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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. N.K. Có 3 người mới được giới thiệu vào Ủy ban TVQH khóa
XIV // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 3. Số 88
Ngày 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã trình bày tờ trình
về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy
viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó có ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban
Công tác đại biểu của Ủy ban TVQH khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW
dự kiến giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban TVQH khóa XIV.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 204; Nhân dân, số
22210; Công an nhân dân, số 4013; Công lý, số 59; Đại biểu nhân dân, số 204;
Đại đoàn kết, số 204; Gia đình và xã hội, số 88; Nông thôn ngày nay, số 175).
DDC: 328.3/C400B.
002. GIANG ĐÔNG. 13 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trúng
cử với số phiếu như sau : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Hành
động vì đồng bào và cử tri cả nước // Lao động xã hội. - 2016. - Ngày 24 tháng
7. - Tr 3. Số 88
Danh sách 13 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có ông
Trần Văn Túy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 205;
Nhân dân, số 22211).
DDC: 328.3/M558B.
003. Tin nhân sự // Tin tức. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 2. Số 161
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông:
Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Văn Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông nghiệp Việt Nam, số
135; Lao động, số 156).
DDC: 328.3/T311NH.
004. PV. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại
Bắc Ninh // Công lý. - 2016. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 4. Số 56
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm và làm việc tại
tỉnh Bắc Ninh của Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW
Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu.
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DDC: 347/CH107A.
005. ANH HIẾU. Chủ động ứng phó với cơn bão // Công an nhân dân.
- 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 2. Số 4019
Ngày 27/7, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu,
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT TKCN) Bộ
Công an đã có công điện số 04 gửi Ban chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT TKCN;
Công an Phòng cháy chưã cháy 21 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 551.5/CH5800Đ.
006. KHÁNH AN. Bắc Ninh: Sẽ xem xét thông qua 5 Nghị quyết
chuyên đề tại Kỳ họp thứ Hai : Chuyển động // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 11 tháng 7. - Tr 2. Số 193
Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XVIII sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến
16/7. Theo đó, bên cạnh xem xét các tờ trình, báo cáo theo luật định, HĐND
tỉnh sẽ thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề. Tại cuộc họp liên tịch, Chủ
tịch HĐND Nguyễn Hương Giang đề nghị: các cơ quan, sở, ban, ngành được
phân công cần chuẩn bị kỹ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để
kỳ họp đạt kết quả cao.
DDC: 352.209597/B113N.
007. DIỆP ANH. Bắc Ninh : HĐND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Kạn, Lào
Cai tổ chức Kỳ họp thứ 2 // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 1.
Số 197
Ngày 14/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 20162021. Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVIII, Chủ tịch
HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh các mục tiêu cần đạt được tại Kỳ
họp.
DDC: 352.209597/B113N.
008. HOÀNG NGÂN. Bắc Ninh: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây
dựng đường 278 mới nối QL38 và QL18 // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày
7 tháng 7. - Tr 2. Số 189
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, HĐND
tỉnh Khóa XVIII tại TP Bắc Ninh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị đại biểu
HĐND tỉnh thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, đồng
thời kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường 278 mới
nối QL38 và QL18...
DDC: 352.209597/B113N.
009. TRẦN VIỆT. H.Quế Võ, Bắc Ninh: Ông Nguyễn Đình Lợi tái đắc
cử Chủ tịch HĐND huyện // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 7. - Tr
2. Số 185
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Theo các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử HĐND huyện Quế Võ
thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Khóa XIX: Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Lợi tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND
Huyện ủy.
DDC: 352.209597/H527Q.
010. CẨM NHUNG. Bắc Ninh // Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 14
tháng 7. - Tr 2. Số 56
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy trình
giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH 2014; quy trình
giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho cán bộ làm công tác liên quan trên địa
bàn tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo hiểm xã hội, số 57).
DDC: 368.409597/B113N.
011. CẨM NHUNG. Bắc Ninh: Tăng cường quản lý quỹ KCB BHYT
// Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 5. Số 60
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý và sử dụng
quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 368.09597/B113N.
012. HẢI BIỀN. Hội nghị sơ kết // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 13
tháng 7. - Tr 2. Số 19855
Ngày 12/7, tại Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị sơ kết việc phối hợp chỉ đạo,
thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với Ban Dân vận
Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2014-2015.
DDC: 355.1009597/H452NGH.
013. BẢO THƯ. Vinh danh một Thẩm phán say mê khoa học // Công
lý. - 2016. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 6. Số 54
Bài viết về Thẩm phán Phạm Minh Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân
tỉnh Bắc Ninh, nhà nghiên cứu chuyên ngành Luật hình sự đã có nhiều đóng góp
cho khoa học. Ông được khen thưởng tại buổi lễ vinh danh "Những gương mặt
trí thức xuất sắc thời kỳ Đổi mới" do Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ
Việt Nam tổ chức.
DDC: 347/V312D.
014. THANH DỊU. Cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" cụm 3: Tất
cả chúng ta đều chiến thắng // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 29 tháng 7. Tr 4. Số 61
Bài viết về cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" cụm 3 được tổ chức tại
Bắc Ninh.
