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001. HỒNG LINH. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 6
tháng 9. - Tr 8. Số 19909
Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao
Huy hiệu Đảng tặng đảng viên.
DDC: 324.25970709597/H103B.
002. SƠN ĐỨC. An Thịnh phấn đấu về đích sớm // Kinh tế nông thôn.
- 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 4. Số 38
Bài viết về những kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở xã An Thịnh, huyện
Lương Tài.
DDC: 307.1/A105TH.
003. SƠN ĐỨC. Xây dựng Nông thôn mới ở Bình Định (Lương Tài Bắc Ninh): Còn nhiều khó khăn // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng
9. - Tr 2. Số 39
Bài viết về những kết quả đã đạt được sau khi triển khai Chương trình xây
dựng Nông thôn mới ở xã Bình Định, huyện Lương Tài.
DDC: 307.1/X126D.
004. ĐỖ HÙNG. Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài Phạm Thanh
Hải: Hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới // Kinh tế nông thôn.
- 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 3. Số 38
Bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND
huyện Lương Tài về việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
Nông thôn mới trên địa bàn huyện.
DDC: 307.1/PH400CH.
005. ĐỨC SƠN. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí:
Trung Kênh xây dựng nông thôn mới bền vững // Kinh tế nông thôn. - 2016.
- Ngày 23 tháng 9. - Tr 3. Số 39
Bài viết về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng
Nông thôn mới ở xã Trung Kênh, huyện Lương Tài.
DDC: 307.1/H406TH.
006. ĐỨC SƠN. Minh Tân: Phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2016 //
Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 4. Số 39
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Sau hơn 5 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, xã Minh Tân, huyện
Lương Tài đã đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu cán đích trong năm 2016.
DDC: 307.1/M312T.
007. ĐỨC SƠN. Nỗ lực của cả hệ thống, Quảng Phú rất gần đích //
Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 3. Số 39
Bài viết về xã Quảng Phú, huyện Lương Tài với nỗ lực thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu triển khai chương trình xây dựng Nông
thôn mới, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn thay đổi
từng ngày.
DDC: 307.1/N450L.
008. ĐỨC SƠN. Trung Chính: Nông thôn mới từ những con đường //
Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 4. Số 39
Bài viết về việc chủ động triển khai và hoàn thành 19/19 tiêu chí trong
thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới ở xã Trung Chính, huyện
Lương Tài.
DDC: 307.1/TR513CH.
009. ĐỨC SƠN. Trừng Xá: Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí
// Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 3. Số 38
Bài viết về sự đổi thay và những kết quả đã đạt được trong quá trình xây
dựng Nông thôn mới ở xã Trừng Xá, huyện Lương Tài.
DDC: 307.1/TR556X.
010. HẢI HÀ. Bắc Ninh: Kiến nghị xử lý hơn 155 tỷ đồng // Thanh tra.
- 2016. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 5. Số 74
Bài viết về kết quả thanh tra trong 5 năm từ 2011-2015 của ngành Thanh
tra tỉnh Bắc Ninh, qua đó đã kiến nghị xử lý hơn 155 tỷ đồng.
DDC: 352.809597/B113N.
011. TTH. Bắc Ninh: Phát hiện 3 doanh nghiệp gian lận thuế // Thanh
tra. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 5. Số 77
Qua quá trình thanh tra một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,
Thanh tra tỉnh đã phát hiện 3 doanh nghiệp có sai phạm trong việc chấp hành
các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước là Tập đoàn Hanaka, Cty Xây dựng Việt
Đức, Cty TNHH Hùng Vương.
DDC: 352.809597/B113N.
012. PV. Phường Vạn An (Bắc Ninh): Cố đề nghị "xóa sổ" gần 500
triệu đồng chi sai // Thanh tra. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 5. Số 75
Bài phản ánh những sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại phường
Vạn An, TP Bắc Ninh.
DDC: 352.809597/PH561V.
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013. PV. Phường Vạn An (TP Bắc Ninh): 6 năm, chỉ đạo của UBND
TP vẫn bị bỏ ngỏ // Thanh tra. - 2016. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 6. Số 71
Bài phản ánh việc UBND phường Vạn An, TP Bắc Ninh chưa thực hiện
chỉ đạo của UBND TP trong việc thu hồi số tiền hơn 888 triệu đồng hỗ trợ 95 hộ
gia đình khu Đương Xá để nộp ngân sách Nhà nước.
DDC: 352.409597/PH561V.
