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001. CHIẾN THẮNG. Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách
trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 10
tháng 6. - Tr 1. Số 19822
Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV, trong đó tỉnh Bắc Ninh có 7 đại biểu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 162).
DDC: 324.609597/H452Đ.
002. KHÁNH AN. Bắc Ninh: 53 người trúng cử đại biểu HĐND cấp
tỉnh : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 2. Số
156
Theo đánh giá tại Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người
trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Bắc Ninh, cuộc bầu
cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.
Kết quả, toàn tỉnh có 53 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 289 người
trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.224 người trúng cử đại biểu HĐND cấp
xã.
DDC: 352.209597/B113N.
003. M.TUẤN. Bắc Ninh : HĐND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc
Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Dương tổ chức Kỳ họp thứ Nhất // Đại biểu
nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 2. Số 181
Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Hương
Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đắc cử
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.
DDC: 352.209597/B113N.
004. MẠNH TUÂN. Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa
XVIII: Khởi đầu quan trọng // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 6. Tr 3. Số 182
Bài viết về những thành công và ý nghĩa quan trọng của Kỳ họp thứ
Nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII. Cử tri và nhân dân kỳ vọng đây sẽ là
tiền đề để bộ máy chính quyền tỉnh ngày càng phục vụ tốt hơn, đáp ứng tốt hơn
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.
DDC: 352.209597/K600H.
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005. XUÂN BÁCH. TP.Bắc Ninh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo
bầu cử // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 4. Số 68
Ngày 3/6, Ủy ban Bầu cử TP Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá công
tác lãnh, chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 324.6009597/T107PH.
006. KHÁNH AN. TP Bắc Ninh: Tổ chức thành công Kỳ họp thứ
Nhất HĐND TP Khóa XXI // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 6. Tr 2. Số 174
HĐND TP Bắc Ninh đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Khóa
XXI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND đã tiến hành kiện toàn các chức
danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.
DDC: 352.209597/TH107PH.
007. HẢI HÀ. Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
// Thanh tra. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 3. Số 47
Ngày 7/6, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính
phủ đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/TH107TR.
008. Ngành Thanh tra Bắc Ninh : Tin trong ngành // Thanh tra. 2016. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 5. Số 50
Ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 54 cuộc thanh tra, kiểm tra
tại 235 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 6,5 tỷ đồng, trong
đó thu hồi về ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 489 triệu đồng, xử
phạt hành chính hơn 1,3 tỷ đồng, kiến nghị khác 258 triệu đồng.
DDC: 352.809597/NG107TH.
009. H.A. Điều chuyển xe ôtô công từ nơi thừa sang nơi thiếu // Công
an nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 1. Số 3978
Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn gửi UBND tỉnh Bắc Ninh,
trả lời về việc rà soát, sắp xếp lại xe ôtô theo quy định tại Quyết định số
32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số xe ôtô phục vụ công tác chung
của tỉnh là 210 xe. Tuy nhiên, hiện tại, toàn tỉnh mới có 143 xe, thiếu 47 xe. Bộ
Tài chính đã đề nghị UBND tỉnh thực hiện điều chuyển xe công nội bộ giữa các
cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
DDC: 352.509597/Đ309CH.
010. MINH KHÁNH. Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đại
tướng Phạm Văn Trà // Tin tức. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 2. Số 143
Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn
phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đại
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tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy
TW, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông quê ở Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22174).
DDC: 324.259707/TR108H.
011. DA. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày
16 tháng 6. - Tr 2. Số 48
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở,
ban, ngành và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển
khai các hoạt động tuyên truyền về Bảo hiểm Y tế với chủ đề "Chung tay thực
hiện mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân".
DDC: 368.009597/B113N.
012. XH. Người cao tuổi ở Bắc Ninh sẽ được hỗ trợ tham gia BHYT
// Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 6. Số 48
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở
Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất mức hỗ trợ kinh
phí tham gia Bảo hiểm Y tế cho đối tượng người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi;
báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh vào ngày 21/6 và trình phiên họp
thường kỳ tháng 7 của HĐND tỉnh.
DDC: 368.3009597/NG558C.
013. QUANG HUY. TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Đoàn kết, dân
chủ, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : Phong trào thi đua
"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" - Chủ tịch Hồ Chí Minh // Công
lý. - 2016. - Ngày 24 tháng 6. - Tr 4. Số 51
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua "Phát
huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm
phán, cán bộ, công chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"
của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 347/T401A.
014. TRẦN TÂM. Cuộc thi "Chúng tôi là kiểm sát viên" năm 2016
tại Bắc Ninh: Hiệu ứng lan tỏa trong và ngoài ngành // Bảo vệ pháp luật. 2016. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 5. Số 50
Trong 2 ngày 16 và 17/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm
sát viên" năm 2016. Cuộc thi gồm 15 đội với 45 thí sinh chính thức đến từ các
phòng nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện trong tỉnh.
DDC: 347/C514TH.
015. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Thanh thiếu niên tình nguyện tham
gia đảm bảo ATGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 6. Số 103
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Bài viết về mô hình thanh thiếu niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật
tự ATGT góp phần "hạ nhiệt" nhiều điểm nóng giao thông trên địa bàn thành
phố Bắc Ninh. Mô hình này đang được Ban ATGT tỉnh đánh giá tốt và có kế
hoạch nhân rộng trong toàn tỉnh.
DDC: 363.12009597/B113N.
