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PHẦN I: TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU VÀ BÀI VIẾT CỦA CÁC
ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TRONG LỄ KHAI MẠC FESTIVAL

Dân ca quan họ, Ca trù không chỉ là niềm tự hào
của Bắc Ninh mà là của cả nước
(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính
trị, Chủ tịch Quốc hội tại lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010)
Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt,
giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nơi đây là quê hương của 9 vị
vua Nhà Lý - triều đại khai mở và xây nền văn minh quốc gia Đại Việt; Đức vua
Lý Thái Tổ lập quốc đô Thăng Long (nay là Thủ đô Hà Nội) sắp tròn 1000 năm
tuổi; Thái úy Lý Thường Kiệt tuyên đọc bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”
tràn đầy khí phách trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Dưới các triều đại phong
kiến đã có nhiều người đỗ đại kho và hàng trăn tiến sĩ, hiền tài, trong đó có
nhiều vị đã thành danh thần, danh sĩ bất hủ; có rất nhiều các di tích và sản phẩm
văn hóa nổi tiếng như chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, chùa Dâu, tranh Đông
Hồ... những làn điều dân ca giàu bản sắc, trong đó có Dân ca quan họ say đắm
lòng người.
Bắc Ninh cũng là nơi sản sinh và nuôi dưỡng những người con ưu tú,
những chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc như Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt, Lê
Quang Đạo… Trong quá trình đấu tranh giành và giữ chính quyền, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, Bắc Ninh - Hà Bắc đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước.
Những năm gần đây, Bắc Ninh có nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch tích cực, giao thông và đô thị có nhiều bước phát triển, văn hóa
xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Dân ca
Quan họ Bắc Ninh vừa được UNESCO công nhân là "Di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại" và Hát ca trù được công nhận là "Di sản văn hóa phi vật
thể cần được bảo vệ khẩn cấp". Bắc Ninh đang vươn lên, Bắc Ninh đang đổi
mới; vươn lên và đổi mới trên nền tảng và chiều sâu văn hóa của quê hương, của
dân tộc dưới ánh sáng của Đảng. Tuy khó khăn thách thức còn nhiều, nhưng
triển vọng tương lai rất tốt đẹp.
Hôm nay, trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lao động, săn xuất,
công tác, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, trong
đó có đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tiến hành Đại hội Đảng bộ
các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bắc Ninh tổ chức
Festival năm 2010 với nhiều hoạt động phong phú, nhằm tôn vinh những giá trị
văn hóa và khơi dậy niềm tự hào của quê hương, góp phần thúc đẩy thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2010, là một việc làm rất có ý nghĩa. Tôi
nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tựu mà Bắc Ninh đã đạt được
trong thời gian qua; và mong rằng, sắp tới đảng bộ, chính quyền và nhân dân
Bắc Ninh tiếp tục phát huy những truyền thống lịch sử và giá trị văn hóa của quê
hương, đoàn kết phấn đấu, khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế, nắm bắt cơ
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hội để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, thanh
lịch, hiện đại.
Riêng việc Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù được công nhận là Di sản
văn hóa thế giới, tôi xin có vài ý kiến như sau. Chúng ta đều biết, Dân ca Quan
họ Bắc Ninh là một sinh hoạt văn hóa thể hiện tâm hồn, trí tuệ, cốt cách của con
người Bắc Ninh, đã tồn tại mấy trăm năm. Thông qua lời ca, tiếng hát đằm thắm;
âm nhạc ngôn từ dịu ngọt; trang phục, dáng điệu thanh lịch, nó toát lên giá trị
văn hóa đặc sắc của vùng quê Kinh Bắc. Với việc UNESCO công nhận là Di săn
văn hóa thế giới, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, cùng với ca trù, từ nay đã trở thành
tài sản chung, giá trị chung của nhân loại, được cả thế giới biết đến, trân trọng,
và sẽ được bảo tồn, phát huy theo Công ước của thế giới. Tiếp sau Nhã nhạc
Cung đình Huế, Không gian vưn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đến nay Dân ca
Quan họ Bắc Ninh, Ca trù và sắp tới có thế có những loại hình văn hóa phi vật
thể khác nữa của Việt Nam sẽ được thế giới tiếp tục công nhận là giá trị văn hóa
chung của nhân loại. Đây là nguồn động viên, là cơ hội để chúng ta tăng cường
việc bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc - một kho
báu, một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm cho dân tộc
Việt Nam, văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, tôi đề nghị chúng ta, tất cả các ngành, các cấp, các địa
phương trong cả nước cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng niu, trân trọng và
có những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn
hóa tốt đẹp của dân tộc, cả văn hóa vật thể và phi vật thể, đấu tranh với những
hành vi phi văn hóa, phản văn hóa. Riêng Bắc Ninh, là địa phương đã có hai di
sản văn hóa phi vật thể thế giới, càng cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách
nhiệm trong công việc này, thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước cùng những cam kết với UNESCO về các biện pháp bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương.
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Bà Katherine Muller-Marin - Trưởng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội trao
bằng của UNESCO cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Để văn hiến Bắc Ninh tiếp tục hội tụ và tỏa sáng
(Trích bài phát biểu của đồng chí Trần Văn Túy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh tại lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010)