014. P.THỦY. Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng
Cảnh sát PCCC // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 3. Số
4082
Ngày 28/9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ
kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
(4/10/1961-4/10/2016), 15 năm ngày Toàn dân Phòng cháy chữa cháy và đón
nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Thượng tướng Bùi Văn Thành, Thứ
trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.
DDC: 394.26/NH309H.
015. PHẠM HUYỀN. Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều
trên cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng
9. - Tr 7. Số 4078
Ngày 23/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi Cục
Cảnh sát giao thông về việc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều trên
cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/K304TR.
016. HẢI QUỲNH, YẾN CHI. Mỗi nông dân là một tuyên truyền viên
ATGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 6. Số 155
Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Ban An toàn
Giao thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức vòng chung kết hội thi "Nông dân với ATGT
năm 2016" với sự tham gia của 8 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong
tỉnh.
DDC: 363.12009597/M452N.
017. Đ.H. Du khách thoát chết khi rơi xuống vực sâu 200m ở Yên Tử
// Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 8. Số 4059
Ngày 3/9, lực lượng chức năng TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phối hợp
với Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần phát triển
Tùng Lâm, Đại đội 6 thông tin Yên Tử, Ban quản lý Tôn tạo Yên Tử và người
dân đã cứu hộ du khách Trần Quang Đắc, SN 1987, TP Bắc Ninh bị ngã xuống
vực sâu ở khu vực chùa Đồng, trên đỉnh Yên Tử.
DDC: 363.12009597/D500KH.
018. VŨ LƯ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 9. Tr 8. Số 19908
3

Ngày 4/9, sau nửa ngày điều trị, anh Trần Quang Đắc, 29 tuổi, ở TP Bắc
Ninh, người bị ngã từ núi cao Yên Tử xuống vực sâu được lực lượng chức năng
cứu thoát đã bình an xuất việc trở về nhà.
DDC: 363.12009597/H103B.
019. PHƯƠNG THỦY. Ngộ độc khí thải máy phát điện, 3 người tử
vong // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 1. Số 4071
Ngày 17/9, tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, xảy ra vụ ngạt khí
do bật máy phát điện để ngủ khiến 3 người tử vong, 3 người nguy kịch, trong đó
có chị Nguyễn Thị Vui, SN 1973, ở xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 262; Nhân
dân, số 22267; Đại đoàn kết, số 262).
DDC: 363.13/NG450Đ.
020. Cậy cốp xe máy, trộm nhiều tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân.
- 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 7. Số 22257
Ngày 7/9, Công an TP Bắc Ninh đã bắt giữ Vũ Văn Quyền, SN 1994, ở
TP Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.
DDC: 364.16/C126C.
021. HOÀNG ANH, TIẾN ĐẠT. Lương Tài - Bắc Ninh: Một giảng
viên đại học ngành Công an bị tố đánh người gây thương tích // Bảo vệ pháp
luật. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 11. Số 77
Bài phản ánh việc ông Vũ Quang Khuynh, ở thôn Ngọc Trì, xã Bình
Định, huyện Lương Tài bị gia đình ông Vũ Bá Việt, trong đó có con trai là Vũ
Bá Yên (Công tác tại trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân) hành
hung gây thương tích. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh
làm rõ sự việc.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 79).
DDC: 364.16/L561T.
022. K.QUY. Hôm nay, xét xử Tàng Keangnam và đồng phạm : Tin
xét xử // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 9. Số 259
Ngày 15/9, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử
Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam), SN 1982, trú ở huyện Mộc Châu, Sơn La
cùng 11 bị cáo liên quan về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo
kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài trong 6 ngày từ 15-20/9. Đây là lần thứ 3 TAND
tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 4067;
Giao thông, số 148; Nông thôn ngày nay, số 222).
DDC: 364.1/H453N.
023. NGUYỄN HƯNG. Ngày đầu xét xử "Trùm" ma túy Tàng
Keangnam và đồng bọn: Tàng Keangnam nhận hết tội về mình // Công an
nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 8. Số 4069
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Ngày 15/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị
cáo Tráng A Tàng (tức "Tàng Keangnam"), 33 tuổi, ở huyện Mộc Châu, tỉnh
Sơn La và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khi HĐXX thẩm vấn,
bị cáo Tàng Keangnam thừa nhận các cuộc giao dịch mua bán heroin và nhận
hết tội về mình.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 112;
Tin tức, số 222; Thanh niên, số 260; Nhân dân, số 22265; Lao động, số 217;
Pháp luật Việt Nam, số 260).
