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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. THÁI HÙNG (Ghi). Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Ninh: Đồng thuận, đoàn kết, vững bước con đường đổi mới // Tin
tức. - 2016. - Tháng 2. - Tr 23. Số 32-37
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời phỏng vấn
về sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.
DDC: 307.1/Ô455NG.
002. MINH HÀ. Bắc Ninh: Dự kiến có 54 đại biểu HĐND tỉnh Khóa
XVIII : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân.
- 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 2. Số 53
Thường trực HĐND tỉnh vừa có báo cáo số 03 dự kiến số lượng, cơ cấu,
thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trên
cơ sở phân bố số lượng và hướng dẫn của TW, tỉnh Bắc Ninh dự kiến có 54 đại
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 352.209597/B113N.
003. MINH VŨ. Bắc Ninh: Triển khai nhiệm vụ tháng 3.2016 : Tin
đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 29 tháng 2. - Tr 2. Số 60
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp giao ban đánh giá kết quả
công tác tháng 1 và tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3, đồng thời dự
kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.
DDC: 352.209597/B113N.
004. NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG. Đã xác định được vị thế của
TAND : Những điều khó quên trong nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm qua // Công lý. 2016. - Tháng 2. - Tr 19. Số Xuân
Ý kiến của đại biểu Nguyễn Trọng Trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Bắc Ninh về vị thế của Tòa án nhân dân.
DDC: 347/Đ100X.
005. PHẠM MINH TUYÊN. Thấm nhuần lời dạy của Bác : Xông đất
đầu năm: Mong ước chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao // Công lý. 2016. - Tháng 2. - Tr 22. Số Xuân
Ý kiến của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về
thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của TAND.
DDC: 347/TH120NH.
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006. PV. TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao
chất lượng giải quyết, xét xử các loại án // Công lý. - 2016. - Ngày 24 tháng
2. - Tr 13. Số 16+17
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai
công tác năm 2016. Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
DDC: 347/T401A.
007. THIÊN VIỆT, LÊ CHIẾN (Ghi). Bêu tên cán bộ "lười" tiếp dân
là đúng! : Dân biết, dân bàn // Nông thôn ngày nay . - 2016. - Ngày 20 tháng 2.
- Tr 6. Số 44
Ý kiến của bà Phạm Thị Thoa, thôn Quảng Lâm, xã Hán Quảng, huyện
Quế Võ về đề xuất công khai tên cán bộ "lười" tiếp dân.
DDC: 352.809597/B259T.
008. NHÓM PV BÁO QĐND VÀ CTV. Tỉnh Bắc Ninh : Các địa
phương, đơn vị tiếp tục giao, nhận quân 2016 // Quân đội nhân dân. - 2016. Ngày 27 tháng 2. - Tr 2. Số 19719
Ngày 26/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ giao và nhận quân năm 2016, có
75,04% thanh niên tuổi đời từ 18 đến 22 nhập ngũ. Trước ngày giao quân, các
địa phương đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tọa đàm, nói chuyện truyền
thống, tặng quà cho các tân binh, mỗi suất 1 triệu đồng.
DDC: 355.2009597/T512B.
009. Thành phố Bắc Ninh hướng tầm nhìn xa hơn // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Tháng 2. - Tr 65. Số 37-46
Bài viết về những dấu ấn kinh tế - xã hội của TP Bắc Ninh trong năm
2015 và vai trò quan trọng của HĐND thành phố trong quá trình xây dựng và
phát triển hướng tới tầm nhìn xa hơn, trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020.
DDC: 307.1/TH107PH.
010. NGÔ YẾN. Đông Thọ "giữ lửa" nông thôn mới // Đại đoàn kết . 2016. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 4. Số 51
Bài viết về xã Đông Thọ, huyện Yên Phong đã nỗ lực chuyển dịch cơ cấu
kinh tế với phương châm phát triển nông nghiệp là nền tảng, tiểu thủ công
nghiệp là chủ đạo, thương mại dịch vụ là mũi nhọn.
DDC: 307.1/Đ455TH.
011. C.A. Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh: Những nỗ lực đáng
được ghi nhận // TC.Bảo vệ pháp luật cuối tháng. - 2016. - Tháng 2. - Tr 35. Số
Chuyên đề
Bài viết về những nỗ lực đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội
an ninh - quốc phòng của xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 307.1/X100PH.
