THƯ MỤC
BÁO - TẠP CHÍ TRUNG ƯƠNG
CÓ NỘI DUNG PHẢN ÁNH VỀ ĐỊA PHƯƠNG
Tháng 10 - 2016
-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. PHƯƠNG THỦY. Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc
Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 1. Số 4087
Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh do Thượng tướng Tô
Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi
tiếp xúc cử tri phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí
Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tử
Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc
hội, Văn phòng Bộ Công an cùng đại biểu cử tri phường Ninh Xá.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19937).
DDC: 328.3/B450TR.
002. T.H. Bắc Ninh: Tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII
// Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 10. Số 126
Bài viết về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII
tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.2597071/B113N.
003. M.T. Bắc Ninh tăng cường bảo mật hệ thống CNTT // Bưu điện
Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 4. Số 125
Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức ký kết thỏa
thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông
tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020.
DDC: 005.8/B113N.
004. BN. Bắc Ninh: Quỹ Vì người nghèo năm 2016 vận động được
gần 7 tỷ đồng // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 21 tháng 10. - Tr D. Số 295
Ngày 17/10, Ban vận động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ
Quỹ "Vì người nghèo" năm 2016. Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký và ủng hộ trực tiếp Quỹ
"Vì người nghèo" cấp tỉnh gần 7 tỷ đồng.
DDC: 361.7/B113N.
005. TD. Tặng xe lăn cho người khuyết tật và học bổng cho trẻ em
nghèo tỉnh Bắc Ninh // TC.Gia đình và trẻ em. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr
50. Số 40

1

UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp
với Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam tổ chức trao tặng xe lăn cho
người khuyết tật và học bổng cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.
DDC: 361.6/T116X.
006. NGÂN HÀ. Hết tháng 10-2016: Bắc Ninh không còn nợ đọng xây
dựng nông thôn mới // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 5. Số 282
Bài phản ánh về buổi làm việc tại Bắc Ninh của bà Trương Thị Ngọc
Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về vấn đề xây dựng Nông thôn
mới. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng Nông thôn mới khẳng định, hết tháng 10/2016, Bắc Ninh không còn nợ
đọng xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/H258TH.
007. ĐỖ HÙNG, ĐỨC SƠN (Thực hiện). Xây dựng Nông thôn mới ở
Bắc Ninh: Làm đến đâu chắc đến đó // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 14
tháng 10. - Tr 2. Số 42
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về những kết quả đã đạt được trong 5 năm xây dựng Nông thôn
mới.
DDC: 307.1/X126D.
008. BẢO LOAN. Long Châu: Ý Đảng gặp lòng dân // Kinh tế nông
thôn. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 4. Số 42
Bài viết về xã Long Châu, huyện Yên Phong với việc nỗ lực hoàn thiện
các tiêu chí còn lại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông
thôn mới để về đích vào cuối năm 2016.
DDC: 307.1/L431CH.
009. HÙNG LOAN. Thụy Hòa nâng cao chất lượng NTM // Kinh tế
nông thôn. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 3. Số 42
Bài viết về xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong với nỗ lực hoàn thành xây
dựng Nông thôn mới và quyết tâm cán đích đúng lộ trình đề ra.
DDC: 307.1/TH523H.
010. NGUYỄN SƠN. Chú trọng phát triển kinh tế: Yên Trung nâng
chất NTM // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 4. Số 42
Bài viết về xã Yên Trung, huyện Yên Phong với mục tiêu phát huy truyền
thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ trên mọi phương diện để phát triển
kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/CH500TR.
011. ĐỖ HÙNG. "Dân hưởng ứng thì mọi việc đều thuận lợi" // Kinh
tế nông thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 3. Số 44
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Bài viết về việc phát huy ưu thế, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân
trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Đông Phong, huyện Yên Phong.
DDC: 307.1/D121H.
012. HÙNG LOAN. Xây dựng Nông thôn mới ở Phù Lãng: Gian nan
tiêu chí môi trường // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 2. Số
44
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã
Phù Lãng, huyện Quế Võ đã đạt 16/19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí khó.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất để xã cán đích chính là vấn đề môi trường.
DDC: 307.1/X126D.
013. NGUYỄN ĐỨC SƠN. Yên Phong: Phát huy sự đồng lòng, đoàn
kết // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 3. Số 44
Bài viết về phát huy sự đồng lòng, đoàn kết trong nhân dân và những đổi
thay sau hơn 5 năm triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại huyện
Yên Phong.
DDC: 307.1/Y603PH.
014. VI NHƯ. UBND huyện Thuận Thành - Bắc Ninh: Phát triển kinh
tế xã hội theo hướng tích cực, bền vững // Nhà báo và Công luận. - 2016. Ngày 14-20 tháng 10. - Tr 21. Số 42
Bài viết về huyện Thuận Thành với việc phát triển kinh tế xã hội theo
hướng tích cực, bền vững.