DDC: 364.1/NG112Đ.
024. V.ĐỨC. Tàng "Keangnam" cùng 8 bị cáo khác bị đề nghị tử
hình // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 17 tháng 9. - Tr 2. Số 261
Sau hai ngày xét hỏi, ngày 16/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Bắc Ninh đã đề nghị mức án tử hình đối với trùm ma túy Tráng A Tàng (tức
Tàng "Keangnam") và 8 bị cáo khác trong đường dây mua bán 1.791 bánh
heroin và 553 viên ma túy tổng hợp; 3 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án chung
thân.
DDC: 364.1/T106K.
025. NGUYỄN HƯNG. Kết thúc phiên tòa xét xử trùm ma túy Tàng
Keangnam và đồng bọn: Phạt 9 án tử hình, 3 án chung thân // Công an nhân
dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 8. Số 4075
Ngày 21/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án Tàng
Keangnam và đồng bọn trong đường dây mua bán trái phép gần 1.800 bánh
heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. HĐXX đã tuyên phạt tử hình 9 bị cáo, án
chung thân 3 bị cáo.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22271; Tin tức,
số 227; Tiền phong, số 226; Giao thông, số 152; Pháp luật Việt Nam, số 266;
Nông nghiệp Việt Nam, số 190; Đại đoàn kết, số 266; Thanh niên, số 266; Sức
khỏe và đời sống, số 153; Gia đình và xã hội, số 115; Khoa học và đời sống, số
115).
DDC: 364.1/K258TH.
026. MINH QUÂN. Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp tài sản : An ninh
- trật tự // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 9. - Tr 8. Số 19933
Công an TP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn
Thành, SN 1987, cùng trú tại huyện Thuận Thành về hành vi cướp tài sản.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 22279; Tiền
phong, số 274; Đại đoàn kết, số 274).
DDC: 364.15/B118KH.
027. M.ĐÀO, MINH KHOA. Kháng nghị tăng hình phạt đối với băng
nhóm tội phạm Minh "Sâm" // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 9. Tr 5. Số 4063
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Ngày 9/9, cơ quan tố tụng cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại
Hà Nội đã có kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số
19/2016/HSST ngày 1 và 2/6/2016 của TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử đối với bị
cáo Minh "Sâm" và 8 đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "tàng trữ trái
phép vũ khí quân dụng". Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao cho rằng, hành vi của
băng nhóm Minh "Sâm" gây ra rất nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc, bất bình
trong quần chúng nhân dân, cần tăng hình phạt.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 254; Thanh
niên, số 254; Tuổi trẻ, số 246; Pháp luật Việt Nam, số 256).
DDC: 364.16/KH106NGH.
028. T.LỤA. Họp liên ngành vụ trùm giang hồ Minh "Sâm" // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 4. Số 250
Ngày 13/9, liên ngành các cơ quan tư pháp đã có cuộc họp về một số nội
dung trong vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm", quê ở Bắc Ninh) và
đồng phạm. Tham dự có đại diện Bộ Công an, TAND tối cao, Viện KSND tối
cao...
DDC: 364.1/H434L.
029. N.MINH. 15 năm tù vì một lần "trót dại" : Tin xét xử // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 9. Số 255
TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hướng và
đồng phạm về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm
tội mà có". HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hướng 15 năm tù về tội "Trộm
cắp tài sản".
DDC: 364.16/M558N.
030. NHƯ Ý. Từ Sơn, Bắc Ninh: Sắp xét xử vụ "Cố ý gây thương
tích" bằng chiếc dùi đục "tưởng tượng" // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày
30 tháng 9. - Tr 4. Số 79
Ngày 29/9, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án "Cố ý gây
thương tích" xảy ra vào ngày 27/9/2013 tại địa bàn thôn Hương Mạc, xã Hương
Mạc, thị xã Từ Sơn.
DDC: 364.1/T550S.
031. THANH BÌNH. Bộ Công an tổng kết vụ án "cậu Thủy" // Công
an nhân dân. - 2016. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 3. Số 4054
Ngày 31/8, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội
nghị tổng kết công tác điều tra, xử lý vụ án "Nguyễn Văn Thúy, (tức cậu Thủy),
trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, cùng đồng bọn về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19905).
DDC: 364.1/B450C.
