắc Ninh: Nhìn lại Đại hội TDTT cấp cơ sở :
Thể thao cơ sở // Thể thao Việt Nam. - 2017. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 6. Số 142
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc triển khai tổ chức Đại
hội thể dục thể thao cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 796/TH250TH
96. QUANG MINH. Từ cú đẩy thần kỳ tới HCV thế giới // Lao động xã
hội. - 2017. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 9. Số 151
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Bài và ảnh về vận động viên cử tạ Trịnh Văn Vinh, SN 1995, ở huyện Quế
Võ với những thành tích ấn tượng ở môn cử tạ tại các giải đấu lớn từ SEA
Games tới châu Á và mới nhất là giải vô địch thế giới.
DDC: 796.41/T550C

V. VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, LỊCH SỬ
97. TRẦN THANH CẢNH. Bạch Liên Hoa // Quân đội nhân dân cuối
tuần. - 2017. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 8. Số 1144
Truyện ngắn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.9223/B102L
98. QUANG THẮNG. NSND Mạnh Tuấn: Tiếng cười muôn vẻ //
TC.Sân khấu. - 2017. - Tháng 11+Tháng 12. - Tr 44. Số 11+12
Bài viết về NSND Mạnh Tuấn, SN 1933, ở xã Hạp Lĩnh, huyện Tiên Sơn
(nay là phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh). Ông thuộc lứa diễn viên đầu tiên của
Nhà hát Chèo Việt Nam. Hơn sáu mươi năm đã qua nhưng những vai hề Chèo
mà NSND Mạnh Tuấn để lại đã trở thành mẫu mực cho các thế hệ diễn viên noi
theo.
DDC: 792.02/NGH250S
99. DƯƠNG HUÂN. Làng nghề gốm Phù Lãng (Bắc Ninh): Nét mộc
mạc đằm thắm vùng quê Kinh Bắc // Thời báo làng nghề Việt. - 2017. - Ngày
21 tháng 12. - Tr 14. Số 51+52
Bài và ảnh về những nét đẹp độc đáo của gốm làng Phù Lãng, huyện Quế
Võ ẩn chứa vẻ mộc mạc, đằm thắm của xứ sở Kinh Bắc.
DDC: 738.09597/L106NGH
100. TRẦN HOÀNG. Làng cổ Phù Lưu // TC.Thế giới Di sản. - 2017. Tháng 12. - Tr 38. Số 12
Bài viết về nét đẹp cổ kính của làng cổ Phù Lưu, ở Đông Ngàn, thị xã Từ
Sơn, một làng quê vinh hiển, chốn đi về của biết bao văn nhân, chính khách.
DDC: 307.72/L106C
101. Lời vĩnh quyết của Vũ Miên : Những mẩu chuyện lịch sử // Giáo
dục và thời đại. - 2017. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 15. Số 295
Bài viết về lời vĩnh quyết dâng lên chúa Trịnh Sâm trước khi qua đời của
Vũ Miên, người xã Xuân Quan, huyện Lương Tài (nay là xã Lâm Thao, huyện
Lương Tài), đỗ Tiến sĩ khoa Thìn (1748), làm quan hai đời chúa là Trịnh Doanh
và Trịnh Sâm.
DDC: 959.70272/L462V
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102. NGUYỄN THỊ DIỆU LAN. Danh nhân đất nước tuổi Tuất //
TC.Môi trường và sức khỏe. - 2017. - Tháng 12. - Tr 8. Số 377+378+379
Bài viết về các danh nhân đất nước tuổi Tuất, trong đó có Lý Công Uẩn
(974-1028), vị vua khai mở vương triều Lý rực rỡ trong lịch sử. Ông sinh năm
Giáp Tuất, quê ở Bắc Ninh.
DDC: 959.7023/D107NH
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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