DDC: 307.1/U523B.
015. SƠN NGUYỄN. Chú trọng phát triển ngành nghề: Lãng Ngâm
về đích hoàn hảo // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 2. Số 42
Bài viết về Chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với phát triển nghề
và làng nghề tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình. Đến thời điểm này, Lãng
Ngâm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang trình hồ sơ để công nhận đạt chuẩn Nông
thôn mới.
DDC: 307.1/CH500TR.
016. SƠN ĐỨC. Giữ gìn thương hiệu làng nghề, Đại bái ấm no // Kinh
tế nông thôn. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 3. Số 42
Bài viết về nghề đúc đồng làng Đại Bái, huyện Gia Bình được dân làng
giữ gìn, phát triển, góp phần mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho người
dân địa phương và lao động vùng phụ cận.
DDC: 670.2/GI550G.
017. ĐỖ HÙNG. Quế Võ: Đổi thay từ dồn điền đổi thửa // Kinh tế nông
thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 2. Số 44
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Bài viết về hiệu quả trong công tác dồn điền đổi thửa tại Quế Võ, góp
phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới trong kế hoạch
năm 2016.
DDC: 307.1/Q507V.
018. ĐỖ XUÂN VIÊN. Huyện Thuận Thành chăm lo xây dựng lực
lượng dự bị động viên vững mạnh // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2016. - Tháng
10. - Tr 81. Số 10
Bài viết về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đã
đạt được trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh tại huyện
Thuận Thành.
DDC: 355.2/H527TH.
019. THANH DỊU. VKSND tỉnh Bắc Ninh tổng kết cuộc thi "Chúng
tôi là Kiểm sát viên" và "Tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên
viên giỏi" lần thứ III năm 2016 // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 21 tháng
10. - Tr 2. Số 85
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết cuộc thi
"Chúng tôi là Kiểm sát viên" và cuộc thi "Tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra
viên, Chuyên viên giỏi" lần thứ III năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu
Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cùng
toàn thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 347/V305K.
020. TTH. Thanh tra Sở NN&PTNT Bắc Ninh: Giải quyết dứt điểm
đơn thư của công dân // Thanh tra. - 2016. – Ngày 7 tháng 10. - Tr 7. Số 81
Bài viết về công tác thanh tra, kiểm tra của thanh tra Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ đầu năm đến nay.
DDC: 352.809597/TH107TR.
021. TTH. Thuận Thành (Bắc Ninh): Tồn đọng 17 kết luận thanh tra
// Thanh tra. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 3. Số 83
Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết,
việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
trên địa bàn huyện còn tồn đọng 17 kết luận, quyết định thanh tra, số tiền phải
thu hồi là gần 9,8 tỷ đồng.
DDC: 352.809597/TH502TH.
022. TTH. Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ (Bắc Ninh): "Bỏ quên"
quyền lợi người lao động // Thanh tra. - 2016. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 5. Số 79
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách
pháp luật về quản lý, sử dụng đất, về kế hoạch và đầu tư, thuế, BHXH, BHYT
và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, đã
phát hiện đơn vị này gian lận thuế, chậm đóng bảo hiểm cho người lao động.
DDC: 352.809597/PH431KH.
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023. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. - Ngày
4 tháng 10. - Tr 7. Số 22283
Bài phản ánh tình trạng khai thác đất sét trái phép trên địa bàn xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý và hồi âm để
báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 354.309597/TH455T.
024. HÀO KIỆT. Huyện Tiên Du (Bắc Ninh): "Núp bóng" cải tạo ao
để bán trái phép tài nguyên // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 7 tháng 10. Tr 6. Số 81
Bài phản ánh tình trạng nhiều ao đầm ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du bị đào
bới để khai thác đất sét trái phép. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý
theo quy định của pháp luật.
DDC: 354.309597/H527T.
025. TRẦN HOÀNG. Tin vắn // Tiền phong. - 2016. - Ngày 7 tháng 10. Tr 2. Số 281
Ngày 6/10, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh tiến hành thanh,
kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đối với
Cty TNHH vận tải Tuấn Kiên, chủ sở hữu thương hiệu Taxi Sao Thủ đô. Việc
thanh tra đột xuất căn cứ trên kiến nghị của Công an TP Hà Nội về việc phòng
ngừa các sai phạm trong lĩnh vực hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi.
DDC: 354.7709597/T311V.
026. PHẠM HUYỀN. Chính thức giảm tốc độ xe chạy trên quốc lộ 1,
đoạn Hà Nội - Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 10. - Tr
1. Số 4096
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ cao tốc
và Công ty cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang điều chỉnh tốc độ khai thác
trên quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Đối với đoạn qua địa phận Hà Nội,
Bắc Ninh, tốc độ sẽ được điều chỉnh làn sát dải phân cách giữa dành riêng cho
ôtô sẽ có tốc độ tối đa cho phép 90km/h. Làn tiếp theo (làn giữa) dành cho ôtô,
xe máy sẽ có tốc độ tối đa cho phép 70km/h. Làn còn lại phía ngoài cùng dành
cho xe máy, xe thô sơ sẽ có tốc độ tối đa cho phép 50km/h...