016. KIM DUNG. Tình trạng "né" trạm thu phí trên tuyến cao tốc
Hà Nội - Bắc Giang: Cần giải pháp khắc phục hiệu quả // Quân đội nhân
dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 8. Số 19830
Bài và ảnh phản ánh tình trạng lái xe "né" trạm thu phí Phù Chẩn, thị xã
Từ Sơn, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, gây mất an toàn giao thông.
DDC: 363.12009597/T312TR.
017. TRỌNG ĐẢNG. Cao tốc...đường làng và 1.000 tỷ sửa "khuyết
điểm". // Tiền phong. - 2016. - Ngày 24 tháng 6. - Tr 16. Số 176
Bài viết về những bất cập khi không làm đường gom và cấm xe máy
trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dẫn đến sự phản đối của các địa phương,
trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/C108T.
018. PHẠM HUYỀN. Nhiều bất cập trong thu phí cao tốc Hà Nội Bắc Giang // Công an nhân dân. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 8. Số 3978
Ý kiến của các cấp quản lý về chất lượng và hiệu quả phân luồng chưa
đạt tiêu chuẩn của đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dẫn đến nhiều bất cập
trong việc thu phí cao tốc, trong đó có ý kiến của ông Nguyễn Văn Thanh, Phó
Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh và ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc
Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/NH309B.
019. ĐÀO HIỆP. Quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh: Hiểm họa hàng
rong // Thời nay. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 3. Số 670
Bài phản ánh tình trạng bán hàng rong trái phép gây mất trật tự, an toàn
giao thông trên đoạn quốc lộ 1A Hà Nội - Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/Q514L.
020. ĐỨC TUẤN. Nguy cơ ở đê sông Cầu // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 6. Số 19837
Bài phản ánh về tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng đê sông Cầu
đoạn qua phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh làm nơi tập kết, buôn bán vật liệu xây
dựng gây nguy hiểm an toàn giao thông đường thủy. Đề nghị các cơ quan chức
năng chấn chỉnh, xử lý.
DDC: 363.12009597/NG523C.
021. DUY THẮNG. Phá đường dây lưu hành tiền giả liên tỉnh, bắt 7
đối tượng // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 7. Số 132
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Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố phá thành công vụ án tàng
trữ, lưu hành tiền giả quy mô liên tỉnh và bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường
dây này, trong đó có Nguyễn Văn Hòa, SN 1968, trú tại xã Kim Chân, TP Bắc
Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 154; Giao
thông, số 88).
DDC: 364.1/PH100Đ.
022. NGÔ TUẤN. Bắt quả tang đối tượng tàng trữ tiền giả // Công an
nhân dân. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 12. Số 3978
Ngày 16/6, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma tuý và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả
tang đối tượng Nguyễn Văn Phiến, 50 tuổi, ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh về
hành vi tàng trữ tiền giả.
DDC: 364.1/B118Q.
023. HIẾU QUỲNH. Trắng đêm truy bắt đối tượng giết người : Tin
an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 5. Số 3966
Ngày 1/6, Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với tổ công
tác Cảnh sát truy nã tỉnh Tuyên Quang và Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành truy
bắt Nguyễn Thị Thanh, SN 2001, trú tại tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người.
DDC: 364.152/TR116Đ.
024. L.Q. Bắc Ninh: Bắt được kẻ hiếp dâm, giết người // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 10. Số 156
Ngày 2/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng
chức năng đã bắt đối tượng Tô Thanh Tùng, SN 1965, quê ở thị xã Từ Sơn, bị
truy nã về tội giết người và hiếp dâm. Hiện đối tượng được bàn giao cho Công
an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.
DDC: 364.152/B113N.
025. THANH SƠN. Hành trình truy bắt gã con rể bất hiếu // Gia đình
và xã hội. - 2016. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 13. Số 69
Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt được đối tượng truy
nã "đặc biệt nguy hiểm" Tô Thanh Tùng, SN 1965, trú tại thị xã Từ Sơn, về
hành vi giết người.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Phụ nữ Việt Nam, số 71).
DDC: 364.152/H106TR.
026. CƯỜNG PHONG. Những tình tiết xót xa vụ 5 người bị điện giật
tử vong ở bè cá // Tuổi trẻ và đời sống. - 2016. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 11. Số
497
Bài viết về vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra ở bè cá của anh
Nguyễn Xuân Thủy, thuộc thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong
khiến 5 người tử vong.
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DDC: 363.11009597/NH556T.
027. P.THỦY. Bộ trưởng Tô Lâm chia buồn và giúp đỡ 5 gia đình
trong vụ tai nạn do điện giật tại Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày
5 tháng 6. - Tr 2. Số 3966
Ngày 2/6, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an đã gửi lời chia buồn, và hỗ trợ 5 triệu đồng tới gia đình có người bị nạn
trong vụ điện giật làm 5 người tử vong trên sông Cầu, thuộc thôn Đông Xuyên,
xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 133).
DDC: 363.2009597/B450TR.
028. P.THUỶ. Vụ 5 người chết trên sông Cầu ở Bắc Ninh: Tai nạn
thương tâm do rò rỉ điện // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 2.
Số 3965
Ngày 3/6, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong
cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân 5 người
tử vong tại lồng cá trên sông Cầu thuộc xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, bước
đầu xác định các nạn nhân tử vong do bị điện giật.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 156; Tiền
phong, số 156; Thanh niên, số 156; Nhân dân, số 22162).
DDC: 363.11009597/V500NG.