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012. NGÔ YẾN. Xây dựng văn hóa ở Tam Sơn // Đại đoàn kết. - 2016.
- Ngày 18 tháng 2. - Tr 5. Số 49
Bài viết về những đổi thay tích cực trên mọi bình diện văn hóa - xã hội
của xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.
DDC: 307.1/X126D.
013. PV. Xã Hương Mạc - TX Từ Sơn - Bắc Ninh: Khởi sắc trên
nhiều lĩnh vực // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 16. Số 10
Bài viết về những đổi thay trên quê hương xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.
DDC: 307.1/X100H.
014. TRẦN DUY, ANH THIỆN. Chủ một DN xe chở công nhân
Samsung ngang nhiên phạm luật: "Cơ quan xử phạt đã xin lỗi và mang trả
tiền phạt" // Giao thông. - 2016. - Ngày 29 tháng 2. - Tr 4. Số 33
Ông Chu Quang Định, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc
Ninh cho biết, Cảnh sát giao thông tỉnh và Thanh tra Sở đã xử phạt đúng quy
định không có chuyện mang trả tiền phạt và xin lỗi như chủ doanh nghiệp xe đã
nói.
DDC: 363.12009597/CH500M.
015. HỒNG XIÊM. Bến nhếch nhác, thuyền mục nát, tử thần rình rập
khách đò // Giao thông. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 4. Số 27
Bài phản ánh tình trạng các phương tiện xuống cấp tại bến đò Vạn Phúc
trên sông Cầu thuộc đoạn giáp gianh TP Bắc Ninh và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang gây nguy hiểm cho khách đi đò.
DDC: 363.12009597/B254NH.
016. CAO NGUYÊN. Ủy thác điều tra vụ Liên kết Việt cho công an
các địa phương // Lao động. - 2016. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 3. Số 43
Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định ủy
thác điều tra vụ án lừa đảo của công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại
Việt Nam cho 27 cơ quan Cảnh sát điều tra của công an 27 tỉnh, thành phố trong
cả nước có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Cty Liên kết Việt, trong đó
có tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 364.16/U523TH.
017. L.Q (Tổng hợp). Trộm vào nhà ăn sáng rồi ngủ lại : Những vụ án
cười không nổi // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 4-9 tháng 2. - Tr 29. Số
35-40
Ngày 23/12/2015, Nguyễn Văn Thọ, SN 1998, ở Hiệp Hòa, tỉnh Bắc
Giang vào nhà bà Khanh ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn trộm đồ. Thọ vào
nhà lấy đồ để ăn rồi ngủ lại và bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ.
DDC: 364.16/TR453V.
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018. NGUYỄN DUY CHIẾN. Đánh bạc tại Cty, 6 công nhân bị khởi
tố : Tin vắn // Tiền phong. - 2016. - Ngày 29 tháng 2. - Tr 2. Số 60
Ngày 28/2, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khởi tố 6 đối tượng
tham gia đánh bạc tại Cty khai thác đá thuộc thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến,
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trong đó có đối tượng Trần Đình Đạt, SN
1984, quê ở huyện Gia Bình.
DDC: 364.1/Đ107B.
019. NGÔ TUẤN. Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ :
Tin an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 5. Số
3843
Ngày 2/2, Công an huyện Yên Phong đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố 3
đối tượng, cùng ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong về hành vi cố ý
gây thương tích cho hai Công an thị trấn trong lúc đang thi hành công vụ.
DDC: 364.15/KH462T.
020. P.A. Hoảng hồn phát hiện bộ xương người trên bãi cỏ : Tin 24
giờ qua // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 8. Số 3867
Ngày 26/2, Công an thị xã Từ Sơn cho biết đang trưng cầu giám định
pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của bộ xương mới được người dân phát
hiện tại khu vực phố Chùa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Qua khám
nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng chưa phát hiện có dấu hiệu hình sự trong vụ
án này.
DDC: 364.152/H407H.
021. T.A. Bắt kẻ biến thái sàm sỡ phụ nữ đi lễ chùa // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 10. Số 54
Công an tỉnh Bình Dương đã bắt đối tượng Ngô Xuân Đức, SN 1972, quê
Bắc Ninh, làm thợ hồ về hành vi sàm sỡ phụ nữ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3863; Lao
động, số 40).
DDC: 364.15/B118K.