DDC: 347/C514TH.
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015. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Kiến nghị xử lý gần 6 tỷ đồng // Thanh tra. 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 5. Số 55
Toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã tiến hành 65 cuộc thanh tra, kiểm tra
tại 284 đơn vị qua đó kiến nghị xử lý trên 5,8 tỷ đồng.
DDC: 352.809597/B113N.
016. TTH. 12 công trình đều quyết toán sai // Thanh tra. - 2016. - Ngày
19 tháng 7. - Tr 5. Số 58
Thanh tra huyện Thuận Thành tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây
dựng cơ bản của UBND xã Trí Quả, qua đó phát hiện xã đã quyết toán vượt 12
công trình thực hiện trong giai đoạn từ 2012-2014 với số tiền gần 600 triệu
đồng.
DDC: 352.809597/M558H.
017. M.HIỀN. Cảnh sát PCCC 9 địa phương sơ kết phong trào thi đua
6 tháng đầu năm // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 3. Số 3999
Ngày 7/7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong
trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2016 Cụm thi đua số 11 gồm
Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.2009597/C107S.
018. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Tổ chức Hội thi "Nông dân với
ATGT" // Giao thông. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 6. Số 108
Từ tháng 7-9/2016, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Hội thi ATGT, bắt đầu
từ cấp xã phường, sau lên cấp cụm để chọn đội dự thi cấp huyện, thành phố. Các
đội thi đạt kết quả cao cấp huyện, thành phố sẽ được chọn dự thi cấp tỉnh.
DDC: 363.12009597/B113N.
019. HÀ HUY. Lái ô tô đâm vào đám cưới : Tin xét xử // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 24 tháng 7. - Tr 9. Số 206
Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Đoàn, SN
1993, trú tại khu Sơn, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh 3 năm tù về tội "Vi phạm
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
DDC: 364.1/L103Ô.
020. HỮU TUẤN, ANH ĐỨC. Xe chở xi măng Bắc Giang quá tải gấp
3 lần // Giao thông. - 2016. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 6. Số 117
Bài phản ánh tình trạng xe chở xi măng quá tải từ Bắc Giang đi tiêu thụ,
gây bức xúc trong dư luận, trong đó có các xe Tùng Nam, huyện Thuận Thành
và xe Thịnh Cường, huyện Tiên Du.
DDC: 363.12009597/X200CH.
021. NGUYỄN HOÀN. Bắt 2 anh em trộm xe tải // Tiền phong. - 2016.
- Ngày 26 tháng 7. - Tr 11. Số 208
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Ngày 25/7, Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội ra lệnh
bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 2 đối tượng ở Lào Cai để điều tra hành vi trộm cắp
tài sản, nạn nhân là anh Nguyễn Viết Bắc, SN 1977, quê ở Bắc Ninh.
DDC: 364.16/B118H.
022. NGUYỄN TÚ, LÊ TÂN. Ô tô đấu đầu, 1 người chết, 4 người bị
thương // Thanh niên. - 2016. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 5. Số 197
Ngày 14/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết trong vụ
tai nạn ô tô đâm nhau tại đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn hiện có 1
người chết và 4 người bị thương, trong đó có anh Nguyễn Văn Sơn, 23 tuổi, ở
Bắc Ninh bị thương nặng đang được Bệnh viện Đà Nẵng tích cực cứu chữa.
DDC: 363.12009597/Ô450T.
023. P.A. Tai nạn liên hoàn, lái xe chết trong cabin // Công an nhân
dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 7. - Tr 8. Số 4007
Ngày 15/7, tại cao tốc Hà Nội-Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông liên
hoàn giữa 3 xe ôtô đi cùng chiều theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn, trong đó có ôtô
tải BKS 99C-04310 do anh Phan Đình Sự, SN 1974 ở thị xã Từ Sơn điều khiển
và anh Sự đã tử vong trong cabin.
DDC: 363.12009597/T103N.
024. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. - Ngày
23 tháng 7. - Tr 4. Số 22211
Bài phản ánh tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông rẽ tắt và
đi ngược chiều trên Quốc lộ 18, đoạn qua Khu Công nghiệp Quế Võ, thị trấn
Phố Mới, huyện Quế Võ, gây mất an toàn giao thông. Đề nghị các cơ quan chức
năng kiểm tra, xử lý.
DDC: 363.12009597/TH454T.
025. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Gia tăng TNGT trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang // Giao thông. - 2016. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 2. Số 107
Theo báo cáo của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, sau
một tháng chính thức thu phí trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua địa bàn tỉnh
Bắc Ninh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, tăng 8 vụ so với tháng 4.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4001).
DDC: 363.12009597/B113N.
026. CAO LÝ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng
7. - Tr 8. Số 19855
Ngày 12/7, sét đánh trên cánh đồng xã Văn Môn, huyện yên Phong làm 1
người chết và 6 người bị thương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22201).
DDC: 363.1009597/H103B.