029. Bán giấy khám sức khỏe giả : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2016. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 7. Số 22166
Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại thị trấn Lim, huyện Tiên
Du, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt quả tang Lê Thị Ngọc, SN
1992, ở Cổng Tiền, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh có hành vi bán giấy khám
sức khỏe trái phép.
DDC: 364.1/B105GI.
030. Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức : An ninh - Trật tự // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 6. - Tr 8. Số 22169
Ngày 10/6, Công an huyện Thuận Thành cho biết, vừa kiểm tra cơ sở
phô-tô-cóp-py Hải Nguyên, ở phố Hồ, thị trấn Hồ, do Nguyễn Ngọc Chính, SN
1990, làm chủ, phát hiện, thu giữ 11 giấy khám sức khỏe giả ghi tên Bệnh viện
Đa khoa huyện Thuận Thành.
DDC: 364.1/L104G.
031. NHÓM PHÓNG VIÊN. Bài 1: Quyền lực "ngầm" của ông trùm
gỗ lậu : Hôm nay (1.6) xét xử ông trùm Minh Sâm cùng đồng bọn // Nông thôn
ngày nay. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 7. Số 131
Bài viết về những tội ác và quyền lực "ngầm" của ông trùm gỗ lậu
Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm") - Giám đốc Công ty Đại An, trụ sở tại thị
xã Từ Sơn.
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DDC: 364.1/B103M.
032. THÀNH NAM. Trùm Minh "Sâm" và đồng bọn hầu tòa // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 9. Số 153
Theo lịch xét xử, từ 1-3/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ xét xử
Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960, trú tại thị xã Từ Sơn và các đồng phạm về tội
"Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Chủ toạ phiên
tòa là Thẩm phán Phạm Minh Tuyên - Chánh án Tòa án nhân dân Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 153; Công lý, số
44).
DDC: 364.1/TR511M.
033. P.V. Xét xử ông trùm Minh Sâm cùng đồng bọn: Minh Sâm bị
đề nghị mức án 20 - 30 tháng tù // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 2 tháng
6. - Tr 7. Số 132
Ngày 1/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ
thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, tức Minh "Sâm" và 9 đồng phạm. Minh
"Sâm" bị đề nghị mức án 20-30 tháng tù. Dự kiến 2/6, Hội đồng xét xử sẽ tuyên
án Minh và đồng phạm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 154; Tuổi
trẻ, số 146; Công an nhân dân, số 3963; Nhân dân, số 22160; Tiền phong, số
154; Pháp luật Việt Nam, số 154; Thanh niên, số 154; Tin tức, số 131; Giao
thông, số 88; Lao động, số 126; Gia đình và xã hội, số 67).
DDC: 364.1/X207X.
034. NGUYỄN HƯNG. Minh "Sâm" bị tuyên phạt 24 tháng tù giam
// Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 8. Số 3964
Ngày 2/6, Tòa án nhân dân Bắc Ninh đã đưa ra phán quyết về vụ án
Minh "Sâm" cùng các bị cáo liên quan phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ
trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó với tội danh trên, Nguyễn Ngọc Minh (tức
Minh "Sâm", SN 1960) bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 135; Thanh
niên, số 155; Tuổi trẻ, số 147; Tiền phong, số 155; Đầu tư, số 67; Nông thôn
ngày nay, số 133; Công lý, số 45; Nhân dân, số 22161; Pháp luật Việt Nam, số
155; Sức khỏe và đời sống, số 89).
DDC: 364.1/M312S.
035. PV. Xem xét kết quả điều tra, xét xử vụ án Minh Sâm // Công
an nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 2. Số 3977
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm của Chính phủ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kết quả việc điều tra, truy tố, xét xử vụ
án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng bọn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số
120; Giao thông, số 96; Tin tức, số 143; Tiền phong, số 168; Tuổi trẻ, số 160;
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Pháp luật Việt Nam, số 168; Sức khỏe và đời sống, số 97; Người tiêu dung, số
236).
DDC: 364.1/X202X.
036. LƯƠNG KẾT. Bộ Công an đang rà soát lại vụ án Minh "Sâm"
// Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 4. Số 154
Bộ Công an đã giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rà
soát lại vụ án Minh "Sâm" và đồng bọn sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương
Hòa Bình.
DDC: 364.1/B450C.
037. LƯƠNG KẾT. Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa
Bình: Chủ tọa phiên tòa xử Minh "Sâm" nói gì? // Nông thôn ngày nay. 2016. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 3. Số 146
Ý kiến của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh về chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình xem xét lại vụ án Nguyễn
Ngọc Minh (tức Minh "Sâm") cùng đồng bọn.
DDC: 364.1/S111CH.
038. NGÔ TUẤN. Công an tỉnh Bắc Ninh: Nhanh chóng làm rõ vụ
việc theo tin báo tố giác tội phạm của nhân dân // Công an nhân dân. - 2016. Ngày 26 tháng 6. - Tr 3. Số 3987
Văn phòng Bộ Công an vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, hoan
nghênh tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Bắc
Ninh. Trước đó, ngày 22/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra quán
Karaoke Funny Club phát hiện 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma
túy ở cơ sở này. Đến nay, lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo
luật định.
DDC: 364.1/C454A.
039. NGUYỄN HUÂN. Bài 1: “Bão” thôn Xuân Cai : Đến quan thôn
cũng quan liêu? // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 19. Số
130
Bài phản ánh những sai phạm của ông Nghiêm Đình Nghĩa, trưởng thôn
Xuân Cai, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, trong việc thu hồi đất đai để quy
hoạch Dự án Khu Công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng. Đề nghị cơ quan chức
năng điều tra, xem xét.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Đến quan thôn cũng quan
liêu? Bài 2: Khủng hoảng niềm tin, Nông nghiệp Việt Nam, số 131).