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032. THANH SƠN. Ép người yêu cũ quan hệ, cướp tài sản // Gia đình
và xã hội. - 2016. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 13. Số 111
Ngày 13/8, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố Trần Văn Tuấn,
SN 1994, trú tại huyện Yên Phong về tội cướp tài sản.
DDC: 364.15/E206NG.
033. TÂM LỤA. Thỏa thuận bồi thường cho hai "tử tù" oan // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 18. Số 257
Ngày 20/9, ông Vũ Thế Đoàn, phó Vụ trưởng Vụ 1 - TAND Tối cao cho
biết TAND các cấp đang khẩn trương tiến hành các thủ tục bồi thường cho hai
"tử tù" oan, trong đó có ông Trần Văn Thêm, ở huyện Yên Phong.
DDC: 364.1/TH401TH.
034. U.SAN. Mất mạng vì muốn trả thù hàng xóm : Tin xét xử // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 9. Số 272
Ngày 27/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị
cáo Trần Văn Đức, SN 1968, trú ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã
Từ Sơn và tuyên phạt 7 năm tù về tội "giết người".
DDC: 364.152/M124M.
035. Xả thải ra môi trường không qua xử lý : An ninh - trật tự // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 8. Số 22274
Ngày 24/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: vừa phối hợp với Công an thị
xã Từ Sơn kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép
Hồng Quang ở Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn xả thải mạ ra sông Ngũ Huyện
Khê không qua xử lý với lưu lượng khoảng 4,5m3/ngày đêm. Công an đã lấy
mẫu nước để gửi đơn vị chức năng phân tích, làm căn cứ xử lý theo quy định.
DDC: 363.73/X100TH.
036. ĐÀM HUY. Vây bắt tên cướp lẩn trốn 5 giờ trong sân bay Tân
Sơn Nhất // Thanh niên. - 2016. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 3. Số 262
Ngày 17/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tân Bình, TP
Hồ Chí Minh tạm giữ 2 đối tượng, trong đó có Trần Ngọc Hào, 22 tuổi, ở Bắc
Ninh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
DDC: 364.15/V126B.
037. NGUYỄN NGỌC AN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tuyên truyền cho
300 cán bộ CĐ về Hiệp định TPP // Lao động. - 2016. - Ngày 14 tháng 9. - Tr
5. Số 215
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho
300 cán bộ công đoàn về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
DDC: 382.09597/L305Đ.
038. S.S. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tập trung chăm lo đời sống công
nhân khu công nghiệp // Lao động. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 5. Số 210
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Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tổng
LĐLĐ Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn cho 200 công
nhân lao động Cty Sungwoo Vina (KCN Thuận Thành III) về an toàn giao
thông, phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói
thuốc. Ngoài ra Liên đoàn Lao động còn khảo sát nhu cầu gửi trẻ của Công nhân
lao động và nhóm các nhà trẻ tư thục trong các KCN trên địa bàn các huyện...
DDC: 361.7/L305Đ.
039. DOANH CHÍNH. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh: Cần xem
xét lại các đối tượng bị cắt chế độ da cam // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016.
- Ngày 22 tháng 9. - Tr 1. Số 1142
Bài phản ánh việc một số cựu chiến binh ở xã Mão Điền, huyện Thuận
Thành bị cắt chế độ chất độc da cam.
DDC: 362.86/H527TH.
040. THU TRANG. Lương Tài (Bắc Ninh): 780 hộ CCB đạt gia đình
4 chuẩn mực : Tin hoạt động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 1
tháng 9. - Tr 6. Số 1139
Hội Cựu chiến binh huyện Lương Tài phối hợp với các ngành chức năng
tuyên truyền kiến thức về bình đằng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tội
phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc"... Đến nay đã có 780 hội viên đạt gia đình 4 chuẩn mực.
DDC: 305.9/L561T.
041. VĂN KIÊN. Cụ ông hai lần "vượt ngục trần gian" // Khoa học và
đời sống. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 14. Số 116
Bài và ảnh về cựu chiến binh Vũ Văn Kim, 70 tuổi, ở xã Đình Tổ, huyện
Thuận Thành, người cựu tù từng tự tay mổ bụng ở nhà tù Phú Quốc.
DDC: 305.9/C500Ô.
042. KK. Bắc Ninh: Tặng 30 xe đạp cho trẻ mồ côi, con người khuyết
tật huyện Tiên Du // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 2. Số
226
Tại UBND huyện Tiên Du, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ
chức gặp mặt, tặng 30 xe đạp cho học sinh là trẻ mồ côi và con người khuyết tật
đã nỗ lực vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.