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 163).
DDC: 363.12009597/CH312TH.
027. KHÁNH CHI. Sớm đưa "6 đại án tham nhũng ra xét xử" : Tin
tức // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 3. Số 277
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn
Phó Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống
nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét
xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017, trong đó có Vụ
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Cố ý làm trái, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty CP Dệt Quế Võ và Chi
nhánh Quỹ hỗ trợ và phát triển Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Sức khỏe và đời sống, số 159;
Lao động, số 232).
DDC: 347/S463Đ.
028. TTH. Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão (Bắc Ninh):
Buông lỏng quản lý công trình // Thanh tra. - 2016. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 4.
Số 81
Bài phản ánh những thiếu sót tại một số công trình, dự án xử lý sạt lở kè
do Chi cục Đề điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư.
DDC: 627/CH300C.
029. PV. Trùm ma túy Tàng Keangnam kháng cáo đòi tài sản : Trên
mặt trận phòng chống ma túy // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. Tr 15. Số 82
Tại phiên tòa xét xử Tráng A Tàng và đồng phạm diễn ra từ ngày 15/9
đến 21/9/2016, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt trùm ma túy mức án tử hình,
toàn bộ tài sản của Tàng Keangnam đều bị cơ quan điều tra kê biên sung công
quỹ. Sau khi có phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm, Tàng đã có đơn đề nghị Tòa
án cấp phúc thẩm xem xét, xác định các tài sản đang bị kê biên.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 244).
DDC: 364.1/TR511M.
030. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua In-tơ-nét : An ninh - trật
tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 8. Số 22292
Ngày 12/10, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
(C50, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh triệt
phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, với hình thức cá độ bóng đá qua
mạng internet. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Đoàn, SN 1964, ở Niềm Xá,
phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4095;
Giao thông, số 163).
DDC: 364.1/TR308PH.
031. HOÀNG ANH. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn //
Tin tức. - 2016. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 13. Số 245
Ngày 12/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết
định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Đoàn, SN 1964, trú ở
Niềm Xá, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh cùng 6 bị can khác về tội đánh bạc và
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 124;
Đại đoàn kết, số 287; Nông thôn ngày nay, số 246; Công an nhân dân, số 4099).
DDC: 364.1/TR308PH.
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032. NGÔ TUẤN. Vào mạng dẫn mối mại dâm cho người nước ngoài :
Tin 24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 8. Số 4104
Ngày 20/10, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra
lệnh bắt tạm giam đối tượng Đỗ Trung Dũng, 23 tuổi, ở thôn Đạo Ngạn, xã
Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang về hành vi môi giới mại dâm cho
người nước ngoài.
DDC: 364.1/V108M.
033. TÂM LỤA. "Tử tù" Trần Văn Thêm yêu cầu bồi thường 15 tỉ
đồng // Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 18. Số 287
Ông Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp TAND cấp
cao tại Hà Nội cho biết, đại diện theo ủy quyền của ông Trần Văn Thêm, 81
tuổi, ở huyện Yên Phong đã có đơn yêu cầu bồi thường oan sai lần thứ 2 thay
đổi số tiền bồi thường lên 15 tỉ đồng (lần 1 yêu cầu bồi thường 14 tỉ đồng).
DDC: 364.1/T550T.
034. P.THỦY. Cướp của chủ thầu vì đòi tiền công không được : Tin 24
giờ qua // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 8. Số 4094
Ngày 10/10, Công an thị xã Từ Sơn đã bắt tạm giam Nông Văn Hà, SN
1978, trú ở Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để điều tra hành vi cướp
tài sản.
DDC: 364.15/C562C.
035. Khởi tố đối tượng nổ súng gây náo loạn khu phố : An ninh - trật
tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 10. - Tr 8. Số 22302
Ngày 22/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam
Dương Minh Tuyền, SN 1986, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh về tội gây
rối trật tự công cộng, đồng thời đang truy xét hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép
vũ khí.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4106).
DDC: 364.15/KH462T.
036. Truy quét cờ bạc : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 2
tháng 10. - Tr 8. Số 22281
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh
Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Yên Phong bắt quả tang ba tụ điểm đánh
bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và tạm giữ 3 đối tượng.
DDC: 364.16/TR523Q.
037. NGUYỄN DUY CHIẾN. Thu 600 triệu đồng tiền giả sát biên giới
// Tiền phong. - 2016. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 11. Số 298
Ngày 23/10, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, điều tra Nguyễn
Đăng Tùng, SN 1984, trú tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ về hành vi vận
chuyển, buôn bán tiền giả.
DDC: 364.16/TH500S.