040. T.GIAO. Đi cướp lấy tiền chơi game : Tin xét xử // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 4 tháng 6. - Tr 9. Số 156
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Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo
Đàm Đức Hưng, SN 1997, quê ở Bắc Giang, về tội giết người và cướp tài sản.
Bị cáo bị tuyên phạt 16 năm tù và bồi thường cho bị hại 37 triệu đồng.
DDC: 364.15/Đ300C.
041. THÁI HÙNG. Tiêu hủy 4 tạ lòng lợn bốc mùi hôi thối // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 2. Số 116
Ngày 9/6, tại Quốc lộ 18, thuộc TP Bắc Ninh, tổ công tác Cảnh sát 113
và Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra ô tô khách BKS: 14B009.04 dừng xe trái quy định. Khi kiểm tra đã phát hiện xe chở 6 thùng xốp
chứa gần 4 tạ lòng lợn đã bốc mùi và chuyển màu. Tổ công tác đã lập biên bản,
bàn giao phương tiện, tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 7 xử lý theo quy
định.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19822;
Gia đình và xã hội, số 70).
DDC: 363.19009597/T309H.
042. TRẦN XUÂN. Xe khách tháo rời ghế, vận chuyển 20 tấn hàng
hóa nhập lậu // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 6. - Tr 8. Số 3975
Ngày 13/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an
cho biết, đơn vị đã bàn giao 20 tấn hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 5 tỷ đồng
và phương tiện cho Công an huyện Quế Võ, lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
DDC: 364.1/X200KH.
043. Tàng trữ vũ khí quân dụng : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2016. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 8. Số 22160
Ngày 1/6, tại khu phố Mới, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Công an
thị xã phát hiện 3 đối tượng trú tại TP Hà Nội có hành vi gây rối trật tự công
cộng. Các đối tượng được mời về trụ sở làm việc, qua đó phát hiện hành vi tàng
trữ vũ khí quân dụng. Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
DDC: 364.1/T106TR.
044. VŨ VĂN. Vụ án công ty TNHH 27-7 Bắc Ninh: Nhọc nhằn thi
hành án // Công lý. - 2016. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 8. Số 52
Bài phản ánh về việc ông Đàm Kim, Giám đốc Công ty TNHH 27-7,
không thi hành án theo đúng luật định dẫn đến những tranh chấp về quyền lợi
với ông Nguyễn Ngọc Quyết, trú tại thị xã Từ Sơn. Đề nghị các cơ quan chức
năng xem xét, có biện pháp thi hành bản án này.
DDC: 364.1/V500A.
045. ĐÌNH HỢP. Đối tượng giết người, cướp xe ôm tại Thanh Hóa
đã bị bắt giữ // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 6. - Tr 5. Số 3983
Ngày 21/6, Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa đã tiến hành lệnh bắt
khẩn cấp và di lý đối tượng Lê Thế Sang, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, từ Bắc Ninh
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về Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa.
DDC: 364.15/Đ452T.
046. N.B. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2016. - Ngày
29 tháng 6. - Tr 5. Số 149
Theo khảo sát của các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh, hầu hết các doanh
nghiệp đã tham gia đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất
nghiệp cho công nhân lao động, qua đó công nhân lao động được hưởng mọi
quyền lợi cơ bản.
DDC: 361.7/L305Đ.
047. NGỌC AN - TLV. Thăm hỏi nạn nhân và gia đình bị tai nạn
lao động : Tấm lòng vàng // Lao động. - 2016. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 1. Số 131
Được sự ủy quyền của Quỹ Tấm lòng vàng, vừa qua đồng chí Nguyễn
Văn Kỹ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm,
viếng nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công
ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Hợp Lực - KCN Quế Võ II.
DDC: 361.7/TH114H.
048. P.H. Hỗ trợ lao động Hàn Quốc về nước tìm việc làm // Công an
nhân dân. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 8. Số 3978
Từ ngày 20/7, tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh, Trung tâm lao
động ngoài nước sẽ phối hợp với Trung tâm ESP tại Việt Nam và Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày hội việc làm dành cho những lao động đi
làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 97; Bảo hiểm xã
hội, số 49).
DDC: 331.1/H450TR.
049. THU NGUYỆT. LĐLĐ thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): Hội nghị nói
chuyện chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
năm 2016 // TC.Lao động và Công đoàn. - 2016. - Tháng 6. - Tr 29. Số 597
Ngày 5/5, LĐLĐ thị xã Từ Sơn tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016.
DDC: 367.1/L305Đ.
050. LỘC HÀ. Tin vắn // Tiền phong. - 2016. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 2.
Số 158
Tại Thuận Thành, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao phối hợp với Đoàn
Thanh niên cơ quan TW Đoàn, Huyện Đoàn Thuận Thành tổ chức chương trình
"Hành trình hữu nghị và tuổi trẻ".
DDC: 369.4/T311V.
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051. MINH HẢI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 8
tháng 6. - Tr 8. Số 19820
Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội
cho gần 200 cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh.
DDC: 369.4/H103B.
052. AN HÀ. Cụm thi đua số 5: Những cách làm hiệu quả // Cựu
chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 2. Số 1129
Cụm thi đua số 5 Hội Cựu chiến binh gồm 4 tỉnh phía Bắc, trong đó có
Bắc Ninh, đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng
tâm 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị.