Hôm nay, trên vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống văn hiến và cách
mạng, vùng đất của thi ca và hơn 500 lễ hội dân gian, đã sản sinh ra nhiều di sản
văn hóa và kiệt tác nghệ thuật mà đỉnh cao là Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc ninh trang trọng tổ
chức lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh là “Di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, và Ca trù là “Di sản văn hóa phi vật
thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, để những giá trị văn hóa đặc sắc này mãi mãi
trường tồn và lan tỏa.
Cũng trong dịp này, tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động văn hóa - thể
thao - du lịch, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tiếp
nối các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về một vùng địa linh
nhân kiệt, thời đại nào cũng có con người và sự kiện góp phần làm rạng danh
trang sử dựng nươc và giữ nươc hào hùng của dân tộc.
Động viên mọi nguồn lực để kỳ vọng 5 năm tới, nói đến Bắc Ninh bạn bè
gần xa không chỉ biết đến sự đằm thắm, trữ tình, vang - rền - nền - nảy của Quan
họ, mà còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách, một tỉnh công
nghiệp phát triển hiện đại.
Đay là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, mà Bắc Ninh là nơi phát tích vương triều Lý Một triều đại giỏi võ công, văn trị, định đô Thăng Long và khai mở nền văn
minh Đại Việt.
Với tấm lòng mến khách, coi trọng chữ tình của người Quan họ, Đảng bộ
và nhân dân tỉnh Bắc Ninh xin chân thành cảm ơn và gửi tới các đồng chí lãnh
đạo Đảng - Nhà nước, các tỉnh, thành, ngành, nhân dân, cộng đồng doanh
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nghiệp trong và ngoài nước, những người yêu Bắc Ninh, vì Bắc Ninh, quan tâm
đến Bắc Ninh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và phát triển!
Với ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tôi xin tuyên bố khai
mạc Festival Bắc Ninh với chủ đề “Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng”.