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038. XUÂN ÂN. 2 nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn // Tiền phong. - 2016. Ngày 26 tháng 10. - Tr 11. Số 300
Ngày 25/10, Công an huyện Thuận Thành cho biết đang điều tra, tìm
kiếm 2 học sinh mất tích trên địa bàn. Theo đó, em Ngô Thị Thu Phương và Ngô
Thị Thư, đều là học sinh lớp 8 trường THCS Mão Điền, huyện Thuận Thành đã
mất tích từ chiều 23/10 tới nay vẫn chưa có tin tức.
DDC: 363.2/H103N.
039. NGỌC AN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Ký quy chế phối hợp UBND
tỉnh // Lao động. - 2016. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 4. Số 231
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ký Quy chế phối hợp với UBND
tỉnh năm 2016 gồm 3 chương và 12 điều, quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp
công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trong quá trình
thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh có liên quan đến
quyền, trách nhiệm của Công đoàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên: TC.Lao động và Công đoàn, số 605).
DDC: 361.7/L305Đ.
040. THANH TÂM. Công đoàn ngành Công thương Bắc Ninh: Hoạt
động hướng về cơ sở // Công thương. - 2016. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 7. Số
128
Bài viết về Công đoàn ngành Công thương Bắc Ninh với việc chú trọng
chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
DDC: 331.87/C455Đ.
041. TẤT THẢO, KIM ANH. Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc
Ninh): Kỳ 1: Buộc thôi việc trái luật hàng loạt người lao động : Bảo vệ người
lao động // Lao động. - 2016. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 5. Số 244
Bài phản ánh vi phạm quy định về lương tối thiểu và buộc thôi việc trái
luật hàng loạt lao động tại Cty dịch vụ bảo vệ Hàm Long, khu Lãm Trại, phường
Vân Dương, TP Bắc Ninh, gây bức xúc cho người lao động.
DDC: 331.88/C455T.
042. THANH HÀ. Tỉnh Bắc Ninh: Người cao tuổi tích cực tham gia
xây dựng nông thôn mới : Hướng tới Đại hội lần thứ V Hội Người cao tuổi
Việt Nam (2016-2021) // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 5. Số
160
Bài viết về Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh với việc tích cực tham gia
xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 305.26/T312B.
043. THANH HÀ. Tỉnh Bắc Ninh: Liên hoan Tiếng hát NCT tỉnh lần
thứ V - năm 2016 // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 2. Số 171
Ngày 25/10, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bắc Ninh, Hội Người
cao tuổi tỉnh tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh lần thứ V - năm
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2016 với sự tham dự của gần 400 nhạc công, diễn viên đến từ 8 huyện, thành
phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội và chăm sóc Người cao tuổi tỉnh.
DDC: 782.079/T312B.
044. THẠCH HƯƠNG. Phụ nữ Bắc Ninh: Tận dụng mọi cơ hội phát
triển // Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 8. Số 124
Ý kiến của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Bắc Ninh về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đối với sự
phát triển kinh tế của địa phương.
DDC: 305.4/PH500N.
045. HOÀNG HANH. Câu lạc bộ "Nữ chủ nhà trọ" - mô hình hiệu
quả : Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 6.
Số 19939
Bài viết về mô hình Câu lạc bộ "Nữ chủ nhà trọ" ở thôn Rích Gạo, xã Phù
Chẩn, thị xã Từ Sơn, đã hỗ trợ tích cực chính quyền địa xã trong việc quản lý
nhân khẩu, hộ khẩu, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
DDC: 305.43/C125L.
046. ANH VŨ. Có tâm là có tất cả // Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày
14 tháng 10. - Tr 8. Số 124
Bài viết về chị Nguyễn Thị Mai, chủ doanh nghiệp đồ gỗ xuất khẩu Đức
Thắng, ở Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.
DDC: 305.4/C400T.
047. V.THU. Cầu nối đưa chính sách BHXH, BHYT đến người dân //
TC.Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Tháng 10. - Tr 18. Số 10
Bài viết về chị Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Bình,
người giúp dân làm giàu và là cầu nối đưa chính sách BHXH, BHYT đến với
nhân dân.
DDC: 305.43/C125N.
048. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: Tổng kết phong trào nông dân sản
xuất giỏi : Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày
12 tháng 10. - Tr 8. Số 245
Ngày 11/10, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong
trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2016.
DDC: 305.5/B113N.
049. NHÓM P.V (Ghi). Ông Nguyễn Đăng Cường (Bắc Ninh) - Nông
dân xuất sắc: Thúc đẩy chính sách ưu việt cho nông dân // Nông thôn ngày
nay. - 2016. - Ngày 31 tháng 10. - Tr 3. Số 261
Ý kiến của ông Nguyễn Đăng Cường - Nông dân xuất sắc tỉnh Bắc Ninh
về việc thúc đẩy chính sách ưu việt cho nông dân trên địa bàn tỉnh.