022. T.G. Bị bắt sau Lễ Tình nhân // Pháp luật Việt Nam . - 2016. Ngày 20 tháng 2. - Tr 10. Số 51
Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Văn Huy, SN
1998, trú tại xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang về hành vi giao cấu
với trẻ em.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 24).
DDC: 364.15/B300B.
023. XUÂN THẮNG, XUÂN HẢI. Vụ nam thanh niên tử vong trong
lều cá: Nghẹn lòng với tâm nguyện dang dở // Gia đình và xã hội. - 2016. Ngày 29 tháng 2. - Tr 13. Số 26
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Bài viết về cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn của anh Nguyễn Văn Thành, SN
1992, trú tại thôn Đầu Hàn, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh.
DDC: 364.152/V500N.
024. B.D. Tặng thẻ Bảo hiểm y tế tới hộ gia đình khó khăn tỉnh Bắc
Ninh : Tấm lòng vàng // Lao động . - 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 1. Số 39
Ngày 19/2, tại huyện Gia Bình, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phối hợp
với Cty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ
chức trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí tới các hộ gia đình khó khăn trong
tỉnh.
DDC: 368.3009597/T116TH.
025. NGUYỄN HƯƠNG. Từng bừng "Tết sum vầy" cho người lao
động // TC.Lao động và công đoàn. - 2016. - Tháng 2. - Tr 13. Số 589+590
Ngày 28/1, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động
tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy" 2016 với sự tham gia của
hơn 1.000 công nhân lao động. Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Trần Thanh Hải,
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tới dự chương trình.
DDC: 361.7/T556B.
026. NHẬT LINH. Món quà ý nghĩa // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 18 tháng 2. - Tr 5. Số 49
Đêm giao thừa và những ngày đầu năm Bính Thân 2016, Chương trình
Sách hóa nông thôn đã trao tặng 4.000 bản sách cho các bạn đọc trên khắp cả
nước, trong đó Bắc Ninh được trao 250 bản sách.
DDC: 025.2009597/M430Q.
027. Q.CHI (Ghi). "Mong thu nhập tốt hơn" : Người lao động mong
công việc ổn định, lương cao hơn trong năm mới // Lao động. - 2016. - Ngày 16
tháng 2. - Tr 5. Số 34
Ý kiến của chị Nguyễn Thị Chinh, 21 tuổi, công nhân công ty cổ phần
may Bắc Ninh về mong muốn thu nhập trong năm tới được cải thiện để đảm bảo
cuộc sống và chữa bệnh cho mình.
DDC: 331.4/M431TH.
028. V.N (Ghi). "Cty có nhiều việc để CNLĐ đảm bảo thu nhập" :
Người lao động mong công việc ổn định, lương cao hơn trong năm mới // Lao
động. - 2016. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 5. Số 34
Ý kiến của chị Đặng Thị Thùy Linh, 22 tuổi, công nhân Cty Seojin J
System Bắc Ninh về mong muốn trong năm tới công ty có nhiều việc để thu
nhập của người lao động được đảm bảo.
DDC: 331.4/C455T.
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029. SƠN TRÀ. Xuân về với hộ nghèo huyện Thuận Thành // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 12. Số 29
Bài viết về những kết quả đã đạt được của huyện Thuận Thành trong công
tác hỗ trợ, khuyến khích các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
DDC: 354.2/X502V.
030. TẤT THẢO. Bắc Ninh: Công nhân trực tết được trả 300%400% mức lương // Lao động. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 5. Số 35
Theo Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cho đến thời điểm
hiện nay, các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động bình thường, công nhân lao
động chấp hành nghiêm túc quân số và thời gian làm việc không có biến cố xảy
ra. Trong thời gian nghỉ tết, công nhân lao động bố trí trực tết được chi trả ngoài
lương từ 300%-400% mức lương.
DDC: 331.8/B113N.
031. B.D. Chuyển hơn 50 triệu đồng đến gia đình các bệnh nhi ung
thư : Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư // Lao động. - 2016. - Ngày 25 tháng 2.
- Tr 1. Số 42
Quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã trao hơn 50 triệu đồng đến các gia đình
có các bệnh nhi ung thư, trong đó có bệnh nhi Nghiêm Thị Ngân, quê ở huyện
Yên Phong.
DDC: 361.7/CH527H.