DDC: 305.9/C511TH.
053. NGUYỄN MINH XUÂN. CLB thơ Đường NCT huyện Lương
Tài thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày
24 tháng 6. - Tr 2. Số 101
Câu lạc bộ thơ Đường người cao tuổi huyện Lương Tài tổ chức chuyến
thăm, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
DDC: 305.26/C125L.
054. NGUYỄN ĐĂNG DOANH. Xứng đáng "cây cao bóng cả" //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 5. Số 87
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Người cao tuổi khu phố
Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn trong phong trào địa phương.
DDC: 305.26/X556Đ.
055. SƠN TRÀ. Nhà giáo say việc làng // Người cao tuổi. - 2016. Ngày 17 tháng 6. - Tr 4. Số 97
Bài viết về thầy giáo Mai Tiến Trìu, ở thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân,
huyện Tiên Du, người tích cực tham gia các công tác Hội Người Cao tuổi ở địa
phương sau khi nghỉ hưu.
DDC: 305.26/NH100GI.
056. THANH HÀ. Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi tổng
kết nhiệm kỳ Hội NCT cấp huyện // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 10 tháng 6.
- Tr 2. Số 93
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Người cao tuổi huyện
Gia Bình trong nhiệm kỳ vừa qua.
DDC: 305.26/H527G.
057. THANH HÀ. Hội NCT tỉnh Bắc Ninh: Nhiều nỗ lực thực hiện
Luật Người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 2. Số 97
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Ngày 16/6, Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội Người cao tuổi Việt Nam; tổng kết
5 năm thực hiện Chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng Nông thôn mới
và bảo vệ môi trường.
DDC: 305.26/H452NG.
058. THANH HÀ. Nồng ấm tình người cao tuổi // Người cao tuổi. 2016. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 9. Số 88
Bài viết về không khí tưng bừng phấn khởi của Hội diễn giao lưu văn
nghệ, thể thao người cao tuổi xã Đại Lai, huyện Gia Bình nhân kỷ niệm Ngày
toàn thắng 30/4 và 21 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam.
DDC: 305.26/N455Â.
059. THIÊN VIỆT. Bừng sáng nghị lực trên những chiếc xe lăn :
Nhịp cầu nhân ái // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 6. Số 133
Bài viết về anh Ngụy Hữu Chuyền, SN 1986, ở huyện Thuận Thành,
người khuyết tật với nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
DDC: 305.9/B556S.
060. HỒNG MINH. Mẹ liệt nửa người nuôi 3 con vào đại học //
TC.Gia đình và xã hội. - Tháng 6. - Tr 8. Số 6
Bài viết về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và chèo chống gia đình
nuôi dạy 3 con thi đỗ đại học của chị Nguyễn Thị Thế, ở thôn Kim Đôi, xã Kim
Chân, TP Bắc Ninh.
DDC: 305.4/M200L.
061. HỒNG MINH. Vì sao người đồng tính nữ ở Việt Nam thường
"ẩn mặt"? // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 8. Số 170
Ngày 17/6, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia
đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới đã
công bố nghiên cứu "Những ưu tiên của cộng đồng đồng tính nữ tại 5 tỉnh phía
Bắc". Đề tài được thực hiện ở 5 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 306.76/V300S.
062. BẢO THIÊN. "Đào tẩu" bằng những gói...băng vệ sinh // Phụ
nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 6. - Tr 8. Số 69
Bài viết về chị Nguyễn Thị Ngoan, SN 1974, ở thôn Núi Đông, xã Hoàn
Sơn, huyện Tiên Du với những nỗ lực trốn khỏi khu lao động khổ sai của Trung
Quốc để trở về đoàn tụ cùng gia đình.
DDC: 305.4/Đ109T.
063. KHÁNH LINH. Cơn ác mộng 25 năm của một phụ nữ bị buôn
bán // Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 6. - Tr 5. Số 72
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Bài viết về hành trình vượt qua 25 năm bị bán sang Trung Quốc để trở
về quê hương của chị Nguyễn Thị Lăn, ở thôn Dền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên
Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người giữ lửa, số 149).
DDC: 305.48/C464A.
064. Bắc Ninh : Hành trình nhân ái // Khuyến học và Dân trí. - 2016. Ngày 23 tháng 6. - Tr 12. Số 25
Ngày 10/6, Phóng viên báo Dân trí đã trao 69.160.000 đồng của bạn đọc
Dân Trí ủng hộ đến chị Nguyễn Thị Giang, nhân vật trong bài viết "Chồng mất
vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại", trú tại xã Lạc Vệ, huyện
Tiên Du.
DDC: 305.4/B113N.
II - KINH TẾ
065. HOÀNG THANH. Đầu tư xây dựng cơ bản: Chính phủ "quyết
liệt" hạn chế, Bắc Ninh "đẩy mạnh" đầu tư! // Cựu chiến binh Việt Nam. 2016. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 13. Số 1130
Bài phản ánh ý kiến của người dân về việc gây lãng phí trong đầu tư xây
dựng cơ bản cho các xã, phường xây dựng Nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh, điển
hình là 2 xã Tam Sơn và Hương Mạc, thị xã Từ Sơn được đầu tư 700 tỷ đồng để
xây dựng, sửa chữa một số công trình và đề nghị các cơ quan ban ngành kiểm
tra, xem xét.
DDC: 307.1/Đ125T.