DDC: 305.5/Ô455NG.
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050. THU TRANG. Bắc Ninh: Tăng 8.400 hộ CCB khá, giàu : Tin hoạt
động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 6. Số
1144
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh có 51.700 CCB. Hiện toàn tỉnh đã
giảm 419 hộ nghèo, 525 hộ cận nghèo, số hộ hội viên khá, giàu tăng 8.400 hộ
(chiếm 69%).
DDC: 305.9/B113N.
051. THU TRANG. Yên Phong (Bắc Ninh): Kết nạp 186 hội viên mới:
Tin hoạt động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 27 tháng 10. - Tr
6. Số 1147
6 tháng qua, các cấp hội Hội Cựu chiến binh huyện Yên Phong phối hợp
với Đoàn Thanh niên tổ chức 12 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút hàng
trăm lượt học sinh, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng và phát triển hội
viên được chú trọng, toàn huyện kết nạp được 186 hội viên mới...
DDC: 305.9/Y603PH.
052. TRẦN HÒA. Anh hùng Hoàng Đăng Vinh: Lập thân nhờ vợ đảm
// Khoa học và Đời sống. - 2016. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 16. Số 126
Bài và ảnh về Đại tá Hoàng Đăng Vinh, ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh,
người bắt sống tướng Đờ-cát-xtơ-ri trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
DDC: 355.0092/A107H.
II – KINH TẾ
053. ANH ĐỨC. Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư trường đua
ngựa tại Bắc Ninh // Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 6. Số 270
Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Đua ngựa
Hàn Quốc đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng trường đua ngựa và
khu vui chơi giải trí tổng hợp tại huyện Thuận Thành, với tổng vốn đầu tư giai
đoạn 1 khoảng 500 triệu USD.
DDC: 332.6/D408NGH.
054. CHÍ TÍN. Mediplast đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ y tế bằng
nhựa // Đầu tư. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 2. Số 124
Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy
sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn I với vốn đầu tư hơn 63,4 tỷ đồng
tại Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn trên diện tích 13.700m2.
DDC: 332.6/M200D.
055. MINH HẰNG. Công ty Điện lực Bắc Ninh: Lá cờ đầu trong công
tác đầu tư xây dựng lưới điện // Nhà báo và Công luận. - 2016. - Ngày 21-27
tháng 10. - Tr 17. Số 43
Bài viết về Công ty Điện lực Bắc Ninh, đơn vị có tốc độ phát triển mạnh,
luôn ở tốp dẫn đầu về tăng sản lượng điện của khu vực Miền Bắc.
DDC: 621.31/C455T.
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056. BÙI VIỆT. Bắc Ninh: Trình diễn mô hình sản xuất khuôn mẫu
linh kiện ôtô, xe máy // Công thương. - 2016. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 14. Số
127
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối
hợp với Công ty TNHH Cơ khí chính xác, dịch vụ và thương mại Việt Nam
(VPMS) vừa tổ chức Hội nghị trình diễn mô hình kỹ thuật sản xuất khuôn mẫu
linh kiện ôtô, xe máy.
DDC: 670.9597/B113N.
057. TRINH NGUYỄN. Cầu "đậm văn hóa Kinh Bắc" giống cầu...
Brazil // Thanh niên. - 2016. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 18. Số 291
Bài và ảnh về thiết kế cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành vượt sông Đuống,
nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành và ý kiến của các chuyên gia so sánh thiết
kế giống với cầu Juscelino Kubitschek ở Brazil.
DDC: 725/C125Đ.
058. THANH THANH. Tồn 50.000 m3 sản phẩm gỗ trắc: Làng nghề
Đồng Kỵ kêu cứu // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 12. Số
280
Bài phản ánh việc tồn 50.000m3 sản phẩm gỗ trắc không xuất khẩu được
tại làng nghề Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh
hưởng đến công ăn việc làm của hàng nghìn lao động tại địa phương.
DDC: 745.51/T454N.
059. VŨ TRẦN. Nhóm lửa cho gốm Phù Lãng // Đại đoàn kết. - 2016. Ngày 18 tháng 10. - Tr 9. Số 292
Bài viết về làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ đứng trước những thách
thức của thị trường và sự xuất hiện của lớp nghệ nhân trẻ năng động đang thổi
bùng lên sức sống của làng gốm cổ hôm nay.
DDC: 666/NH429L.
060. NGUYỄN HUÂN, TRIỆU LONG. Đê kiểu mẫu trên quê hương
quan họ // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 31 tháng 10. - Tr 13. Số 217
Bài viết về việc xây dựng tuyến đê kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 627/Đ250K.
061. ĐỖ THÁI HUY. Bắc Ninh: Cơ giới hóa đồng bộ giảm 60% sức
lao động // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 12. Số 216
Bài viết về việc cơ giới hóa trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,
góp phần giảm 60% sức lao động, tăng năng suất.