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027. PHAN HẬU, THÚY HẰNG. Lốc xoáy kinh hoàng tại Bắc Ninh //
Thanh niên. - 2016. - Ngày 30 tháng 7. - Tr 3. Số 212
Ngày 28/6, tại huyện Yên Phong đã xảy ra cơn lốc xoáy ảnh hưởng đến 3
xã Yên Trung, Long Châu, Đông Phong, huyện Yên Phong. Tổng thiệt hại do
lốc xoáy gây ra trên 2 tỉ đồng.
DDC: 551.55/L451H.
028. PV. Phát hiện doanh nghiệp đốt lò hơi bằng vải vụn // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 18 tháng 7. - Tr 8. Số 22206
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an TP
Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, phát hiện Cty TNHH Sản
xuất giấy Văn Năng, Cụm Công nghiệp Phong Khê 2, TP Bắc Ninh, đang sử
dụng đốt lò hơi bằng vải vụn với số lượng lớn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 200; Tài
nguyên và môi trường, số 57; Đầu tư, số 87).
DDC: 364.1/PH110H.
029. NGUYỄN CƯỜNG. Tòa nhà 11 tầng xây không phép // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 6. Số 19852
Bài phản ánh về tòa nhà 11 tầng tại địa chỉ số 141 đường Tân Lập,
phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn được xây dựng nhưng không có giấy phép
xây dựng, gây bức xúc trong dư luận. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giám
sát sai phạm.
DDC: 354.609597/T401NH.
030. T.GIAO. Giết bạn nghiện vì nghi chích "ma túy đểu" // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 31 tháng 7. - Tr 9. Số 213
Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm, SN 1987, trú
tại Hòa Bình, về tội "Giết người" với mức án tử hình. Theo đó, khi xảy ra mâu
thuẫn trong quá trình sử dụng ma túy, đối tượng đã sát hại nạn nhân là anh Đàm
Ngọc Thủy, SN 1970, trú ở huyện Gia Bình.
DDC: 364.1/G308B.
031. THANH HẢI. Phá đường dây làm giả bằng tốt nghiệp // Công an
nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 8. Số 4012
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã
phá đường dây làm giả bằng tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và trung học cơ
sở, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau. Đến nay đã khởi tố
vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, trong đó
có bị can Trần Thanh Huy, SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 364.1/PH100Đ.
032. Thuê người quay clip sex tống tiền bạn gái : An ninh trật tự //
Công lý. - 2016. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 9. Số 57
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Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Từ Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can, bắt tạm giam Lê Thái Hòa, SN 1986, trú tại tỉnh Hưng Yên, về tội
"Cưỡng đoạt tài sản".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 86; Pháp
luật Việt Nam, số 199).
DDC: 364.1/TH507NG.
033. Tội phạm ma túy : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 25
tháng 7. - Tr 8. Số 22213
Công an TP Bắc Ninh bắt quả tang Phạm Thị Vân Anh, SN 1984, có hành
vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh.
DDC: 364.1/T452PH.
034. XUÂN THẮNG. Bắc Ninh: Chủ tiệm vàng bỏ trốn, nhiều người
"tan cửa nát nhà" // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 23 tháng 7. - Tr 14. Số
88
Bài viết về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Thị Thủy, SN 1977, chủ
tiệm vàng Tuấn Thủy, ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Hiện đội tượng đã bỏ
trốn khỏi nơi cư trú khiến cho các nạn nhân lâm vào cảnh nợ nần.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Phụ nữ Việt Nam, số 89).
DDC: 364.16/B113N.
035. Tin vắn // Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 2.
Số 111
Chính phủ yêu cầu các địa phương hỗ trợ để tổ chức công đoàn tham gia
xây dựng nhà ở tập thể, nhà giá rẻ cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất tập trung đông công nhân, trong đó có khu công nghiệp ở Bắc Ninh.
DDC: 363.5/T311V.
036. BM. Các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh
nghề nghiệp // TC.Gia đình và trẻ em. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 7. Số 30
Ngày 17/7, Đoàn công tác của Hội đồng Tiền lương Quốc gia do Thứ
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, Chủ tịch Hội
đồng dẫn đầu, đã có chuyến thị sát nắm tình hình đời sống, việc làm, nơi ở của
công nhân một số khu công nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 331.25/C101NG.
037. H.N. Hơn 65 triệu đồng chuyển đến gia đình có hoàn cảnh khó
khăn // Lao động. - 2016. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 1. Số 167
Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã chuyển trên 65 triệu đồng hỗ trợ đợt 1
tháng 7 để bảo trợ các bệnh nhi ung thư và hỗ trợ đến cảnh đời khó khăn, trong
đó có cháu Nghiêm Thị Ngân ở huyện Yên Phong.
DDC: 361.7/H464S.
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038. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Triển khai lắp 3 phòng trữ sữa
mẹ // Lao động. - 2016. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 5. Số 151
Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Công đoàn triển khai lắp 3 phòng vắt và
trữ sữa tại Cty Việt Pacific Clothing, Cty Microsoft, Cty AAC; tổ chức truyền
thông về kiến thức pháp luật, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho gần 1.000 nữ
công nhân lao động đang mang thai và nuôi con nhỏ.