Di sản văn hóa thế giới - Dân ca quan họ
Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa
(Bài viết của đồng chí Trần Văn Túy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh)
Sau gần 5 năm (2005 - 2009) triển khai lập hồ sơ khoa học đề cử di sản,
ngày 30/9/2009, tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc
(UNESCO) đã công nhận dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật
thể Đại diện của Nhân loại.
Sự kiện này không những mang đến cho người dân Bắc Ninh nói riêng,
đồng bào cả nước nói chung niềm vui, niềm tự hào dân tộc, đồng thời còn đặt ra
nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi trách nhiệm hết sức lớn lao của các ngành, các cấp
từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cộng đồng trong việc bảo tồn và
phát huy giá trị của di sản.
Vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc trước đây được coi là một trong tứ trấn của
kinh thành Thăng Long, nơi đây đã hội tụ, sản sinh ra dân ca Quan họ Bắc Ninhmột loại hình nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và tiêu biểu trong các hình thức diễn
xướng dân gian của vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ.
Mỹ học trong dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu hiện những quan niệm đẹp đẽ,
trong sáng, chất phác về mối quan hệ giữa người với người thông qua thái độ
tôn trọng nghĩa tình và lòng thủy chung son sắt.
Trong quá trình hình thành và phát triển, với sự sáng tạo tài tình, khéo léo
của các nghệ nhân, dân ca Quan họ Bắc Ninh đã tiếp thu và phát triển trên nền
tảng của nhiều loại hình dân ca khác để tạo nên một phong cách, một lối chơi
đặc trưng riêng của dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Sinh hoạt dân ca Quan họ Bắc Ninh đòi hỏi tính chất quy củ, khuôn phép
chặt chẽ, tuân theo lề lối nhất định thông qua nhiều hình thức diễn xướng như:
Hát canh, hát hội, hát chúc, hát mừng, hát thờ... Trong đó, hát canh và hát đối
đáp là hai hình thức đặc trưng tiêu biểu và độc đáo của dân ca Quan họ Bắc
Ninh.
Trong sáu tỉnh người đà chưa tỏ
Ngoài năm thành chỉ có Bắc Ninh
Yêu nhau trở lại xuân đình
Nghề chơi Quan họ có tinh mới tường.
Nhiều nhà nghiên cứ đánh giá nét độc đáo của dân ca Quan họ Bắc Ninh
là truyền thống ứng tác nơi trình diễn. Trên các lời ca cũ, các liền anh, liền chị
Quan họ có thể tác đặt lời để đối giọng, đối nghĩa. Với 213 giọng(điệu) khác
nhau, dân ca Quan họ Bắc Ninh có tổng số giọng (điệu) cao nhất trong các loại
hình dân ca Việt Nam.
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Về phương diện bài ca, giới sưu tầm, nghiên cứu và cộng đồng các làng
Quan họ xác nhận có chừng 400 bài ca. Lời một bài có hai phần: Lời chính và
lời phụ. Lời chính là cốt lõi, phản ánh nội dung của bài ca, thường được sử dụng
chất liệu của ca dao, thơ lục bát, dựa trên các điển tích, điển cố nên rất trau truốt,
tinh tế. Lời phụ là tất cả những tiếng nằm ngoài lời ca chính, là tiếng đệm, tiếng
đưa hơi như i, hi, ư, hư la vv... Những lời phụ, tiếng phụ bên cạnh những lời
chính, tiếng chính nhằm làm cho tiếng hát trôi chảy, bổ sung ý nghĩa cho lời ca
chính, làm cho lời ca thêm phong phú, linh hoạt, tăng cường tính nhạc của bài
ca.
Quyết định số 4. COM 13.76- Ủy ban Chính phủ Công ước UNESCO
2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã ghi: “Các bài quan họ thể hiện tinh
thần, triết lý và bản sắc địa phương của cộng đồng ở trong vùng, thắt chặt mối
quan hệ ở trong làng và giữa các làng cùng chia sẻ thực hành diễn xướng văn
hóa này”.
Quan họ Bắc Ninh là loại dân ca nhiều làn điệu (chữ dùng của người
Quan họ xưa là “nhiều giọng”). Mỗi một giọng (giai điệu âm nhạc) đều có lời ca
riêng phù hợp. Giữa nhạc và lời gắn bó hữu cơ với nhau, lời chính là nhạc. Với
việc sử dụng 4 kỹ thuật hát: vang, rền, nền, nảy, dân ca Quan họ Bắc Ninh đã
đạt đến độ nhuần nhuyễn theo những quy chuẩn nhất định.
Người sáng tạo, người trình diễn hát dân ca Quan họ Bắc Ninh là những
nông dân, nhưng khi trình diễn, thay bộ quần áo giản dị thường ngày, khoác lên
mình bộ trang phục của người Quan họ. Trang phục của liền chị gồm có: nón,
khăn vấn tóc, khăn mỏ quạ, yếm, áo tứ thân, váy, thắt lưng, đôi dép và xà tích;
trang phục của Liền anh gồm: khăn xếp, ô lục soạn, áo, quần, dép. Các liền anh,
liền chị đã tạo dựng cho mình những nét riêng của trang phục, phù hợp với quan
điểm thẩm mỹ của người Quan họ.
“Việc ghi danh Di sản Quan họ Bắc Ninh vào danh sách đại diện góp
phần đảm bảo tầm nhìn và nhận thức về truyền thống âm nhạc ở cấp độ địa