DDC: 631.3/B113N.
III - KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
062. NGUYỄN TỬ QUỲNH. Phát huy giá trị di sản văn hóa, phát
triển du lịch bền vững vùng đất Kinh Bắc xưa // TC.Cộng sản. - 2016. Tháng 10. - Tr 91. Số 888
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Bài viết của ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc phát huy giá trị di sản văn hóa, hướng tới phát triển du
lịch bền vững ở Bắc Ninh.
DDC: 307.1/PH110H.
063. VŨ TRẦN. Trùng tu chùa Bút Tháp: Chưa tuân thủ Luật Di sản
// Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 8. Số 303
Bài phản ánh về những bất cập trong công tác trùng tu chùa Bút Tháp, xã
Đình Tổ, huyện Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thời nay, số 709).
DDC: 069.09597/TR513T.
064. KHẢI MÔNG. Cục Di sản yêu cầu tăng cường giám sát tu bổ
chùa Bút Tháp // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 31 tháng 10. - Tr 11.
Số 217
Cục trưởng Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thế
Hùng đã ký Văn bản số 705/DSVH-DT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bắc Ninh về việc tăng cường giám sát tu bổ chùa Bút Tháp.
DDC: 069.09597/C506D.
065. LÊ DUY SỰ. Kí ức về một dòng sông // Người cao tuổi. - 2016. Ngày 21 tháng 10. - Tr 8. Số 169
Bài ghi lại kí ức về sông Ngũ Huyện Khê (còn gọi là sông Thiếp) chảy
qua làng Quả Cảm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh.
DDC: 551.48/K300U.
066. BÁ ĐOÀN. Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà trao
thưởng hơn 1,6 tỷ đồng // Khuyến học và Dân trí. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. Tr 5. Số 40
Ngày 25/9, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quỹ Khuyến học, Khuyến tài
Phạm Văn Trà tổ chức chương trình "Chắp cánh ước mơ Bắc Ninh với khuyến
học, khuyến tài". Trong buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 281 học sinh,
sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong
học tập, giảng dạy, các nghệ sĩ, nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Giáo sư,
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân,
Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú cùng các cá nhân đạt thành tích cao tại giải Báo
chí toàn quốc... với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
DDC: 370.9597/Q523KH.
067. SƠN TRÀ. Đông Thọ khuyến học khuyến tài // Người cao tuổi. 2016. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 5. Số 166
Bài viết về phong trào khuyến học, khuyến tài tại xã Đông Thọ, huyện
Yên Phong, là động lực khuyến khích học sinh thi đua học giỏi để ngày mai lập
nghiệp xây dựng quê hương, đất nước đẹp giàu.
DDC: 370.9597/Đ455TH.
12

068. KK. Bắc Ninh: Thi tìm hiểu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và
truyền thống khoa bảng Bắc Ninh // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 27
tháng 10. - Tr 2. Số 258
Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban
Quản lý di tích tỉnh vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh
tổ chức cuộc thi với chủ đề "Tìm hiểu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và
truyền thống khoa bảng Bắc Ninh". Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải
Nhất cho Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.
DDC: 959.731/B113N.
069. K.VY. Phát động chương trình "Sữa học đường 2016" // Công
an nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 2. Số 4098
Ngày 5/10, tại Tuyên Quang, Vinamilk đã phát động chương trình "Sữa
học đường năm 2016". Trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập,
Vinamilk tặng 6 tỷ đồng cho 6 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 370.9597/PH110Đ.
070. KK. Bắc Ninh: Đề án Ngoại ngữ đang được triển khai tích cực //
Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 2. Số 252
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.168 giáo viên tiếng Anh, 100% giáo viên đã
được bồi dưỡng đạt chuẩn kiến thức kỹ năng 6 bậc theo Khung tham chiếu châu
Âu. Ngoài ra, trong các cơ sở giáo dục, nhất là các trường trọng điểm, ngành
giáo dục Bắc Ninh quan tâm và khuyến khích việc dạy Ngoại ngữ có yếu tố
người nước ngoài, nhằm nâng cao các kỹ năng nghe, nói.
DDC: 372.65/B113N.
071. THANH THƯƠNG. Bắc Ninh: Đầu tư kinh phí cho trẻ mầm non
làm quen với tiếng Anh // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr
12. Số 130
Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc theo dõi việc dạy và học để trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh phát
huy tối đa hiệu quả.
DDC: 372.21/B113N.
072. NGUYỄN MINH. Cán bộ Đoàn giỏi tranh tài // Tiền phong. 2016. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 7. Số 279
Tối 5/10, tại Bắc Ninh, Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức đêm chung kết
Hội thi Cán bộ đoàn giỏi năm 2016.
DDC: 369.4/C105B.