DDC: 361.7/B113N.
043. SƠN TRÀ. Niềm vui tuổi già // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 20
tháng 9. - Tr 4. Số 150
Bài viết về cụ Nguyễn Luật, 85 tuổi, cán bộ quân đội nghỉ hưu ở thôn
Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, người nhiệt tình tham gia công tác xã hội.
DDC: 305.26/N304V.
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044. THANH HÀ. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi xây dựng tổ chức Hội
vững mạnh // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 2. Số 141
Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn kiện
toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở với 13 ủy viên, 7/8 Ban Đại diện Hội cấp
huyện kiện toàn có Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách.
DDC: 305.26/T312B.
045. THIÊN BÌNH. Ông lão "tóc rồng" mê đạo Phật // TC.Giác ngộ. 2016. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 28. Số 861
Bài và ảnh về ông Nguyễn Văn Long, 74 tuổi, ở thôn Duệ Đông, thị trấn
Lim, huyện Tiên Du, người có "mái tóc rồng" và rất mê đạo Phật.
DDC: 305.26/Ô455L.
II – KINH TẾ
046. TUYẾT ÁNH. Những "bánh răng" chưa khít // Nhân dân cuối
tuần. - 2016. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 4. Số 36
Ý kiến của ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát
triển Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bắc Ninh về những góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật đầu tư,
kinh doanh.
DDC: 346/NH556B.
047. PHAN ĐỨC. 4 địa phương xuất khẩu trên 10 tỷ USD // Công an
nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 2. Số 4071
Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 8, có 4 địa phương đạt giá trị xuất
khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, trong đó Bắc Ninh đứng thứ 2 đạt 14,733 tỷ USD.
DDC: 382.09597/B454Đ.
048. LAN PHƯƠNG. Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng hàng Việt //
Công thương. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 10. Số 116
Theo khảo sát của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Ninh, sau 7 năm triển khai cuộc vận động, hàng
Việt hiện đang chiếm tỷ lệ rất cao tại các kênh phân phối trên địa bàn tỉnh.
DDC: 381.3/B113N.
049. P.V. Điện lực Bắc Ninh triển khai dự án đo công tơ từ xa // Nông
thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 16. Số 228
Bài viết về việc triển khai dự án đo công tơ điện từ xa của Điện lực Bắc
Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh tra, số 78).
DDC: 621.31/Đ305L.
050. PV. Trần Anh khai trương đồng loạt 2 siêu thị // Bưu điện Việt
Nam. - 2016. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 8. Số 108
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Trần Anh vừa đồng loạt khai trương 2 đại siêu thị, trong đó có Trần Anh
Bắc Ninh 2 tại địa chỉ 25 Lý Thái Tổ, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 381.09597/TR121A.
051. THU HÀ. Nâng đàn bò sữa nhờ vốn Hội // Nông thôn ngày nay. 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 8. Số 222
Bài viết về lợi ích của nguồn vốn 500 triệu đồng mà Quỹ Hỗ trợ nông dân
TW Hội Nông dân Việt Nam ủy thác cho vay, giúp hàng chục hộ dân nuôi bò
sữa ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du đã có điều kiện mua thêm con giống, thức
ăn, mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình.
DDC: 332.3/N122Đ.
052. Bắc Ninh: Đào tạo giảng viên cấp tỉnh về phương pháp, kỹ năng
tập huấn khuyến nông // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 30 tháng 9. - Tr
13. Số 235
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn
cho cán bộ và cộng tác viên khuyến nông đến từ các huyện, thị xã, thành phố
trong tỉnh với chủ đề "Đào tạo giảng viên cấp tỉnh về phương pháp, kỹ năng tập
huấn khuyến nông".
DDC: 630.9597/B113N.
053. ĐỖ HÙNG (Thực hiện). Nông nghiệp Bắc Ninh: Hướng đến sản
xuất hàng hóa // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 2. Số 39
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh về việc đẩy mạnh tái cơ cấu, hướng
đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
DDC: 630.9597/N455NGH.
054. NGUYỄN DUYÊN. Phân bón Lâm Thao: Đứng vững trên đất
Bắc Ninh // Công thương. - 2016. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 13. Số 108
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện đề án "Hỗ trợ
lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân" của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh
phối hợp với Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Đề án đã đem lại
hiệu quả cao, giúp nông dân trên địa bàn có nguồn cung phân bón chính hãng,
được trả chậm và được hướng dẫn cách sử dụng phân bón hiệu quả nhất.