phương, quốc gia và quốc tế, phát huy hội nhập xã hội và đẩy mạnh mối giao
lưu các vùng, đối thoại văn hóa và tôn trọng sự đa dạng.” -TS Trần Văn Túy Đặc trưng tiêu biểu nhất của dân ca Quan họ Bắc Ninh là hát đối đáp nam, nữ,
một cặp nam hát đối với một cặp nữ. Mỗi cặp nam hay nữ phân công người hát
dẫn, người hát luồn nhưng giọng của hai người trong một cặp hát phải hòa âm,
đồng thanh để nghe như một (tuy hai mà một). Trong hát dân ca Quan họ Bắc
Ninh, một cặp nữ của làng này hát với một cặp nam của làng kia bằng một bài
hát cùng giai điệu, khác về ca từ và đối giọng.
Các bài ca Quan họ là những bài ca với một chủ đề: tình yêu nam nữ,
những lời ca mộc mạc, trữ tình, đằm thắm, gắn với không gian của đồng quê, lễ
hội. Vì thế, bao đời nay, những bài dân ca Quan họ luôn cuốn hút và làm say
đắm lòng người. Nỗi buồn man mác sâu lắng khi chia xa, nỗi vui mừng khôn
xiết, sự thổn thức của con tim khi được gặp lại nhau sau thời gian xa cách thể
hiện trong các lời ca Quan họ Bắc Ninh luôn chinh phục trái tim các thế hệ con
người.
Để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh
các hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về những giá trị đặc sắc và độc
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đáo của dân ca Quan họ Bắc Ninh dưới nhiều hình thức, khơi dậy niềm tự hào
dân tộc, nâng cao ý thức tự tôn, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, các cộng
đồng dân cư về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Đặc biệt coi trọng vai trò truyền dạy của nghệ nhân, các nhu cầu sinh hoạt
văn hóa Quan họ trong cộng đồng nên Tỉnh đã ban hành quy định về hình thức
công nhận và tôn vinh các nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh nhằm động viên,
khích lệ các nghệ nhân làm tốt vai trò lưu giữ và truyền dạy dân ca Quan họ Bắc
Ninh trong cộng đồng; chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng, quy mô các hoạt
động sinh hoạt văn hóa Quan họ như liên hoan, hội thi, hội diễn... từ cơ sở đến
tỉnh; tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm định hướng hoạt động bảo
tồn và phát huy giá trị những cái hay, cái đẹp của di sản dân ca Quan họ Bắc
Ninh, giữ gìn những giá trị nhân văn truyền thống vốn có trong sinh hoạt văn
hóa Quan họ nói chung và dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng.
Tỉnh sẽ xây dựng các dự án quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo các không gian,
những di tích lịch sử văn hóa, các thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống, phong
tục, tập quán... trong các cộng đồng - nơi đã từng là môi trường, là không gian
sản sinh và gắn kết với sự trường tồn của dân ca Quan họ; tiếp tục triển khai
nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm về những giá
trị nhân văn đặc sắc và độc đáo trong dân ca Quan họ Bắc Ninh tới đông đảo
công chúng, đặc biệt là các thế hệ trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong
việc bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Quan họ.
Đối với đoàn nghệ thuật truyền thống, tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng
hoạt động của Đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh để làm nòng cốt trong các hoạt
động thể nghiệm, trình diễn, giới thiệu dân ca Quan họ Bắc Ninh với công
chúng; nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Nhà hát Quan họ nhằm đáp ứng tốt
hơn nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, thể nghiệm và quảng bá về dân ca
Quan họ Bắc Ninh.
Bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Quan họ Bắc Ninh là bảo tồn các
yếu tố gốc như các bài ca Quan họ cổ, các hình thức sinh hoạt Quan họ, hình
thức diễn xướng truyền thống, phong tục, tập quán... đồng thời cũng trân trọng
các sáng tạo nghệ thuật mang âm hưởng của dân ca Quan họ Bắc Ninh phù hợp
với nhịp sống đương đại, được cộng đồng thừa nhận, tạo nên sức sống mới cho
dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đó chính là sự cam kết của cộng đồng để chung tay
bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa thế giới - “Dân ca Quan họ Bắc
Ninh” để di sản văn hóa này trường tồn và lan tỏa.
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PHẦN II: HOẠT ĐỘNG FESTIVAL BẮC NINH 2010
1. PHÚC NGHỆ. Festival Bắc Ninh 2010 // Văn hóa. - 2010. - Ngày 2
tháng 4. - Tr 8. Số 1826
Ngày 31/3, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc
Ninh đã tổ chức họp báo giới thiệu nội dung chương trình Festival Bắc Ninh
2010.