DDC: 331.87/L305Đ.
039. THIÊN THẢO, XUÂN THANH. Kỳ 4: Chúng tôi khuyết tật
nhưng không thiểu năng : Vợ chồng người khuyết tật xã Nam Sơn (TP Bắc
Ninh) // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 14. Số 28
Bài viết về những sai phạm trong quy trình thực hiện chính sách trợ giúp
xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của lãnh đạo phòng Lao động, Thương
binh và xã hội TP Bắc Ninh dẫn đến những khiếu nại liên tiếp của vợ chồng anh
Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh.
DDC: 362.86/K600B.
040. TRỌNG SỨC. Trường Sĩ quan Chính trị khởi công xây nhà tình
nghĩa tại tỉnh Bắc Ninh // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 7. - Tr
18. Số 188
Ngày 5/7, Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội TP Bắc Ninh tổ chức Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa
cho gia đình bà Vũ Thị Nê, ở khu 2, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh.
DDC: 361.7/TR561S.
041. KIM HUẾ. Các địa phương, đơn vị chăm lo người có công // Quân
đội nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 7. - Tr 2. Số 19860
UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao 98 suất quà trị giá gần 40 triệu đồng tặng
thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương
binh Thuận Thành.
DDC: 362.86/C101Đ.
042. NGỌC KHANH. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đặc công // TC.Thanh
niên. - 2016. - Ngày 24 tháng 7. - Tr 57. Số 27
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016),
Bộ tư lênh Đặc công đã thăm và tặng quà các thương bệnh binh ở Trung tâm
điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành.
DDC: 362.86/TR300Â.
043. NHẤT HUY. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 : Các địa
phương, đơn vị chăm lo người có công // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 28
tháng 7. - Tr 2. Số 19870
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trực tiếp về thăm, tặng
quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, trong đó có Trung tâm điều dưỡng
thương binh Thuận Thành.
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DDC: 362.86/B256V.
044. THẾ QUYỀN. Binh đoàn 12 : Các địa phương, đơn vị chăm lo
người có công // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 2. Số 19870
Cơ quan Binh đoàn 12 cùng các tổ chức quần chúng đã tổ chức thăm hỏi,
động viên và tặng quà 4 Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng
trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam.
DDC: 362.86/B312Đ.
045. TIẾN ĐẠT. Trao 2 "nhà tình nghĩa" tặng đối tượng chính sách
// Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 31 tháng 7. - Tr 2. Số 19873
Những đơn vị thuộc Học viện Quân y đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng
quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, trong đó có Trung tâm Điều dưỡng
thương binh nặng Thuận Thành.
DDC: 362.86/TR108H.
046. TRỌNG SỨC. Trường Sĩ quan Chính trị: Gặp mặt kỷ niệm ngày
Thương binh - Liệt sĩ // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr
18. Số 210
Bài phản ánh chuỗi hoạt động hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
của Trường Sĩ quan Chính trị, trong đó nhà trường đã tiến hành thăm hỏi, tặng
quà thương binh, bệnh binh, mẹ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 362.86/TR561S.
047. XUÂN BẮC. Hành trình tri ân // Lao động và xã hội. - 2016. Ngày 12 tháng 7. - Tr 11. Số 83
Ngày 9/7 tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã diễn ra
chương trình giao lưu đền ơn đáp nghĩa với tên gọi "Âm vang Trường Sơn" do
nhóm Giai điệu bạn bè cùng nhiều công ty và nhà hảo tâm tổ chức nhằm mục
đích tri ân các thương bệnh binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ
quốc.
DDC: 361.7/H107TR.
048. Tân Hiệp Phát cùng đoàn Thanh tra 6 bộ ngành thăm tặng quà
thương binh nặng // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 14. Số
209
Ngày 24/7, Tập đoàn Hiệp Phát cùng 6 bộ, ngành, do ông Lê Thanh Hà,
Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và
tặng quà động viên các đồng chí thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương
binh Thuận Thành.
DDC: 362.86/T121H.
049. VĂN BẰNG. Các địa phương, đơn vị chăm lo người có công //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 7. - Tr 1. Số 19864
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Ngày 21/7, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến
thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh
Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động xã hội, số 88).
DDC: 362.86/C101Đ.
050. ĐẶNG THÀNH. Vietcombank có nhiều hoạt động nghĩa tình
ngày 27.7 // Lao động. - 2016. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 8. Số 173
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 25/7 đại diện
Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) phối hợp cùng Vietcombank Bắc Ninh tổ chức thăm hỏi, tặng
quà các thương bệnh binh đang điều trị, an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng
Thương binh Thuận Thành.
DDC: 362.86/V308C.
051. HOÀNG PHÚC. Thôn Phương Triện, xã Đại Lai, huyện Gia
Bình, tỉnh Bắc Ninh: Người cao tuổi gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa
// Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 5. Số 121
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nếp
sống văn hóa của Hội Người cao tuổi thôn Phương Triện, xã Đại Lai, huyện Gia
Bình.
DDC: 305.26/TH455PH.