073. NGUYÊN ĐỨC. Đào tạo Cao đẳng cho 200 công nhân, nhân viên
Samsung // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 8. Số 119
Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) kết hợp với trường Cao
đẳng Công nghệ Bắc Hà (Bắc Ninh) vừa khai giảng khóa đào tạo Cao đẳng
chính quy cho 200 nhân viên của Cty Samsung.
DDC: 374/Đ108T.
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074. SƠN HÙNG. Trường Tiểu học Long Châu: Đảm bảo và nâng
cao chất lượng dạy và học // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. Tr 4. Số 44
Bài viết về Trường Tiểu học Long Châu, xã Long Châu, huyện Yên
Phong, đã khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia
mức độ 2 năm 2017.
DDC: 372.24/TR561T.
075. ĐỖ HÙNG. Trường Tiểu học Thị trấn Chờ số 1: Xứng danh tập
thể lao động tiên tiến xuất sắc // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 28 tháng
10. - Tr 4. Số 44
Bài viết về việc phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập, tích cực
đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục một cách toàn diện tại Trường Tiểu học Thị trấn Chờ số 1, huyện Yên
Phong.
DDC: 372.24/TR561T.
076. ĐÌNH ANH. 7 tỉnh có thể tắt sóng analog từ 31/12/2016 // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 7. Số 125
Tại cuộc họp vào ngày 12/10/2016, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông Phan Tâm cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo Ban chỉ đạo
Đề án Số hóa truyền hình vào cuối tháng 10 về phương án tắt sóng truyền hình
analog tại 26 tỉnh thuộc giai đoạn 2. Theo đó, tại 7 tỉnh có vùng phủ sóng truyền
hình số DVB-T2 đã đạt điều kiện tắt sóng và có thể thực hiện hỗ trợ đầu thu
truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo trong tháng 12 sẽ tắt sóng đúng vào
thời hạn của Đề án là ngày 31/12, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động xã hội, số 126; Giao
thông, số 168).
DDC: 621.388/B112Y.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
077. T.LINH. Viện phí của 16 tỉnh, thành phố bắt đầu tăng 18% // Lao
động. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 2. Số 241
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn vừa ký Công văn số 7354/BYT-KHTC về thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Theo đó từ ngày
12/10, các cơ sở khám, chữa bệnh của 16 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh
sẽ thực hiện tăng viện phí thêm khoảng 18% so với trước và chỉ áp dụng cho các
bệnh nhân có thẻ BHYT.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Sức khỏe và đời sống, số 165;
Phụ nữ Việt Nam, số 124; Giáo dục và thời đại, số 247; Tuổi trẻ, số 280; Nhân
dân, số 22293; Nông thôn ngày nay, số 246; Công an nhân dân, số 4097; Văn
hóa, số 124).
DDC: 610.9597/V305PH.
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078. HỒNG LINH. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 4
tháng 10. - Tr 8. Số 19937
Ngày 3/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh triển khai kỹ thuật thẩm
tách siêu lọc máu.
DDC: 610.9597/H103B.
079. VĨNH AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11
tháng 10. - Tr 8. Số 19944
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Siêu âm gây tê vùng
và giảm đau".
DDC: 610.9597/H103B.
080. MINH HẰNG. Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong - Bắc Ninh:
Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh // Nhà báo và Công luận.
- 2016. - Ngày 14-20 tháng 10. - Tr 22. Số 42
Bài viết về Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong với việc không ngừng
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, được nhân dân địa phương tin cậy
DDC: 362.12/B256V.
081. P.V. Tập huấn truyền thông pháp luật về phòng, chống tác hại
của thuốc lá // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 5. Số 131
Ngày 28/10, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với
Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng
cao công tác truyền thông pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đối
tượng là các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; cán bộ Sở Thông tin
và Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin trong tỉnh.
DDC: 613/T123H.
082. NGUYỄN HOÀI. Sẽ xây dựng 5 cơ sở xử lý chất thải rắn ở Bắc
bộ : Sống xanh // Tiền phong. - 2016. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 6. Số 293
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn
vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2030. Theo đó, có 7 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương nằm trong Quy hoạch này, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và Môi trường, số 85).
DDC: 363.7009597/S200X.
083. NGUYỄN CƯỜNG. Chất lượng không khí tại Bắc Ninh: Ô
nhiễm trầm trọng // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. - Ngày 6 tháng 10. - Tr
7. Số 80
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại các làng nghề
của tỉnh Bắc Ninh và những nỗ lực trong việc giảm thiểu ô nhiễm.
DDC: 363.73/CH124L.
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084. LƯU HIỆP. Hàng ngàn người dân Bắc Giang khốn khổ vì bãi rác
của... Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 4. Số
4097
Bài phản ánh về bãi rác Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ gây ô
nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở xã Thắng
Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
DDC: 363.73/H106NG.
085. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày
17 tháng 10. - Tr 6. Số 19950
Phản ánh việc đốt rác thải tại trang trại Hoàng Hà ở thôn Phương Cầu, xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc
sống, sinh hoạt của nhiều xã, phường lân cận.