Họp báo công bố nội dung, chương trình Festival Bắc Ninh 2010
2. VĂN HÓA. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2010. - Ngày 3 tháng 4. Tr 1. Số 17587
Ngày 2/4, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Festival văn hóa Kinh
Bắc chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được tổ chức tại địa
phương từ ngày 14 đến 18/4.
3. BÙI KHƯƠNG. Hướng về Festival Bắc Ninh năm 2010: Cơ hội để tôn
vinh văn hóa Kinh Bắc // Công lý. - 2010. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 10. Số 28
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức Festival Bắc Ninh năm 2010, cơ hội để tôn vinh
văn hóa Kinh Bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Đại đoàn kết, số 73).
4. THÀNH NAM. Festival Bắc Ninh đã sẵn sàng // Tiếng nói Việt Nam. 2010. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 8. Số 28
Bài viết về công tác chuẩn bị cho Festival Bắc Ninh 2010 với các hoạt
động văn hóa, văn nghệ đặc sắc và đã sẵn sàng cho ngày khai mạc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Tài nguyên và môi trường, số 28).
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Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai Festival
5. MINH PHƯƠNG. Để Festival Bắc Ninh an toàn, lành mạnh // Bắc
Ninh. - 2010. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 6. Số 2221
Bài viết về công tác chuẩn bị bảo vệ Festival Bắc Ninh 2010 của Công an
tỉnh Bắc Ninh.
6. Phân luồng giao thông phục vụ Festival Bắc Ninh 2010 // Bắc Ninh. 2010. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 8. Số 2222
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cấm đường, phân luồng giao
thông tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh để đam bảo trật tự ATGT-TTCC,
phục vụ Festival Bắc Ninh 2010.
7. NGUYỄN SĨ ĐẠI. Dấu ấn tháng tư // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 16
tháng 4. - Tr 1. Số 2223
Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, tỉnh Bắc Ninh sôi động với hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn nhất từ trước tới nay nằm trong
chương trình Festival Bắc Ninh 2010 diễn ra từ ngày 14 đến 18/4, đây là dấu ấn
đẹp hướng tới các ngày đại lễ của đất nước năm 2010.
8. PV. Văn hiến Bắc Ninh - hội tụ và tỏa sáng // Nhân dân. - 2010. - Ngày
2 tháng 4. - Tr 8. Số 19938
Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Dân ca
quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhân là di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival 2010 từ ngày 14-18/4
với chủ đề chính "Văn hiến Bắc Ninh - hội tụ và tỏa sáng" với nhiều hoạt động
văn hóa, văn nghệ phong phú... nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế - văn
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hóa - xã hội của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế, bảo tồn và phát huy các
giá trị đặc sắc của Dân ca quan họ Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức cuối tuần, số 14; Công
an nhân dân, số 1709; Tiền phong, số 91; Tài nguyên và Môi trường, số 27; Sức
khỏe và đời sống, số 57)
9. BẮC HÀ. Phong nghệ nhân Dân ca quan họ // An ninh thủ đô cuối
tuần. - 2010. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 2. Số 276
Ông Nguyễn Đăng Túc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bắc Ninh cho biết: Có 40 cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân quan
họ đợt 1 trong dịp Festival Bắc Ninh 2010, mỗi nghệ nhân được UBND tỉnh hỗ
trợ 5 triệu đồng/người.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Quân đội nhân dân, số 17593).
10. Festival Bắc Ninh 2010: Lần đầu tiên trao bằng cho 40 nghệ nhân
quan họ // Thời nay. - 2010. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 9. Số 25
Festival Bắc Ninh 2010 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/4 với điểm nhấn là lễ đón
nhận bằng công nhận Dân ca quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại, ngoài ra, lần đầu tiên Bắc Ninh trao bằng công nhận 40 nghệ
nhân quan họ Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Quân đội nhân dân, số 17593).
11. L.Q.V. Sẽ bắn pháo hoa ở nhiều địa phương nhân các ngày lễ hội //
Lao động. - 2010. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 5. Số 84
UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở tầm thấp tại Festival Văn
hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh 2010 và đón nhận bằng của UNESCO công
nhận "Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân
loại" (ngày 17 và 18/4).
12. MINH PHƯƠNG. Công trình thanh niên thành phố Bắc Ninh chào
đón Festival // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 3. Số 2218
Chuẩn bị chào đón Festival, tuổi trẻ thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức thành
công buổi ra quân làm sạch, đẹp tuyến đường Kinh Dương Vương và khu vực
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, thể thao, du
lịch... lớn nhất từ trước đến nay.
13. B.ANH, M.PHƯƠNG. Festival Bắc Ninh 2010: Khai mạc Hội chợ và
Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày
15 tháng 4. - Tr 1. Số 2222
Sáng 14/4, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ và Triển
lãm thành tựu kinh tế - xã hội, đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình tổng
thể Festival Bắc Ninh 2010. Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh;
lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh cùng đông đảo nhân dân.
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14. NGUYỄN HUỆ. Dâng hương tại đền Vua Bà - Thủy tổ Quan họ :
Chào mừng Festival Bắc Ninh 2010 // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 16 tháng 4. - Tr
1. Số 2223
Ngày 15/4, Đoàn đại biểu đại diện cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
MTTQ tỉnh, BTC Festival Bắc Ninh 2010, cùng diễn viên Đoàn Dân ca quan họ
Bắc Ninh, tuyên truyền viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh do đồng chí Nguyễn
Nhân Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND
tỉnh, Trưởng BTC Festival dẫn đầu đã tới dâng hương tại đền Vua Bà Thủy tổ
Quan họ.
15. NHÓM PV.VX. Sôi nổi các hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 16 tháng 4. - Tr 1. Số 2223
Ngày 15/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc đã diễn ra chương trình "Ngày
Đức - Việt" - kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam
và CHLB Đức. Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Birgit
Wendling, Tham tán phụ trách hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
tới dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Quân đội nhân dân, số 17600).
16. NHÓM PV.VX. Sôi nổi các hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 2223
Sáng 15/4, Hội thi Thả diều dân tộc đã được khai mạc, hội thi đã thu hút
gần 60 chiếc diều lớn nhỏ thuộc sở hữu của 40 cá nhân đam mê đến từ một số
huyện của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. BTC sẽ trao 10 HCV và 10
HCB cho những cánh diều hay theo quy chế giải.