052. MINH HUỆ. Mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 19 tháng 7. - Tr 2. Số 114
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội Người cao tuổi xã Song
Hồ, huyện Thuận Thành trong công tác tuyên truyền, các hoạt động mang lại
quyền lợi thiết thực cho hội viên.
DDC: 305.26/M106L.
053. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Hỗ trợ xây nhà cho hội viên nghèo //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 8. Số 163
Hội Nông dân huyện Thuận Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại
đoàn kết tặng hộ viên nghèo. Toàn bộ số tiền này do Hội Nông dân huyện vận
động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện quyên góp ủng hộ.
DDC: 361.7/B113N.
054. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Tặng bò giống cho hội viên nông dân
nghèo : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 8. Số 163
Tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Hội Nông dân huyện tổ chức lễ trao
tặng bò giống sinh sản cho hộ hội viên Nguyễn Thị Hằng, thuộc chi hội thôn
Đông Hương, thị trấn Thứa.
DDC: 361.7/B113N.
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055. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Tặng bò sinh sản cho hộ nghèo //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 9 tháng 7. - Tr 8. Số 164
Công đoàn Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Nông
dân huyện Thuận Thành tổ chức trao tặng bò sinh sản cho hộ ông Nguyễn Văn
Long, thuộc chi hội thôn Tam Á, xã Gia Đông.
DDC: 362.5/B113N.
056. NGUYÊN ĐỨC. Hương thơm Lạc Trung // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 26 tháng 7. - Tr 5. Số 19868
Bài viết về tấm gương lao động bền bỉ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
của bà Ngô Thị Bảy, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong làng Lạc Trung,
xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.
DDC: 305.9/H561TH.
057. MINH NGUYỆT. Tin hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2016.
- Ngày 29 tháng 7. - Tr 2. Số 91
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Du đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ
huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 369.46/T311H.
058. THẠCH HƯƠNG. Tin hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2016.
- Ngày 29 tháng 7. - Tr 2. Số 91
Trong 2 ngày 27-28/7, Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã Từ Sơn lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, các
cấp hội đã báo cáo kết quả hoạt động 5 năm qua và phương hướng cho nhiệm kỳ
sắp tới.
DDC: 369.46/T311H.
059. V.A. Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu tổ chức Đại hội cấp
huyện xong trước tháng 8 // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 22 tháng 7. - Tr
13. Số 30
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội
Làm vườn tỉnh Bắc Ninh và công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Làm vườn tỉnh
trong tháng 8/2016.
DDC: 635/H452L.
060. TRIẾT GIANG. Niềm vui của giáo xứ Dâu // TC.Người Công giáo
Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 7. - Tr 6. Số 29
Bài viết về những đổi thay và sự phát triển tôn giáo của giáo xứ Dâu, thôn
Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.
DDC: 250/N304V.
II – KINH TẾ
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061. Tin bảo hiểm - chứng khóan // Đầu tư. - 2016. - Ngày 27 tháng 7. Tr 6. Số 90
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh số tiền 340
triệu đồng.
DDC: 332.64/T311B.
062. THANH TÂM. Bắc Ninh: Hỗ trợ 70 chi phí hoạt động đưa hàng
Việt về nông thôn // Công thương. - 2016. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 10. Số 81
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, tỉnh Bắc
Ninh đã ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc
tiến thương mại. Theo đó các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bán hàng, thực
hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu, cụm công nghiệp và
khu đô thị.
DDC: 381.3/B113N.
063. TRẦN QUANG HẢI. Bắc Ninh: Nhiều giải pháp giải quyết việc
làm // Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 5. Số 81
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác giải quyết việc làm
của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 331.12/B113N.
064. VŨ DUY. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng
7. - Tr 8. Số 19851
Tỉnh Bắc Ninh thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp để tiếp nhận và
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.
DDC: 338.7/H103B.
065. THẢO CHI. TP Bắc Ninh: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội //
Thanh tra. - 2016. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 10. Số 53
Bài viết về những kết quả đã đạt được của TP Bắc Ninh trong phát triển
kinh tế - xã hội từ đó trở thành đầu mối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc. TP Bắc Ninh phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại I trước năm 2020.
DDC: 307.1/TH107PH.
066. NGUYỄN HẠNH. Sàn giao dịch thương mại điện tử làng nghề gỗ
Đồng Kỵ // Công thương. - 2016. - Ngày 4 tháng 7. - Tr 14. Số 80
Ý kiến của ông Vũ Quốc Vượng, Chủ tịch Hội Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ về
những lợi ích của Sàn giao dịch thương mại điện tử đối với việc quảng bá sản
phẩm gỗ Đồng Kỵ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22191; Pháp luật
Việt Nam, số 192).
DDC: 354.209597/S105GI.
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067. NGUYỄN KHANG. Nghề đan chài đã gắn kết các thành viên
trong gia đình // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2016. - Ngày 10 tháng 7. Tr 16. Số 28
Bài viết về nghề đan chài gia truyền của gia đình ông Nguyễn Hữu Vọng,
ở thôn Công giáo Lai Tê, huyện Lương Tài.
DDC: 680/NGH250Đ.