DDC: 363.73/TH455T.
086. NHƯ YẾN. Làng nghề Đại Bái, huyện Gia Bình (Bắc Ninh): Ô
nhiễm ngày càng nghiêm trọng // Thời báo Làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 20
tháng 10. - Tr 6. Số 43
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề gò và đúc đồng
Đại Bái, huyện Gia Bình. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần nhanh
chóng áp dụng các biện pháp cụ thể và hiệu quả để cải thiện môi trường.
DDC: 363.73/L106NGH.
087. H.M. Tiến Minh vào tứ kết Giải cầu lông quốc tế Kawasaki 2016
// Tiền phong. - 2016. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 14. Số 275
Tại Giải cầu lông quốc tế Kawasaki 2016 đang diễn ra ở Bắc Ninh, tay
vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại đối thủ người Malaysia để
vào tứ kết.
DDC: 796.345/T305M.
088. K.V. Tiến Minh đăng quang giải cầu lông Kawasaki // Đại đoàn
kết. - 2016. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 9. Số 278
Giải cầu lông quốc tế Kawasaki năm 2016 tổ chức tại Bắc Ninh đã kết
thúc với ngôi vô địch ở 3 nội dung thuộc về tay vợt chủ nhà Tiến Minh.
DDC: 796.345/T305M.
089. NGUYỄN HẢI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 25
tháng 10. - Tr 8. Số 19958
Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức Giải Taekwondo thanh
thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.
DDC: 796.8/H103B.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
090. KHÚC QUỐC ÂN. Người qua vạn kỷ // Văn nghệ. - 2016. - Ngày 1
tháng 10. - Tr 11. Số 40
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Bài thơ viết về những địa danh của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NG558Q.
091. VŨ TỪ TRANG. Thảo nguyên // Văn nghệ Công an. - 2016. - Ngày
6 tháng 10. - Tr 10. Số 310
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TH108NG.
092. NGUYỄN THỊ THANH HÀ. Trang thơ người cao tuổi // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 9. Số 165
Chùm thơ của tác giả quê ở xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 895.922134/TR106TH.
093. THANH THƯƠNG. Cần bảo tồn các yếu tố cấu thành Quan họ //
Thời báo Làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 27 tháng 10. - Tr 8. Số 44
Bài viết về Dân ca quan họ Bắc Ninh và việc bảo tồn các yếu tố cấu thành
Quan họ.
DDC: 782.42162009597/C121B.
094. DÂN HUYỆN. Quan họ "ngồi tựa mạn thuyền" // Người cao
tuổi. - 2016. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 6. Số 173
Bài viết về Dân ca Quan họ Bắc Ninh và bài quan họ tả tình, tả cảnh đặc
sắc "Ngồi tựa mạn thuyền".
DDC: 782.42162009597/QU105H.
095. HOÀNG LÊ THANH HÀ. Thăng trầm một dòng tranh // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 10. - Tr 5. Số 22283
Bài viết về những thăng trầm của làng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song
Hồ, huyện Thuận Thành và trăn trở của các nghệ nhân để tìm ra hướng đi mới
sáng tạo cho nghề làm tranh dân gian.
DDC: 741.09597/TH116TR.
096. ĐÀO MẠNH ĐẠT. Nghệ thuật điêu khắc gỗ thế kỷ XVI-XVII
vùng Kinh Bắc // TC.Văn hóa nghệ thuật. - 2016. - Tháng 10. - Tr 99. Số 388
Bài viết về nghệ thuật điêu khắc tượng gỗ Lý - Trần và đặc trưng nghệ
thuật điêu khắc tượng tròn chất liệu gỗ thời Lê ở vùng Kinh Bắc.
DDC: 736/NGH250TH.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
097. DƯƠNG MINH THỌ. Hình tượng Phật A-di-đà trong tác phẩm
điêu khắc Việt Nam (thế kỷ X đến thế kỷ XIV) // TC Văn hóa phật giáo. 2016. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 7. Số 258
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Bài viết về hình tượng Phật Adiđà trong tác phẩm điêu khắc Việt Nam (từ
thế kỷ X đến thế kỷ XIV), trong đó có pho tượng Adiđà ở chùa Phật Tích, huyện
Tiên Du, niên đại 1057. Đây là pho tượng lớn nhất còn nguyên vẹn.
DDC: 294.3/H312T.
098. NGỌC BÍCH. Bà Chúa Á: Giai thoại và hiện thực // TC.Thế giới
trong ta. - 2016. - Tháng 10. - Tr 15. Số 461
Bài viết về giai thoại của Bà Chúa Á, niềm tự hào của người dân Á Lữ,
huyện Thuận Thành. Hiện nay, tượng Bà Chúa Á được thờ ở chùa Bút Tháp,
huyện Thuận Thành.
DDC: 959.70272/B100CH.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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