Hội thi thả diều
17. ĐÀO ĐÌNH KHOA. Chào mừng Festival Bắc Ninh 2010: Chơi Diều
- Nét đẹp văn hóa xứ Bắc // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 8. Số
2221
Bài và ảnh về hội thi thả Diều, một trong những hoạt động của Festival Bắc
ninh 2010.
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18. NHÓM PV.VX. Sôi nổi các hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 2223
Ngày 15/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Hội VH - NT tỉnh khai mạc Triển
lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Bắc Ninh 2010. Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm
ảnh nghệ thuật của 19 nghệ sỹ nhiếp ảnh; 144 tác phẩm mỹ thuật của 35 hoạ sỹ,
nhà điêu khắc và 12 tác phẩm tượng đá của Công ty Chân Thiện Mỹ. Triển lãm
sẽ kéo dài đến hết ngày 22/4.

Triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnhtại Thư viện tỉnh Bắc Ninh
19. NHÓM PV.VX. Sôi nổi các hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 2223
Ngày 15/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh, tác giả Cờ toán Việt Nam - Vũ Văn
Bảy tổ chức thi đấu giao lưu Cờ toán Việt Nam.
20. NHÓM PV.VX. Sôi nổi các hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 2223
Ngày 15/4, tại Trung tâm văn hóa du lịch - thể thao Phú Sơn, Hiệp hội
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phối hợp với Hội đá cảnh - gỗ lũa nghệ thuật Hà
Nội tổ chức trưng bày gần 1000 tác phẩm đá cảnh, đá quý, gỗ lũa nghệ thuật với
giá trị kinh tế ước tính hơn 500 tỷ đồng. Hoạt động trưng bày diễn ra trong 10
ngày.
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Trưng bày đá cảnh, gỗ lũa nghệ thuật
21. THUẬN CẨM. Tiến tới Festival Bắc Ninh 2010: Thi nấu cơm nồi đất
- Một nét đẹp văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 13
tháng 4. - Tr 1. Số 2220
Bài viết về hội thi nấu cơm, một trong số hơn 20 hoạt động mang đậm dấu
ấn văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc đang được du khách đón đợi ở Festival Bắc
Ninh 2010.
22. THUẬN CẨM. Trò chơi Chạy Ró // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 16 tháng
4. - Tr 8. Số 2223
Nằm trong khuôn khổ hoạt động Festival Bắc Ninh 2010, trò chơi dân gian
Chạy Ró được tổ chức đã thu hút đông đảo người chơi và người tham quan cổ
vũ.
23. TỪ KHÔI. Việt Nam công bố chương trình hành động quốc gia: Về
bảo vệ Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Hát Ca trù // Đại đoàn kết. - 2010. - Ngày
19 tháng 4. - Tr 8. Số 82
Chiều 16/4, quan họ Bắc Ninh và Cà trù chính thức được UNESCO vinh
danh tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nhân dịp này Bộ VH-TTDL cũng công bố
Chương trình hành động quốc gia bảo vệ 2 loại hình nghệ thuật này.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Bưu điện Việt Nam, số 47;
Quân đội nhân dân, số 17601; Thanh niên, số 107; Tin tức, số 84; Hà Nội mới,
số 14785; Tiền phong, số 107; Thể thao Việt Nam, số 47; Văn hóa, số 1833).

Bà Katherine Muller Marin trao bằng UNESCO
ghi danh Ca trự và Quan họ cho Việt Nam.
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24. THU PHƯƠNG. Khai mạc Hội thi hát dân ca quan họ lần thứ 20 //
Tin tức. - 2010. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 8. Số 84
Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Bắc Ninh, ngày 16/4, tại
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội thi hát dân ca quan họ lần thứ 20 đã chính
thức khai mạc với sự tham gia của hàng trăm liền anh, liền chị và nhiều diễn
viên có giọng ca xuất sắc đến từ những làng, những câu lạc bộ quan họ trong và
ngoài tỉnh.

Thi hát đối Dân ca Quan họ Bắc Ninh
25. TRẦN VĂN TUÝ. Di sản văn hóa thế giới - Dân ca quan họ Bắc
Ninh trường tồn và lan tỏa // Nhà báo và công luận. - 2010. - Ngày 16-22 tháng
4. - Tr 22. Số 16
Bài viết của đồng chí Trần Văn Túy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về
Dân ca Quan họ Bắc Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
26. YÊN NGA. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao tinh
thần trách nhiệm, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc // Hà
Nội mới. - 2010. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 2. Số 14786
Ngày 17/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, trao quà cho 7
nghệ nhân quan họ cao tuổi, đại diện cho 44 nghệ nhân quan họ được UBND
tỉnh Bắc Ninh phong tặng.
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Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng quà một số nghệ nhân quan họ.
27. NHÓM PV VĂN XÃ. Rạo rực nhịp đập con tim // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 19 tháng 4. - Tr 1. Số 2224
Tối 17/4 đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010 tại Trung tâm Văn
hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh. Về dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Phú Trọng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Katherine Muller Marin, Trưởng
Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành,
đoàn thể TW; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh; các
đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo 27 tỉnh,
thành phố trong cụm các tỉnh có di sản và các tỉnh bạn...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 17602).
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28. Dân ca Quan họ, Ca trù không chỉ là niềm tự hào của Bắc Ninh mà
là của cả nước // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 1. Số 2224
Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 19954; Hà Nội
mới, số 14786).
29. Để văn hiến Bắc Ninh tiếp tục hội tụ và tỏa sáng // Bắc Ninh. - 2010. Ngày 19 tháng 4. - Tr 1. Số 2224
Trích bài phát biểu khai mạc Festival Bắc Ninh 2010 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Túy.
30. TÔ PHƯƠNG. Festival Bắc Ninh 2010: Tôn vinh Di sản Quan họ //
Đại đoàn kết. - 2010. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 9. Số 80
Tối 17/4 sẽ diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI
cùng Lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010, đây chính là mốc son đánh dấu 10
năm phát triển của mảnh đất miền Quan họ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Thể thao Việt Nam, số 46).
31. N.Đ.B. TDTT Bắc Ninh: Một chặng đường phát triển // Thể thao Việt
Nam. - 2010. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 6. Số 46
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Bài giới thiệu những thành tựu của thể thao Bắc Ninh trong chặng đường
phát triển và Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI cùng Lễ khai
mạc Festival Bắc Ninh 2010 vào tối 17/4.