068. NGUYÊN VŨ. Gốm Phù Lãng tìm hướng đi giữ nghề truyền
thống // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 7. - Tr 4. Số 19847
Bài viết về những nỗ lực tìm hướng đi mới để giữ gìn nghề gốm truyền
thống của người dân thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
DDC: 666/G453PH.
069. ĐẠI TỪ. Gà Tân Hồ : Mỗi tuần một giống // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 14. Số 147
Bài viết gà Tân Hồ, giống gà được cty DABACO Bắc Ninh lai tạo từ
giống gà Hồ truyền thống của huyện Thuận Thành.
DDC: 636.5009597/G100T.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
070. AN HẠ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 7.
- Tr 8. Số 19866
Ngày 23/7, tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du diễn ra Hội thảo khoa học
"Bảo tồn không gian làng trong đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh".
DDC: 307.72/H452B.
071. PHẠM THUẬN THÀNH. Dấu ấn Kinh Bắc qua một cuốn sách //
TC.Thế giới trong ta. - 2016. - Tháng 7. - Tr 51. Số 458
Giới thiệu sách của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, trong đó nhiều tác phẩm
của ông đã khắc họa dấu ấn về vùng quê Kinh Bắc.
DDC: 030.9597/D125Â.
072. KIỀU MAI SƠN. Trao đổi: Sai sót trong sách tiểu sử đồng chí
Hoàng Quốc Việt // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 tháng 7. - Tr 10.
Số 137
Bài phản ánh sai sót về sự kiện và tên nhân vật lịch sử trong cuốn sách
"Hoàng Quốc Việt - Tiểu sử" do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2016.
DDC: 030.9597/TR108Đ.
073. VŨ TRẦN. Sách "Lịch sử Việt Nam những sự kiện tiêu biểu":
Mắc nhiều sai sót // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 8. Số 194
Bài phản ánh sai sót về lịch sử trong cuốn sách "Lịch sử Việt Nam những
sự kiện tiêu biểu" của tác giả Trần Đình Ba, do Nhà sách Thăng Long liên kết
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với NXB Khoa học Xã hội phát hành, trong đó có sai sót về địa danh thuộc tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 030.9597/S102L.
074. NGUYỄN ĐÌNH TÙNG. Hồn quê Kinh Bắc // Giáo dục và thời
đại. - 2016. - Ngày 15 tháng 7. - Tr 32. Số 170
Bài ghi lại hồi ức về vùng quê Kinh Bắc với hàng trăm lễ hội cổ truyền và
hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa.
DDC: 307.72/H414QU.
075. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Tuần 2 buổi chiếu phim ATGT tại các
xã, phường // Giao thông. - 2016. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 6. Số 110
Ban ATGT phối hợp với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ
chức chiếu phim về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2 buổi/tuần tại
các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/B113N.
076. LÊ ĐỒNG NGUYÊN. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Bắc Ninh //
TC.Xây dựng Đảng. - 2016. - Tháng 7. - Tr 14. Số 7
Bài viết về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 324.259707/Đ108T.
077. Bắc Ninh: Tuyển dụng đặc cách 2 con thương binh tốt nghiệp
ĐH loại Giỏi // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 7. Số 163
Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định
tuyển dụng và điều động công tác đối với Lê Thị Thu Hương và Trần Khánh
Linh, là con thương binh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại Giỏi vào viên chức
ngành Giáo dục và Đào tạo.
DDC: 371.1009597/B113N.
078. NGUYỄN VĂN TUẤN. Quản lý tài sản công tại Trường Đại học
Thể dục Thể thao Bắc Ninh hiện nay // TC.Giáo dục lý luận. - 2016. - Tháng
7. - Tr 81. Số 248
Bài viết về thực trạng và giải pháp quản lý tài sản công tại Trường Đại
học Thể dục Thể thao Bắc Ninh hiện nay.
DDC: 343/QU105L.
079. Bắc Ninh: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 // Giáo dục và thời
đại. - 2016. - Ngày 1 tháng 7. - Tr 7. Số 157
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác xét tuyển vào lớp 1 năm học
2016-2017, diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 29/7.
DDC: 372.1/B113N.
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080. V.HOA. Bắc Ninh: Chú trọng đầu tư CSVC trường học // Giáo
dục và thời đại. - 2016. - Ngày 13 tháng 7. - Tr 7. Số 167
Năm học 2015-2016 ngành Giáo dục của thành phố Bắc Ninh được trang
bị 3.424 máy tính, 1.024 máy chiếu Projector và mạng nội bộ. Trong toàn ngành
tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện phục vụ hiệu quả cho việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
DDC: 371.609597/B113N.
081. V.HOA. Bắc Ninh: Phấn đấu ngày 10/8 bàn giao công trình
Trường THPT chuyên // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 7. - Tr
12. Số 176
Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kiểm tra tiến độ xây
mới Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Đây là công trình trọng điểm, chào mừng
kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 185 năm thành lập tỉnh Bắc Ninh với tổng mức
đầu tư là 600 tỷ đồng.
DDC: 371.6/B113N.