032. TTN. Bắc Ninh : Chăm lo Tết cho người nghèo // Tin tức. - 2016. Ngày 1 tháng 2. - Tr 8. Số 27
Các cấp Công đoàn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thiết
thực chăm lo Tết cho người lao động. Công đoàn cơ sở đều có kế hoạch động
viên, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ... đảm bảo cho người
lao động đón Tết ấm áp.
DDC: 331.8/B113N.
033. DƯƠNG THU. Tìm được người thân sau 80 năm nhờ ngón chân
quặp : Khó tin những có thật // TC.Gia đình Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng
2. - Tr 14. Số 8
Bài viết về gia đình bà Chăm, ông Nhường, ở thôn Lựa, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ tìm được cô ruột sau 80 năm thất lạc.
DDC: 306.87/T310Đ.
034. HOÀNG PHÚC. Tỉnh Bắc Ninh : Mừng thọ người cao tuổi // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 2. Số 28
Hội Người cao tuổi xã An Thịnh, huyện Lương Tài đồng loạt tổ chức
mừng thọ cho 177 người cao tuổi. Tổng số tiền mừng thọ gần 50 triệu đồng trích
từ ngân sách xã và 7 chi hội.
DDC: 305.26/T312B.
6

035. MINH HUÊ. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi tổng kết công tác Hội NCT
năm 2015 // . - 2016. - Ngày tháng 2. - Tr . Số
Hội Người cao tuổi xã Song Hồ, huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác Hội năm 2015. Hội hiện có 1.363 hội viên, quỹ hội có 421,8
triệu đồng.
DDC: 305.26/T312B.
II – KINH TẾ
036. H.G. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. - Tr
2. Số 49
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ lụt và quy
hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Phạm vi quy hoạch là khu
vực trung du và đồng bằng hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, bao gồm địa
phận 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và môi trường, số 15).
DDC: 627/T311V.
037. KHÁNH LINH. Hai tháng, vốn FDI vào Việt Nam đạt 2,8 tỉ USD
// Lao động. - 2016. - Ngày 29 tháng 2. - Tr 4. Số 45
Theo Tổng cục Thống kê, tổng số vốn đăng ký các dự án cấp mới và vốn
cấp bổ sung đạt 2,8 tỷ USD. Tỉnh Bắc Ninh nằm trong top đầu của 32 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp
phép mới trong 2 tháng đầu năm 2016.
DDC: 332.6/H103TH.
038. A.V. Nhanh chóng xóa nợ, hoàn thuế cho doanh nghiệp // Thanh
niên. - 2016. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 13. Số 58
Bài phản ánh về những bức xúc của doanh nghiệp và những nỗ lực tháo
gỡ khó khăn của cơ quan thuế trong Hội nghị ngành thuế. Ông Nguyễn Văn Hải,
Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết về tính không khả thi của quy định các
doanh nghiệp có nợ thuế sẽ được phân kỳ trả nợ dần nếu được ngân hàng bảo
lãnh.
DDC: 336.2/NH107CH.
039. NGUYÊN ĐỨC. Xuân về làng dệt truyền thống Hồi Quan //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 5. Số 19709
Bài viết về làng nghề dệt truyền thống Hồi Quan, ở xã Tương Giang, thị
xã Từ Sơn.
DDC: 677.009597/X502V.
040. ĐÀO HIỆP. Tỷ phú "gỗ Lim" // Thời nay. - 2016. - Ngày 22 tháng
2. - Tr 5. Số 637
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Bài viết về anh Nguyễn Văn Vững, ở đường Đồng Chương, khu Khúc
Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, người thành công trong việc kinh
doanh gỗ, có trong tay gia tài trị giá gần 10 tỷ đồng.
DDC: 674.009597/T600PH.
041. HẢI HÀ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng
2. - Tr 8. Số 19709
Đoàn Công tác của Tổng cục Thủy lợi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã
tiến hành kiểm tra tiến độ đưa nước đổ ải tại Bắc Ninh.
DDC: 627/H103B.
042. BÍCH HỒNG. Từ 16/2, lấy nước đợt 3 cho vụ Đông Xuân // Tin
tức. - 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 12. Số 38
Tổng cục Thủy lợi vừa có công điện về việc tăng cường chỉ đạo, điều
hành lấy nước đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2015 - 2016, khu vực
Trung du và đồng bằng Bắc bộ. Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh, chỉ
đạo phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi và vận hành toàn bộ
các phương tiện lấy nước, đảm bảo tận dụng tốt nguồn nước của đợt 3 để làm
đất phục vụ gieo cấy cho toàn bộ diện tích theo kế hoạch.