Đồng chí Nguyễn Công Ngọ thắp đuốc Đại hộiTDTT
32. PV. Khai mạc Liên hoan (Festival) Bắc Ninh 2010: Chủ tịch QH
Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến // Nhân dân. - 2010. - Ngày 18 tháng
4. - Tr 3. Số 19954
Bài phản ánh về lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2010.
33. THUỲ VY, THUẬN CẨM. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Công Ngọ thăm
một số hoạt động Festival // Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 1. Số
2225
Chiều 18/4, đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh đã đến tham quan trưng bày "Di sản văn hóa thời Lý và cổ vật tiêu biểu tỉnh
Bắc Ninh" tại Bảo tàng tỉnh và Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Bắc Ninh 2010
tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh.

Thư viện tỉnh Bắc Ninh

16

Văn hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng

Đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Triển
lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh Bắc Ninh 2010
34. NHÓM PV VÀ TRẦN PHAN. Một số hình ảnh hoạt động Festival //
Bắc Ninh. - 2010. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 8. Số 2223
Giới thiệu một số hình ảnh trong khuôn khổ hoạt động Festival Bắc Ninh
2010.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo Bắc Ninh, số 2224).

Khai trương trưng bày cổ vật tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh

Héi thi chim bå c©u

Hội thi sinh vật cảnh
Thư viện tỉnh Bắc Ninh
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Hát quan họ trên thuyền
Tổ tôm điếm
35. T.MAI. Bế mạc Festival Bắc Ninh 2010: Đậm đà bản sắc // Bưu điện
Việt Nam. - 2010. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 12. Số 47
Tối 18/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Festival Bắc
Ninh 2010 đã chính thức khép lại sau 4 ngày diễn ra sôi nổi. Với chủ đề Văn
hiến Bắc Ninh - Hội tụ và tỏa sáng, Festival Bắc Ninh 2010 chào mừng Đại lễ
1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm
2010 đã thành công rực rỡ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Lao động, số 87; Bắc Ninh, số
2225).