082. V.HOA. Bắc Ninh: Trường THPT Hàn Thuyên có điểm chuẩn
tuyển sinh cao nhất tỉnh // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr
7. Số 180
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh công bố điểm chuẩn dự kiến kỳ thi
tuyển sinh năm học 2016-2017 của 22 trường THPT công lập, trong đó Trường
THPT Hàn Thuyên có điểm chuẩn tuyển sinh cao nhất tỉnh.
DDC: 371.2009597/B113N.
083. VIỆT TÙNG. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quế Võ (Bắc
Ninh): Đổi mới toàn diện dạy và học // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 25
tháng 7. - Tr 4. Số 177
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý giáo dục của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ.
DDC: 371.1/PH431GI.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
084. PV. Công ty Samsung hưởng ứng chương trình hiến máu tình
nguyện // Nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng 7. - Tr 5. Số 22195
Đợt 1 chiến dịch hiến máu tình nguyện của Cty Samsung Electronic Việt
Nam tại Bắc Ninh đã tiếp nhận 4.293 đơn vị máu.
DDC: 362.1/C454T.
085. THANH THƯƠNG. Lần đầu tiên phẫu thuật thành công nội soi
một lỗ thoát vị bẹn cho bệnh nhân ở Bắc Ninh // Gia đình và xã hội. - 2016. Ngày 22 tháng 7. - Tr 16. Số 88
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã phẫu thuật nội soi một lỗ thoát vị
bẹn thành công cho 2 cháu Nguyễn Tài Hải Lâm, SN 2010, ở phường Võ
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Cường, TP Bắc Ninh và cháu Tạ Khắc Hải, SN 2008, ở xã Long Châu, huyện
Yên Phong.
DDC: 617.409597/L121Đ.
086. NGUYỄN TIẾN AN. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi thực hiện chương
trình "Mắt sáng cho NCT" // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 2.
Số 109
Tại Trạm Y tế phường Đông Ngàn, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn phối
hợp với Bệnh viện Mắt Hitec tổ chức tư vấn, khám mắt miễn phí cho 300 người
cao tuổi.
DDC: 362.6/T312B.
087. PHẠM NGỌC LUÂN. Nơi nghĩa nặng tình sâu // TC.Người cao
tuổi. - 2016. - Tháng 7. - Tr 6. Số 233
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Khu điều dưỡng thương binh
huyện Thuận Thành trong hơn 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành.
DDC: 362.1/N462NGH.
088. NHẬT MINH. Thanh tra toàn bộ các dự án có xả thải // Tin tức. 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 2. Số 179
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường ban hành Quyết định 1620/QĐBTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo
vệ môi trường và tài nguyên nước. Theo đó, Bộ sẽ thành lập 3 đoàn thanh tra 23
tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 4020; Pháp
luật Việt Nam, số 212).
DDC: 354.309597/TH107TR.
089. QUỲNH NGA. Có DN FDI không đủ nhận thức về môi trường //
Tiền phong. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 5. Số 210
Ngày 27/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW cho biết, theo kết quả
khảo sát các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bắc Ninh, 1/3 số doanh
nghiệp chưa hiểu đầy đủ về quá trình sản xuất và nguồn phát thải ảnh hưởng đến
việc quản lý chất thải và những vấn đề liên quan đến môi trường.
DDC: 363.73/C400D.
090. AP. Quỹ BVMT Bắc Ninh có vốn điều lệ 30 tỷ đồng // Tài nguyên
và môi trường. - 2016. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 7. Số 55
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND phê
duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh. Quỹ có vốn
điều lệ là 30 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước cấp.
DDC: 354.309597/QU600B.
091. ĐĂNG QUÂN. Bắc Ninh: Mạnh tay với các cơ sở gây ô nhiễm //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 2. Số 147
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UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn 1813/UBND-NN.TN về xử
lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh và Cụm
công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và môi trường, số 58).
DDC: 354.309597/B113N.
092. HUY AN. Đốt phế thải ở Quan Độ - huyện Yên Phong // Tài
nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 10. Số 60
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc đốt phế thải ở thôn
Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm
tra, xử lý.
DDC: 363.73/Đ458PH.
093. TTX. Làng nghề sản xuất giấy ở Bắc Ninh chìm trong ô nhiễm //
Thời báo Làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 28 tháng 7. - Tr 6. Số 31
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề sản xuất giấy
Phong Khê, TP Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 112).
DDC: 363.73/L106NGH.
094. TRẦN LÊ PHAN. Sớm xử lý ô nhiễm sông Ngũ Huyện Khê //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 7. - Tr 4. Số 22211
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực sông Ngũ Huyện
Khê và các biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng đối với vấn đề ô nhiễm
trên.
DDC: 363.73/S463X.
095. TRẦN ÍCH, TÂM AN. Ai bưng bít cho các "lò rượu độc"? : Thực
phẩm bẩn - Người dân đang bị "đầu độc" bởi sự vô cảm của các cơ quan quản
lý? // Lao động. - 2016. - Ngày 8 tháng 7. - Tr 7. Số 157
Bài phản ánh về tình trạng bán rượu không đảm bảo chất lượng an toàn
thực phẩm đang diễn ra phức tạp tại các làng của xã Tam Đa, huyện Yên Phong.