066. GIA HUY (THỰC HIỆN). "Tôi chọn cách đi chậm, nhưng phải
chắc" // Đầu tư. - 2016. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 12. Số 67
Ý kiến của doanh nhân trẻ Nguyễn Duy Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần SBI (Bắc Ninh) về con đường khởi nghiệp của mình.
DDC: 338.092/T452CH.
067. Bắc Ninh: Năm 2016 sẽ có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới :
Khắp nơi xây dựng nông thôn mới // Công thương. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. Tr 13. Số 66
Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến hết năm 2016 có 55 xã, 3 đơn vị cấp
huyện gồm huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh được công nhận đạt
chuẩn Nông thôn mới, số tiêu chí trung bình đạt 16,8 tiêu chí/xã.
DDC: 307.1/B113N.
068. DIỆP ANH. Bắc Ninh phát triển làng nghề gắn với xây dựng
nông thôn mới : Trên mọi miền đất nước // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 5
tháng 6. - Tr 7. Số 157
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Đại, Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng
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Nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh về vấn đề phát triển làng nghề gắn với xây dựng
Nông thôn mới.
DDC: 307.1/B113N.
069. HOÀNG TƯỞNG. Ra mắt Sàn giao dịch điện tử Làng nghề
Đồng Kỵ // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 29 tháng 6. - Tr 6. Số 129
Ngày 28/6, tại Trung tâm Mua bán sản phẩm thương hiệu gỗ Đồng Kỵ,
thị xã Từ Sơn, Sàn giao dịch điện tử Làng nghề Đồng Kỵ chính thức ra mắt và đi
vào hoạt động.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 103; Tin tức, số
155; Giáo dục và thời đại, số 157; Thời báo làng nghề Việt, số 27).
DDC: 745.51/R100M.
070. PHẠM CHÍNH. Làng tranh tre hun khói: Nỗi lo mất nghề //
Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 9. Số 44
Bài viết về những thăng trầm trong quá trình giữ nghề của làng tranh tre
hun khói ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 674.009597/L106TR.
071. HẢI LINH. Bắc Ninh: Chú trọng doanh nghiệp công nghiệp hỗ
trợ // Công thương. - 2016. - Ngày 6 tháng 6. - Tr 12. Số 68
Trung tâm Khuyến công Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ,
đào tạo các doanh nghiệp tham gia sản xuất linh kiện điện, điện tử, cơ khí, sản
phẩm nhựa, bao bì theo tiêu chuẩn quy trình của các tập đoàn đa quốc gia như
Samsung, Canon, Nokia...
DDC: 338.7/B113N.
072. NGUYỄN KHANG. Đổi mới sản phẩm đáp ứng được thị
trường // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2016. - Ngày 5 tháng 6. - Tr 13. Số
23
Bài viết về những thành công của anh Nguyễn Hữu Khởi, ở thôn Đông
Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, trong quá trình làm kinh tế trang trại tăng
nguồn thu nhập cho gia đình.
DDC: 630/Đ452M.
073. NGÂN HÀ. Lương Tài (Bắc Ninh): Trăn trở từ sự phá sản một
dự án" // Thanh tra. - 2016. - Ngày 21 tháng 6. - Tr 8. Số 50
Bài viết về những trăn trở và hệ lụy từ sự phá sản của dự án Phát triển
nông thôn, xây dựng mô hình vườn cây, ao cá, chế biến nông sản và thức ăn gia
súc tại xóm Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Đây là dự án lớn được
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hỗ trợ Huyện ủy Gia Lương cuối năm
1995 với tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng nhưng đến nay dự án kết thúc không
nghiệm thu, tổng kết gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
DDC: 630/L561T.
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074. PHƯƠNG ĐÔNG, HỒNG VŨ. Nhà nông hết cảnh mua chịu vật
tư nông nghiệp // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 2 tháng 6. - Tr 8. Số 132
Bài viết về hoạt động hỗ trợ ngân sách, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông
dân của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh giúp bà con nông dân yên tâm trồng trọt,
chăn nuôi phát triển kinh tế.
DDC: 354.209597/NH100N.
075. VIỆT ANH. HLV Bắc Ninh hỗ trợ những khu vườn trong phố
// Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 4. Số 24
Từ tháng 1/2016, Trung tâm Dịch vụ VAC, Hội Làm vườn tỉnh Bắc
Ninh, đã phối hợp với CTy TNHH Thực phẩm sạch Tân Phú đưa vào hoạt động
cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn tại phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh nhằm
hỗ trợ việc làm vườn của người dân sống trong các khu phố.
DDC: 635/H452L.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
076. HOÀI THU. Bắc Ninh dành 3 tỷ cho tuyên truyền về xây dựng
đời sống văn hóa // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 6. - Tr 3. Số
177
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc ban
hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTG ngày 30/12/2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong
trào Thi đua, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 353.709597/B113N.
077. NGUYỄN HOÀNG. Liên kết phát triển du lịch : Tin tức. - 2016.
- Ngày 1 tháng 6. - Tr 8. Số 130
Ngày 31/5, trong khuôn khổ Hội nghị liên kết các Trung tâm xúc tiến du
lịch miền Bắc được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), đã diễn ra lễ ký kết
biên bản ghi nhớ về liên kết phát triển du lịch giữa 16 tỉnh, TP phía Bắc, trong
đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 44; Giao
thông, số 87).
DDC: 910/L305K
078. NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG. Về Đồng Đông xem...trống hội //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 28 tháng 6. - Tr 9. Số 102
Bài và ảnh về đội trống hội của làng Đồng Đông, thuộc xã Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành.