DDC: 627/T550NG.
043. MINH PHÚC. Nhiều nơi lấy đủ nước đổ ải // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 12. Số 32
Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến ngày 13/2, diện tích có nước trung bình
của các địa phương thuộc các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc bộ đạt 88,08%
tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Một số địa phương có diện tích thấp hơn
đều đạt từ 70% trở lên, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 38; Tiền phong, số
47).
DDC: 627/NH309N.
044. DƯƠNG AN NHƯ. Gặp "Vua vịt trời" Bắc Ninh // Kinh tế nông
thôn. - 2016. - Tháng 2. - Tr 72. Số Xuân
Bài viết về anh Nguyễn Đăng Cường, ở xã Đại Đồng Thành, huyện
Thuận Thành, người thuần hóa và nuôi dưỡng thành công giống vịt trời cho thu
nhập cao.
DDC: 636.5009597/G117V.
045. NGUYỄN VŨ. Làm giàu từ nuôi công // Quân đội nhân dân. 2016. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 4. Số 19716
Bài viết về quá trình làm giàu từ việc nuôi Công của anh Nguyễn Hữu
Khởi, 51 tuổi, ở thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du.
DDC: 636.5009597/L104GI.
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III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
046. NGUYÊN ĐỨC. Trả lại không gian văn hóa thuần Việt cho di
tích // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 5. Số 19714
Để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiên quyết đưa
những sản phẩm, biểu tượng, linh vật ngoại lai không phù hợp ra khỏi các di tích
trên địa bàn tỉnh.
DDC: 353.709597/TR100L.
047. P.ANH. Quản lý, tổ chức lễ hội tại Bắc Ninh: Sai phạm sẽ xử lý
trách nhiệm của người đứng đầu // Văn hóa. - 2016. - Ngày 1 tháng 2. - Tr 7.
Số 14
Bài viết về công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Bắc Ninh. Lãnh đạo địa
phương cho biết, năm nay, mọi sai phạm liên quan sẽ xử lý kiên quyết, gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu.
DDC: 394.26/QU105L.
048. ĐỨC THẮNG, DUY CẢNH. Mùa lễ hội đầu năm Bính Thân
2016: Ngăn chặn hủ tục, siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn và văn minh //
Kinh tế nông thôn . - 2016. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 9. Số 8
Bài viết về việc ngăn chặn hủ tục, siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn và
văn minh trong mùa lễ hội đầu năm Bính Thân 2016, trong đó có các lễ hội ở
Bắc Ninh.
DDC: 394.26/M501L.
049. SƠN TRƯỜNG. Mười di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam
được UNESCO công nhận // Lao động. - 2016. - Tháng 2. - Tr 89. Số Xuân
Bài và ảnh về mười di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được
UNESCO công nhận, trong đó có quan họ Bắc Ninh.
DDC: 782.42162009597/M558D.
050. MAI HOA. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 12
tháng 2. - Tr 8. Số 19704
Xã Hòa Long, TP Bắc Ninh tổ chức đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi
vật thể Quốc gia lễ hội Kéo co thôn Hữu Chấp.
DDC: 394.26/H103B.
051. THÁI HÙNG. Bắc Ninh tiếp nhận phiên bản Mộc bản triều
Nguyễn // Tin tức. - 2016. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 10. Số 46
Ngày 23/2 (tức ngày 16 tháng Giêng), tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ dâng
hương và khai hội Kinh Dương Vương, ở xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận
Thành, kỷ niệm 4.895 năm đức Vua Thủy tổ Việt Nam khai sinh mở nước và
tiếp nhận phiên bản Mộc bản triều Nguyễn về Vua Thủy tổ Kinh Dương Vương.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22062; Nông thôn
ngày nay, số 47; Tiền phong, số 56; Quân đội nhân dân, số 19716).
DDC: 394.26/B113N.
052. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2016. - Ngày 18 tháng 2. Tr 4. Số 41
Ngày 17/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hội Sinh vật cảnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ
chức Hội thi Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hội Báo xuân và Hội thi sinh vật
cảnh năm 2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19710).
DDC: 782.42162009597/B113N.
053. HỒNG LIÊN. Nhộn nhịp lễ hội đón Xuân // Giáo dục và thời đại. 2016. - Tháng 2. - Tr 12. Số 38
Bài viết về các lễ hội đón xuân trên khắp mọi miền của Tổ Quốc, trong đó
có các lễ hội ở Bắc Ninh.