DDC: 631.8/PH121B.
055. CHÍ VỊNH. Tỷ phú nuôi vịt trời ở Bắc Ninh // Nhân dân. - 2016. Ngày 13 tháng 9. - Tr 2. Số 22262
Bài viết về anh Nguyễn Đăng Cường, SN 1979, ở xã Đại Đồng Thành,
huyện Thuận Thành, người sở hữu một trang trại vịt trời hơn 50 nghìn con, lợi
nhuận mỗi năm thu về hàng chục tỷ đồng.
DDC: 636.5009597/T600PH.
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056. DƯƠNG AN NHƯ. Bộ úm gà độc đáo tặng nhà nông // Kinh tế
nông thôn. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 11. Số 38
Bài viết về bộ úm gà độc đáo của ông Phạm Gia Tuấn, ở thị xã Từ Sơn.
Sản phẩm của ông được người chăn nuôi tin dùng vì hiệu quả cao, dễ thực hiện.
DDC: 636.5009597/B450U.
057. HIẾU NGHĨA. Ký sự: Khám phá làng gà "tiến Vua" // Người
tiêu dùng. - 2016. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 14. Số 265
Bài viết về giống gà "khổng lồ" của làng Lạc Thổ còn gọi là làng Hồ,
huyện Thuận Thành, giống gà có thịt ngon đặc biệt dùng để dâng các bậc vua
chúa ngày xưa.
DDC: 636.5009597/K600S.
058. PV VÀ CTV. Tập trung khống chế bệnh bạc lá trên lúa hè thu và
lúa mùa // Nhân dân. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 8. Số 22257
Theo báo cáo của địa phương các tỉnh Bắc Bộ, diện tích lúa bị nhiễm
bệnh bạc lá tính đến nay đã lên tới hàng chục nghìn ha, trong đó có Bắc Ninh.
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số
1734/TT-CLT đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vác tỉnh, thành
phố phía Bắc tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa vụ hè thu, vụ mùa và chuẩn bị vụ
đông năm 2016.
DDC: 632/T133TR.
059. THU HÀ. Click chuột để... nuôi lợn điều hòa // Nông thôn ngày
nay. - 2016. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 8. Số 232
Bài viết về trang trại nuôi lợn của chị Trịnh Thị Mý, ở xã Phù Lương,
huyện Quế Võ, một mô hình "nuôi lợn công nghệ cao, lợn nằm điều hòa".
DDC: 636.4009597/CL300C.
060. THÁI HÙNG. Bắc Ninh phát triển cá lồng trên sông // Tin tức. 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 8. Số 218
Bài viết về việc phát triển nuôi cá lồng trên sông của tỉnh Bắc Ninh, tập
trung chủ yếu ở huyện Gia Bình, Lương Tài và Tiên Du, đem lại hiệu quả kinh
tế và ngày càng được nhân rộng.
DDC: 639.3/B113N.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
061. XUÂN TÙNG. Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017 // Tiền phong. 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 7. Số 252
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chuẩn bị tổ chức cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc"
năm 2017 hướng đến phát huy giá trị truyền thống và tôn vinh nét đẹp trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của phụ nữ Bắc Ninh - Kinh Bắc. Vòng sơ
khảo dự kiến tổ chức vào tháng 12/2016, vòng chung khảo tổ chức vào tháng
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2/2017 và đêm chung kết diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc vào ngày
12/2/2017. Ban tổ chức sẽ lựa chọn trao 3 danh hiệu và một số giải khác.
DDC: 741.6609597/C514TH.
062. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 2. Số 22255
Ngày 5/9, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự
lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Bắc Ninh.
DDC: 370.9597/L107Đ.
063. AN HẠ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 9.
- Tr 8. Số 19927
Ngày 23/9, tại Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Lương Tài diễn ra Ngày
hội "Sữa học đường tỉnh Bắc Ninh".
DDC: 370.9597/H103B.
064. LONG THÀNH, THÁI SƠN. Chương trình sữa học đường ở Bắc
Ninh // Nhân dân. - 2016. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 5. Số 22269
Bài viết về những kết quả đã đạt được của chương trình sữa học đường ở
Bắc Ninh những năm qua.
DDC: 372.21/CH561TR.
065. KK. Bắc Ninh: Ngành GD thí điểm quản lý, sử dụng sổ điểm
điện tử // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 2. Số 227
Từ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh triển khai thí
điểm việc quản lý, sử dụng sổ sách điện tử từ phần mềm quản lý trường học của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước mắt việc thí điểm được thực hiện tại 9 trường
THPT, Trung tâm GDTX và 32 trường tiểu học, THCS.