DDC: 786.9/V250Đ.
079. N.B. Xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội // Giáo dục
và thời đại. - 2016. - Ngày 18 tháng 6. - Tr 2. Số 146
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Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng
Cơ sở 2 Đại học Luật Hà Nội. Dự án được đầu tư xây dựng mới trên diện tích
khoảng 27 ha tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn với tổng mức đầu tư là
1.708.626 triệu đồng.
DDC: 378.009597/X126D.
080. BÁ HẢI, TRUNG TOÀN. Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Tập
trung ôn thi cho HS trong giai đoạn nước rút // Giáo dục và thời đại. - 2016. Ngày 1 tháng 6. - Tr 5. Số 131
Bài viết về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của
các địa phương, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 373.1/K600TH.
081. THEO VĂN PHÒNG BỘ GD VÀ ĐT. Hoạt động Giáo dục nổi
bật trong tuần (Từ 13-19/6/2016) // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 14
tháng 6. - Tr 2. Số 142
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với 8 tỉnh về Kỳ thi THPT
quốc gia năm 2016, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 371.2009597/H411Đ.
082. Bắc Ninh: Hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi // Giáo
dục và thời đại. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 7. Số 144
Năm 2016, 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 126/126 xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều được công nhận phổ cập hoàn toàn giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi.
DDC: 372.21/B113N.
083. Bắc Ninh: Tăng cường GD truyền thống cho thiếu nhi // Giáo
dục và thời đại. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 7. Số 139
Đoàn xã Đại Xuân, huyện Quế Võ đã tổ chức cho 106 thiếu nhi có thành
tích tiêu biểu về học tập, rèn luyện năm học 2015-2016 tham gia các hoạt động
giáo dục truyền thống, về nguồn.
DDC: 369.4/B113N.
084. DUY NGHĨA. Cảm phục tấm bằng Thạc sỹ của người khiếm
thị mù cả 2 mắt // Khuyến học và dân trí. - 2016. - Ngày 16 tháng 6. - Tr 5. Số
24
Ngày 4/6, anh Chu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Tiên
Du, người khiếm thị mù cả hai mắt, đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ về
"Chính sách việc làm đối với người khuyết tật" tại Học viện Khoa học xã hội
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
DDC: 305.9/C104PH.
085. HOA VY. 24 giờ qua : Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 1 tháng
6. - Tr 8. Số 19813
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Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tuyên dương khen
thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh giỏi Quốc gia năm học 2015-2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 132).
DDC: 370.9597/H102B
086. HUYÊN NGUYỄN. Cần "bà đỡ" cho tương lai của các "thần
đồng" // Lao động. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. - Tr 4. Số 125
Bài phản ánh tình trạng thiếu chiến lược nuôi dưỡng tài năng hiện nay,
trong đó có trường hợp của em Tuấn Minh, SN 2008, ở thị xã Từ Sơn.
DDC: 305.235/C121B.
087. MINH ANH. Nghị lực "thép" của người thầy giáo nhân dân //
TC.Gia đình và trẻ em. - 2016. - Ngày 9 tháng 6. - Tr 10. Số 23
Bài viết về tấm gương lao động và nghị lực vượt bệnh tật của Nhà giáo
nhân dân Nguyễn Đức Thìn, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 370.92/NGH300L.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
088. TS-CT. Danh sách 16 đại biểu Quốc hội ngành Y tế khóa XIV //
Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 3. Số 93
Danh sách 16 đại biểu Quốc hội ngành Y tế khóa XIV, trong đó có bà
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chuyên viên Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.609597/D107S.
089. KIỀU VIỆT THANH. Lần đầu tiên áp dụng vá lỗ thông liên nhĩ
bằng nội soi hoàn toàn // TC.Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 5 tháng 6. Tr 16. Số 23
Bài viết về việc các bác sỹ của Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E áp
dụng thành công kỹ thuật vá lỗ thông liên nhĩ bằng nội soi hoàn toàn cho bệnh
nhân nhi Phạm Thị Ngọc Tân, 11 tuổi, quê ở Bắc Ninh.
DDC: 616.07009597/L121Đ.
090. PV. 14.000 cơ sở y tế được kết nối qua công nghệ thông tin //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 2. Số 130
Từ năm 2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với doanh nghiệp
công nghệ thông tin thí điểm hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở
khám chữa bệnh ở 4 tuyến: Trung ương, tỉnh, huyện, xã tại 3 tỉnh, trong đó có
Bắc Ninh. Đến nay các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại 63/63 tỉnh,
thành phố đã thử nghiệm kết nối vào hệ thống thông tin.
DC: 368.4009597/M558B.
091. PV. BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh: Chú trọng phát triển theo
hướng chuyên sâu, toàn diện // Thanh tra. - 2016. - Ngày 17 tháng 6. - Tr 12.
Số 49
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Bài viết về những nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động ở Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong
tỉnh và các vùng lân cận.
DDC: 362.11/B256V.
092. PV. Chương trình hiến máu tình nguyện Samsung - "Chung
dòng máu Việt 2016" // Thể thao và văn hóa. - 2016. - Ngày 11 tháng 6. - Tr
14. Số 140
Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam tổ chức chương trình
hiến máu tình nguyện "Chung dòng máu Việt 2016" từ tháng 6 đến tháng 7/2016
tại 3 địa điểm chính, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 136; Tiền phong,
số 167).
DDC: 362.1/CH561TR.