DDC: 394.26/NH454NH.
054. HẢI NGUYỄN, NHẬT HỒ. Mùa xuân - Mùa lễ hội // Lao động
cuối tuần. - 2016. - Ngày 19-21 tháng 2. - Tr 6. Số 8
Bài viết về các lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân năm mới, trong đó
có Hội pháo Đồng Kỵ và lễ hội chém lợn Ném Thượng ở Bắc Ninh.
DDC: 394.26/M501X.
055. XUÂN BÙI. Hàng nghìn người tham dự lễ hội rước pháo Đồng
Kỵ // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 2. - Tr 2. Số 3852
Ngày mùng 4 tết âm lịch, hàng nghìn người dân thập phương đã tập trung
tham dự lễ hội rước pháo Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.
DDC: 394.26/H106NGH.
056. NHÓM PV VĂN HÓA. Hội Đồng Kỵ nhận bằng Di sản văn hóa
phi vật thể Quốc gia // Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr
10. Số 27
Vừa qua, tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội
truyền thống Đồng Kỵ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19704).
DDC: 394.26/H452Đ.
057. DƯƠNG QUỐC BÌNH. Lễ hội ở làng tỉ phú // Lao động. - 2016. Ngày 20 tháng 2. - Tr 9. Số 38
Phóng sự ảnh về lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.
DDC: 394.26/L250H.
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058. MINH VŨ, HỒNG HÀ. Mùa lễ hội 2016: Hạn chế tối đa ẩu đả,
cướp lễ... // Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 8. Số 20
Bài phản ánh không khí khai hội tưng bừng, náo nức của một số lễ hội
tiêu biểu, trong đó có lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng, TP Bắc Ninh. Điểm
mới trong mùa lễ hội năm nay là hạn chế tối đa ẩu đả, cướp lễ và lược bớt hình
ảnh đổ máu bạo lực.
DDC: 394.26/M501L.
059. NGUYỄN KHÁNH. Làng Ném Thượng "chém kín" lợn // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 4. Số 37
Ngày 13/2, làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh đã tổ
chức lễ hội chém lợn. Năm nay, Ban tổ chức không chém lợn giữa sân đình như
mọi năm mà tổ chức "chém kín" tại khu vực làm cỗ ngọc tế thánh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 33; Tin tức, số
38).
DDC: 394.26/L106N.
060. HOA VIỆT. Tiêu cực đã giảm trong mùa lễ hội // Bảo vệ pháp
luật. - 2016. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 6. Số 16
Dưới sự kiểm tra, quản lý lễ hội của các cơ quan chức năng, tại một số lễ
hội những biểu hiện tiêu cực, tồn tại của các năm trước đã giảm, trong đó có lễ
hội chém lợn ở đình làng Ném Thượng, TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/T309C.
061. PHẠM MỸ. Lễ hội làng Ném Thượng: Chém lợn ở khu vực kín
vẫn gây tranh cãi // Thể thao và văn hóa. - 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 14. Số
39
Bài phản ánh những ý kiến về lễ hội chém lợn tại Ném Thượng, phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh được diễn ra vào ngày 6/1 âm lịch và được tổ chức ở
khu vực kín thay vì giữa sân đình như mọi năm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 36; Văn hóa, số 20;
Nông thôn ngày nay, số 40; Tiền phong, số 47; Quân đội nhân dân cuối tuần, số
1051).
DDC: 394.26/L250H.
062. VĨNH AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 12
tháng 2. - Tr 8. Số 19704
Ngày 11/2, hàng vạn du khách thập phương đã về chùa Phật Tích, huyện
Tiên Du dự lễ hội Khán hoa mẫu đơn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22050).
DDC: 394.26/H103B.
063. NGUYỄN THANH KIM. Về Sặt ngày giáp Tết // Thời nay. - 2016.
- Ngày 1 tháng 2. - Tr 14. Số 631
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Bài cảm nhận về không khí đón Tết xưa và nay ở làng Trang Liệt (Sặt),
thị xã Từ Sơn.
DDC: 394.26/V250S.
064. PHẠM THUẬN THÀNH. Du xuân đất cổ Luy Lâu // Giáo dục và
thời đại. - 2016. - Tháng 2. - Tr 18. Số 38
Bài viết về các lễ hội tiêu biểu của vùng đất Luy Lâu, huyện Thuận
Thành, với những loại hình văn hóa đặc sắc, độc đáo.