Hiện cơ quan chức năng của xã chưa xử lý kịp thời và có dấu hiệu tiêu cực trong
quá trình thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn.
DDC: 363.19/A103B.
096. Yên Phong - Bắc Ninh: Lo ngại ảnh hưởng môi trường từ nhà
máy rác thải // Thanh tra. - 2016. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 13. Số 56
Bài phản ánh sự thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động xây dựng
khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Yên Phong dẫn đến những lo ngại về
nguy cơ ảnh hướng tới sức khỏe, môi trường của người dân thôn Chân Lạc, xã
Dũng Liệt, huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 57).
DDC: 363.73/Y603PH.
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097. MINH AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 23
tháng 7. - Tr 8. Số 19865
Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh đã tổ chức khai mạc Giải vô địch Karate mở rộng năm 2016.
DDC: 796.81509597/H103B.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
098. NGUYỄN QUỐC LẬP. Lính Trường Sơn : Thơ Người cao tuổi //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 8. Số 115
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/L312TR.
099. NGUYỄN QUỐC LẬP. Ngày hội ngộ : Thơ Người cao tuổi //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 8. Số 115
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NG112H.
100. NGUYỄN QUỐC LẬP. Phơi thóc : Thơ Người cao tuổi // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 20 tháng 7. - Tr 8. Số 115
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/PH462TH.
101. VŨ TỪ TRANG. Muộn // Văn nghệ. - 2016. - Ngày 9 tháng 7. - Tr
13. Số 28
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M517N.
102. VŨ TỪ TRANG. Sông Gâm // Văn nghệ. - 2016. - Ngày 9 tháng 7.
- Tr 13. Số 28
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/S455G.
103. VŨ TỪ TRANG. Về một nhà văn // Văn nghệ. - 2016. - Ngày 9
tháng 7. - Tr 13. Số 28
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/V250M.
104. Danh sách tác giả/tác phẩm bộ giải và trưng bày triển lãm cuộc
thi ảnh "Dòng sông Việt Nam 2016" // TC.Thế giới di sản. - 2016. - Tháng 7. Tr 41. Số 7
Danh sách tác giả, tác phẩm bộ giải và trưng bày triển lãm cuộc thi ảnh
"Dòng sông Việt Nam 2016", trong đó có tác phẩm "Khoảng khắc Bắc Sơn" của
nhiếp ảnh gia Trần Quang Quý, quê ở Bắc Ninh.
DDC: 770.09597/D107S.
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105. HÀ VIỆT. Trưng bày 12 dòng tranh dân gian Việt Nam : Tin văn
hóa // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 30 tháng 7. - Tr 8. Số 212
Từ ngày 18/8, Bảo tàng Hà Nội sẽ phối hợp với Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội
tổ chức trưng bày chuyên đề "12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam", trong
đó có tranh dân gian Đông Hồ.
DDC: 741.09597/TR556B.
106. MINH NGUYỆT. Câu quan họ giữa đất trời phương Nam // Phụ
nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 6 tháng 7. - Tr 5. Số 81
Bài viết về nỗ lực đưa Quan họ xứ Kinh Bắc vào miền Nam của Nghệ sĩ
Thu Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Mười nhớ.
DDC: 782.42162009597/C125QU.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
107. ĐƯỜNG MINH. Phát hiện bảo vật của Huyền Trân công chúa //
Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 10 tháng 7. - Tr 6. Số 82
Bài viết về cổ vật đài sen "độc nhất vô nhị" của Huyền Trân công chúa do
Nhà sưu tầm cổ vật Lê Thị Minh Tâm sưu tầm và cất giữ. Theo giả thuyết, cổ
vật này là đồ phục vụ tu hành của công chúa khi đi tu ở núi Trâu Sơn, tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 745.1/PH110H.
108. QUANG HƯNG. Nhiều ý tưởng cứu làng Việt cổ // Thời nay. 2016. - Ngày 25 tháng 7. - Tr 7. Số 681
Bài phản ánh ý kiến của các chuyên gia về công tác bảo tồn, phát huy giá
trị làng cổ truyền Bắc Ninh trong bối cảnh đô thị hóa nông thôn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 210).
DDC: 307.72/NH309Y.
109. Chuyện sư Hưu và hòm xá lị // Giáo dục và thời đại. - 2016. Ngày 18 tháng 7. - Tr 17. Số 171
Giai thoại về sư Hưu ở chùa Pháp Vân, châu Cổ Pháp và hòm xá lị tiến
Vua.
DDC: 959.7023/CH527S.
110. T.B. Học làm thơ trước lúc ngủ : Giai thoại về Nguyễn Khuyến và
Nguyễn Gia Thiều // TC.Thế giới trong ta. - 2016. - Tháng 7. - Tr 47. Số 458
Giai thoại về tài làm thơ của Nguyễn Gia Thiều. Ông quê ở làng Liễu
Ngạn (Siêu Loại), huyện Thuận Thành.
DDC: 959.70272/H419L.
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