093. TUẤN NGỌC. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự
nghiệp môi trường năm 2016 : Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 1 tháng 6. Tr 2. Số 153
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số
1174/QĐ-BTNMT về thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử
dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của các bộ, ngành và địa phương năm 2016,
trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.7009597/K304TR
094. ANH TUẤN. 33 tỉnh, thành phố được triển khai dự án tăng
cường cơ sở dữ liệu đất đai // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 9 tháng 6. Tr 13. Số 138
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố báo cáo nghiên cứu khả thi của
Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" sẽ được triển khai
thực hiện từ năm 2017-2020. Dự án được triển khai tại Bộ Tài nguyên và Môi
trường và trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 352.509597/B100B.
095. Bắc Ninh: Triển khai chương trình "Học sinh thành phố Bắc
Ninh vì môi trường xanh-sạch-đẹp" // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 28
tháng 6. - Tr 7. Số 154
Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, Phòng
Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức hoạt động ngoại
khóa cho các trường THCS trên địa bàn thành phố bằng hình thức lao động, dọn
vệ sinh môi trường tại các công viên, vườn hoa, Đài tưởng niệm và Nghĩa trang
liệt sĩ.
DDC: 363.7009597/B113N.
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096. HIỆP HÒA. Chất thải lấn đường // Quân đội nhân dân. - 2016. Ngày 9 tháng 6. - Tr 6. Số 19821
Bài phản ánh về tình trạng đổ chất thải xây dựng trên tuyến đường Hồ
Ngọc Lân, TP Bắc Ninh, gây cản trở giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng đẩy
mạnh công tác kiểm tra, giám sát.
DDC: 363.73/CH124TH.
097. HUY AN. Bắc Ninh: Đốt rác thải hủy hoại môi trường // Tài
nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 23 tháng 6. - Tr 15. Số 50
Bài phản ánh về tình trạng đốt rác thải làm ô nhiễm môi trường tại các
thôn Quan Đình, Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
DDC: 363.73/B113N.
098. PV. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải
đảo Việt Nam // Nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 3. Số 22161
Ngày 2/6, tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, Sở Tài
nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tiên Du, Công ty TNHH
Samsung Electronic Việt Nam tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới 5/6 với chủ đề "Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta".
DDC: 354.309597/H561U.
099. LAN ANH. Giải vô định trẻ Karatedo Quốc gia năm 2016 //
Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 15. Số 1130
Từ ngày 21 đến 24/6, Giải vô địch trẻ Karatedo Quốc gia năm 2016
được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Giải thu hút gần 500 vận động viên đến từ 41
tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước.
DDC: 796.815/GI103V.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
100. NGUYỄN CÔNG HẢO. Thấp thoáng bóng thời gian // TC.Diễn
đàn văn nghệ Việt Nam. - 2016. - Tháng 6. - Tr 57. Số 257
Truyện ngắn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922334/TH123TH.
101. NGUYỄN VĂN HÙNG. Nét đặc sắc của "Kỳ nhân làng Ngọc"
// Nhân dân cuối tuần. - 2016. - Ngày 12 tháng 6. - Tr 13. Số 24
Bài phê bình văn học về truyện ngắn "Kỳ nhân làng Ngọc" của nhà văn
Trần Thanh Cảnh. Đây là tác phẩm đặc sắc về quê hương Kinh Bắc, nơi nhà văn
sinh ra và lớn lên.
DDC: 895.9223009597/N207Đ.
102. ĐỖ CÔNG TIỀM. Bạn láng giềng // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt
Nam. - 2016. - Tháng 6. - Tr 34. Số 257
Truyện ngắn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
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DDC: 895.922334/B105L.
103. K.H. Đề án bảo vệ và phát huy giá trị tranh Đông Hồ // Khoa
học phổ thông. - 2016. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 9. Số 21
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành giai đoạn 2014-2020
và định hướng đến 2030", với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng.
DDC: 741.09597/Đ250A.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
104. NGUYỄN KHẮC THUẦN. Gốc tích Lý Thái Tổ // Giáo dục và
thời đại. - 2016. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 17. Số 141
Bài viết về gốc tích của vua Lý Thái Tổ, vị vua khai mở triều Lý rực rỡ
trong lịch sử. Theo sách Đại việt sử ký toàn thư (bản kỉ, quyển 2, tờ 1-a) ông quê
ở châu Cổ Pháp, Bắc Giang, nay là thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.
DDC: 959.7023/G451T.
105. NGUYỄN KHẮC THUẦN. Lý Thái Tổ với việc dời đô // Giáo
dục và thời đại. - 2016. - Ngày 13 tháng 6. - Tr 17. Số 141
Bài viết về câu chuyện dời đô của vua Lý Thái Tổ, vị vua khai mở triều
Lý rực rỡ trong lịch sử.
DDC: 959.7023/L600TH.
106. THƯ KỲ. Bí ẩn chuyện Ỷ Lan "tàn sát" Thái hậu và 72 cung
nữ : Thâm cung bí sử // Khoa học và đời sống. - 2016. - Ngày 24 tháng 6. - Tr
15. Số 76
Bài viết về những bí ẩn xung quanh chuyện Nguyên phi Ỷ Lan sát hại
Dương Thái hậu và 72 cung nữ để ổn định ngôi vị Thái hậu cho mình.
DDC: 959.7023/B300Â.
107. MẠNH THẮNG. Khí phách Nguyễn Đình Xô // Quân đội nhân
dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 6. - Tr 2. Số 19822
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội
Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo về gương
chiến đấu, hi sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Đình Xô, quê ở xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19814).
DDC: 959.704334/KH300PH.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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