Trao danh hiệu Nghệ nhân quan họ cho các liền anh, liền chị
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Ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh
vào thành công của Festival Bắc Ninh 2010
36.HOÀNG PHƯƠNG. Festival Bắc Ninh lần thứ nhất: Vài chuyện gây
mất điểm // Gia đình và xã hội. - 2010. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 8. Số 47
Bài phản ánh về các hoạt động của Festival Bắc Ninh 2010 và một số khâu
tổ chức chưa tốt tại Festival.
37. LƯU NGUYỄN. Festival Bắc Ninh: Hội tụ mong sẽ tỏa sáng // Sức
khỏe và đời sống. - 2010. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 10. Số 63
Bài viết về Festival Bắc Ninh 2010 và những khuyết điểm cần được khắc
phục ở Festival.
38. HOÀNG THI. Festival Bắc Ninh: Lắng buồn sau những ngày vui //
Nông thôn ngày nay. - 2010. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 8. Số 77
Bài và ảnh phản ánh về Festival Bắc Ninh 2010 và đưa ra một số thiếu sót
tại Festival Bắc Ninh 2010.
39. PHẠM THU HƯƠNG. Nỗi buồn của các nghệ nhân // An ninh thủ
đô. - 2010. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 11. Số 2900
Bài viết về việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân quan họ cho các cá nhân
tại lễ bế mạc Festival Bắc Ninh 2010 tối 18/4 và vấn đề gìn giữ, bảo tồn dân ca
quan họ Bắc Ninh.
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PHẦN III: KẾT QUẢ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI
FESTIVAL BẮC NINH 2010
I. HỘI THI HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH LẦN THỨ 20
1. Thi đối đáp 150 bài: Nhất: Nguyễn Thu Hồng - Nguyễn Bảo Lâm
(Hoà Đình, Võ Cường, thành phố BắcNinh); Nhì: Nguyễn Văn Cứ - Kim
Nguyên Vũ (Đào Xá, Phong Khê, thành phố Bắc Ninh); Ba: Nguyễn Văn Đặng
- Đỗ Văn Chiến ( Lũng Giang, Tiên Du), Vũ Văn Thắm - Nguyễn Khắc Thuật
(Thanh Sơn , TP Bắc Ninh), Nguyễn Thị Năm - Nguyễn Thị Vượng (Bồ Sơn,
TP BắcNinh), Đặng Thị Huệ - Đặng Thị Lan (Đặng Xá, TP Bắc Ninh) và
Nguyễn Văn Hoàn - Nguyễn Văn Luật ( Bái Uyên, Tiên Du).
2. Thi đối đáp 50 bài: Nhất: Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Thị Bảy ( Hoà
Đình, TP Bắc Ninh); Nhì: Nguyễn Văn Lương - Nguyễn Ngọc Hải ( Đông Yên,
Yên Phong); Ba: Trần Thị Thu - Trần Thị Yến (Viêm Xá, TP Bắc Ninh),
Nguyễn Thị Bích - Nguyễn Thị Dung (Phong Xá, Yên Phong), Nguyễn Thị Hợp
- Nguyễn Thị Hằng (CLB Quan họ tỉnh), Nguyễn Thị Hồng Kỳ - Đỗ Thị Hiển
(Phong Xá, Yên Phong), Trịnh Thị Hương - Lưu Thị Nam (Chính Trung, Yên
Phong), Nguyễn Bá Hùng Nguyễn Văn Thiện (Đông Yên, Yên
Phong),Trương Thị Hân - Nguyễn Thị Liên (Thị Cầu, TP Bắc Ninh), Ngô Thị
Tơ - Ngô Thị Tròn (Đại Lâm, Yên Phong), Nguyễn Thị Thuận - Nguyễn Thị
Đụn Hữu Chấp - TP Bắc Ninh)
3. Thi Ca nhạc Quan họ:
Giải Toàn đoàn: Nhất: Tiên Du; Nhì: Thuận Thành, Quế Võ; Ba: Thành
Phố Bắc Ninh, Gia Bình, Lương Tài
II. ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẦN THỨ VI
1. 100% xã, phường, thị trấn (126/126); 100% huyện, thị xã, thành phố
và 3 ngành: Công an, Quân Sự, GD-ĐT đã tổ chức thành công Đại hội TDTT
các cấp của đơn vị mình, bình quân mỗi Đại hội cấp huyện, ngành tổ chức thi
đấu từ 7 - 8 môn thể thao, các cấp cơ sở tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở
lên. Bình quân số người tham gia trong ngày quy tụ Đại hội : cấp cơ sở từ
1500- 2000 người, cấp huyện, ngành từ 3000- 3500 người/ Đại hội.
2. Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức thi đấu 10 môn thể thao thu hút gần
2000 lượt VĐV tham gia, khởi tranh 130 bộ huy chương. Kết quả chung:
3. Đơn vị đoạt Cờ phong trào thể thao xuất sắc: Nhất: Thị xã Từ Sơn
(100 điểm); Nhì: huyện Quế võ ( 99 điểm); Ba: huyện Yên Phong (75
điểm).
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4. Đơn vị đoạt Cờ toàn đoàn: Nhất: huyện Yên Phong (15 Huy chương
vàng, 12 Bạc, 21 Đồng); Nhì: thị xã từ Sơn (14 Huy chương vàng, 15 Bạc, 18
Đồng): Ba: huyện Gia Bình (13 Vàng, 12 Bạc, 10 Đồng).
III. CỜ TƯỚNG, TỔ TÔM ĐIẾM, THỂ DỤC DƯỠNG SINH (HỘI NCT)

1. Giải toàn đoàn thi Cờ tướng: Nhất: thị xã Từ Sơn; Nhì: TP Bắc Ninh
2. Giải toàn đoàn thi Tổ Tôm điếm: Nhất: Ban Liên lạc Tổ tôm điếm
thị xã Từ Sơn; Nhì: Ban Liên lạc Tổ tôm điếm TP Bắc Ninh; Ba: Ban liên lạc
Tổ tôm điếm phường Châu Khê ( thị xã Từ Sơn).
3. Giải toàn đoàn thi đồng diễn thể dục dưỡng sinh: Nhất: huyện
Thuận Thành; Nhì: thành phố Bắc Ninh; Ba: huyện Lương Tài.
IV. THẢ CHIM BỒ CÂU BAY, THẢ DIỀU DÂN TỘC.

1. Thả chim bồ câu bay: Nhất cá nhân: Nguyễn Văn Doanh (Tân Hồng,
thị xã Từ Sơn) và 2 giải Nhì, 2 giải Ba.
2. Thả diều dân tộc: 10 huy chương vàng đã được trao cho: Nguyễn
Văn Bính (Đông Anh, Hà Nội), Ngô Văn Thanh, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn
Văn Lý, Ngô Văn Xếp (Hiệp Hoà, Bắc Giang), Nguyễn Xuân Dưỡng Thuận
Thành, Bắc Ninh), Nguyễn Đăng Núi, Nguyễn Hữu Xuyên (Tiên Du, Bắc Ninh),
Tạ Quang Đều (Tân Yên, Bắc Giang), Nguyễn Văn Chinh (Gia Bình, Bắc
Ninh).
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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