DDC: 370.9597/B113N.
066. QUỐC TÚY. Bắc Ninh đạt 99% bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
// Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 19 tháng 9. - Tr 6. Số 263
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đến nay, gần 99% học sinh, sinh
viên tỉnh Bắc Ninh tham gia Bảo hiểm y tế. Đây là một trong số địa phương dẫn
đầu cả nước về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
DDC: 368.4009597/B113N.
067. N.HUY. Bắc Ninh: Quy định một số khoản thu tiền trường // Gia
đình và xã hội. - 2016. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 12. Số 110
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa có văn bản quy định cụ thể mức
thu các khoản thu, chi theo thỏa thuận tại các trường tiểu học công lập trên địa
bàn năm học 2016-2017. Theo đó, thu tiền ăn bán trú: Mức thu theo thỏa thuận
với cha, mẹ học sinh.
DDC: 370.09597/B113N.
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IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
068. NGỌC HỒNG. Bắc Ninh : Tin ngắn // TC.Thuốc và Sức khỏe. 2016. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 32. Số 556
Trong hai ngày 30-31/8/2016, tại Bắc Ninh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị
khoa học và chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản - nhi khu vực phía Bắc năm 2016.
DDC: 610.9597/B113N.
069. HÀ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng
9. - Tr 8. Số 19924
Ngày 20/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận chuyển giao kỹ
thuật điện quang can thiệp từ Bệnh viện Bạch Mai.
DDC: 353.609597/H103B.
070. HÀ THU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng
9. - Tr 8. Số 19925
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
tim mạch can thiệp từ Bệnh viện Tim Hà Nội.
DDC: 610.9597/H103B.
071. HÙNG SƠN. Ngành Y tế Bắc Ninh: Coi trọng đào tạo nguồn
nhân lực // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 2. Số 38
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế
Bắc Ninh về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng phục
vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
DDC: 610.9597/NG107Y.
072. NGUYỄN SƠN. Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong: Nỗ lực vì
một hình ảnh đẹp, thân thiện với bệnh nhân // Kinh tế nông thôn. - 2016. Ngày 16 tháng 9. - Tr 2. Số 38
Bài viết về sự nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện
đa khoa huyện Yên Phong.
DDC: 362.12/B256NH.
073. ĐỨC NGUYỄN. Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài: Nơi gửi
gắm niềm tin của người bệnh // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 16 tháng 9.
- Tr 4. Số 38
Bài viết về những nỗ lực không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh,
đầu tư trang thiết bị, nâng cao tình độ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ
y, bác sỹ, tất cả hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người bệnh của Bệnh
viện Đa khoa huyện Lương Tài.
DDC: 362.12/B256V.
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074. PV. BV Đa khoa Thành An Thăng Long (Bắc Ninh): Gian lận
thuế, chiếm dụng tiền bảo hiểm // Thanh tra. - 2016. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 4.
Số 78
Bài phản ánh những sai phạm về gian lận thuế, chiếm dụng tiền bảo hiểm
của người lao động... tại Bệnh viện Đa khoa Thành An Thăng Long, Bắc Ninh.
DDC: 353.609597/B256V.
075. THÁI UYÊN. Hướng giải quyết môi trường làng nghề sản xuất
bún Khắc Niệm // Thời báo Làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 6.
Số 37
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề sản xuất bún
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và phương án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi
trường phù hợp với tập quán sản xuất của địa phương, nhằm khắc phục tình
trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.
DDC: 363.7009597/H561GI.
076. PV. Ô nhiễm không khí: Thách thức lớn // Bảo hiểm xã hội. 2016. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 8. Số 77
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí tại nước ta hiện nay, trong đó
Bắc Ninh là một trong những địa phương có mức độ ô nhiễm không khí nặng.
DDC: 363.73/Ô450NH.
077. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. - Ngày
6 tháng 9. - Tr 7. Số 22255
Phản ánh tình trạng đốt chất thải bừa bãi ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn,
huyện Yên Phong, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân
địa phương và các vùng lân cận.
DDC: 363.73/TH455T.
078. HỒNG LINH. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 26
tháng 9. - Tr 8. Số 19929
Ngày 25/9, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức "Giải việt dã Sacombank vì sức
khỏe cộng đồng năm 2016".
DDC: 796.42/H103B.
079. NGÔ HÀ DŨNG. "Sức sống" phong trào thể thao trên quê
hương Trang Liệt // Thể thao Việt Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 7. Số
39
Bài và ảnh về phong trào thể thao ở phường Trang Liệt, thị xã Từ Sơn.
DDC: 796.44/S552S.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
080. NGUYỄN THANH KIM. Mùa thu // Nhân dân cuối tuần. - 2016. Ngày 18 tháng 9. - Tr 13. Số 38
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Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/M501TH.
081. NGUYỄN THANH KIM. Vườn quê // Nhân dân cuối tuần. - 2016.
- Ngày 18 tháng 9. - Tr 13. Số 38
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/V560Q.
082. N.H. Quảng bá hò khoan Lệ Thủy, Quảng Bình tại Hà Nội, Bắc
Ninh : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 9. Tr 6. Số 4078
Từ ngày 26-28/9, đoàn nghệ nhân dân gian hò khoan Lệ Thủy sẽ có
chuyến lưu diễn phục vụ công chúng Thủ đô Hà Nội và Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 271).
DDC: 782.42162009597/QU105B.
083. HẠ VÂN. Mong muốn "Hò khoan Lệ Thủy" thành di sản thế
giới // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 10. Số 195
Ngày 28/9, Đoàn quảng bá Hò khoan Lệ Thủy đã có buổi trình diễn Hò
khoan giao lưu với các liền anh, liền chị Quan họ Bắc Ninh tại Nhà văn hóa TP
Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 157).
DDC: 782.42162009597/M431M.
084. ĐÀO HIỆP. Yêu hơn những làn điệu quan họ // Thời nay. - 2016. Ngày 15 tháng 9. - Tr 12. Số 696
Bài viết về lớp học hát quan họ cộng đồng của CLB quan họ Đương Xá,
phường Vạn An, TP Bắc Ninh, góp phần gìn giữ nét đẹp của người dân Kinh
Bắc, giúp làn điệu quan họ lan tỏa đến từng đại bàn khu dân cư.
DDC: 782.42162009597/Y606H.
085. THANH THƯƠNG. Tục kết bạn của người Quan họ // Tin tức
cuối tuần. - 2016. - Ngày 22-28 tháng 9. - Tr 15. Số 38
Bài viết về tục kết bạn của người Quan họ, một trong những điều kiện tiên
quyết để có thể thực hiện sinh hoạt văn hóa Quan họ.
DDC: 782.42162009597/T506K.
086. TỐ OANH. Để 12 dòng tranh dân gian hội tụ và lan tỏa //
TC.Làng Việt. - 2016. - Tháng 9. - Tr 24. Số 74
Từ ngày 18/8, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tổ
chức trưng bày chuyên đề giới thiệu 12 dòng tranh dân gian của nhà sưu tập
Nguyễn Thị Thu Hòa, Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội, trong đó có tranh
dân gian Đông Hồ.
DDC: 741.09597/Đ250M.
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087. MINH PHÚC. Giữ dòng tranh dân gian bằng các chính sách ưu
đãi // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 8+9. Số 143
Bài phản ánh về buổi tọa đàm với chủ đề "Tranh dân gian Việt Nam, bảo
tồn và phát huy giá trị", trong đó có dòng tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận
Thành.
DDC: 741.09597/GI550D.
088. PHƯƠNG HÀ. Tranh dân gian - gian nan bảo tồn // Tin tức cuối
tuần. - 2016. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 14. Số 35
Bài viết về những khó khăn trong công tác bảo tồn các dòng tranh dân
gian, trong đó có tranh dân gian Đông Hồ.
DDC: 741.09597/TR107D.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
089. HẠNH NHI. Khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
tại Lệ Chi Viên // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 3. Số 150
Ngày 16/8, UBND xã Đại Lai, huyện Gia Bình phối hợp với Hội những
người yêu kính Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ tổ chức khánh thành tượng Anh
hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tại Khu di tích lịch sử văn hóa Lệ Chi
Viên ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 731/KH107TH.
090. NGUYỄN TIẾN AN. Xây tòa Đại đình trên đất đình cũ làng
Xuân Thụ // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 12. Số 141
Bài viết về việc xây dựng tòa Đại Đình 3 gian, 2 chái có hậu cung của
nhân dân làng Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn với kinh phí
khoảng 4 tỷ đồng trên đất đình cũ, nơi tâm linh tín ngưỡng của nhân dân trong
vùng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương.
DDC: 203/X126T.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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