DDC: 394.26/D500X.
065. TTN. Bắc Ninh : Tưng bừng lễ hội xuân khắp mọi miền // Tin tức. 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 5. Số 38
Những ngày đầu năm mới Bính Thân 2016, du khách thập phương tấp
nập đổ về đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh để dâng lễ vay và
xin lộc.
DDC: 394.26/B113N.
066. Đặt lễ vay vốn đầu năm cầu buôn may, bán đắt tại đền Bà Chúa
kho // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 14. Số 8
Bài viết về nghi lễ vay vốn đầu năm cầu buôn may, bán đắt tại đền Bà
Chúa Kho, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/Đ118L.
067. NGUYỄN TRƯỜNG. Hôm nay, khai mạc hội Lim // Tiền phong. 2016. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 8. Số 50
Ngày 19/2, hội Lim, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du bắt đầu khai mạc,
hàng loạt các hoạt động đã được tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị
cốt lõi của quan họ, di sản văn hóa phi vật thể.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 29; Đại đoàn
kết, số 51; Nhân dân, số 22059; Tin tức, số 43).
DDC: 394.26/H453N.
068. VH. Nghiêm cấm hát quan họ xin tiền // Đại đoàn kết . - 2016. Ngày 21 tháng 2. - Tr 10. Số 52
Ngày 19/2, Hội Lim 2016 chính thức khai mạc. Năm nay để giữ gìn nét
đẹp của hội Lim, Ban tổ chức khẳng định sẽ nghiêm cấm mọi hoạt động liền
anh, liền chị hát quan họ xin tiền.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 22; Nhà báo và công
luận, số 9).
DDC: 394.26/NGH304C.
069. NGUYỄN TRƯỜNG. Quan họ không "ngửa nón xin tiền" // Tiền
phong. - 2016. - Ngày 4 tháng 2. - Tr 8. Số 35
Bài viết về những nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân trong
việc tổ chức lễ hội Lim, ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, để lễ hội thêm vui tươi,
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lành mạnh xứng đáng là một điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình về
miền quan họ mỗi năm.
DDC: 394.26/Q406H.
070. NGUYỄN TRƯỜNG, TRƯỜNG PHONG. Cung thanh, cung trầm
giữa lễ hội Lim // Tiền phong . - 2016. - Ngày 21 tháng 2. - Tr 3. Số 52
Bài viết về những thay đổi mọi mặt của lễ hội Lim năm 2016. Năm nay,
hội Lim đang dần lấy lại được những hình ảnh đẹp trong lòng khách thập
phương của một lễ hội quan trọng bậc nhất Kinh Bắc.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19713;
Gia đình và xã hội, số 23).
DDC: 394.26/C513TH.
071. TIẾN DŨNG. Hội Lim: Nạn "cái bang" đã giảm đáng kể // Bưu
điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 10. Số 23
Bài viết về những thay đổi tích cực trong công tác tổ chức lễ hội của Ban
tổ chức lễ hội Lim, qua đó giảm hẳn nạn "cái bang" xin tiền khách thập phương
và cá độ chọi gà.
DDC: 394.26/H452L.
072. CHƯƠNG HUYỀN. Quan họ và tiền // Tiền phong . - 2016. - Ngày
21 tháng 2. - Tr 3. Số 52
Những ý kiến xung quanh việc du khách thưởng tiền các liền anh, liền chị
hát quan họ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 23).
DDC: 394.26/QU105H.
073. TRƯỜNG PHONG, NGUYỄN TRƯỜNG. Quan họ vẫn ngả nón
xin tiền // Tiền phong . - 2016. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 8. Số 51
Bài phản ánh về những hạn chế trong lễ hội Lim năm 2016, Ban tổ chức
đã phát hiện nhưng chưa có chế tài xử lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức cuối tuần, số 8).
DDC: 394.26/QU105H.
074. MỸ MỸ. Không được phép, chầu văn vẫn diễn giữa hội Lim //
Thể thao và văn hóa. - 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 14. Số 45
Bài phản ánh về tình trạng diễn hát chầu văn tại hội Lim dù không được
phép của Ban tổ chức lễ hội.
DDC: 394.26/KH455Đ.
075. PV. Chỉ cho phép tổ chức các lễ hội chọi trâu truyền thống //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 5. Số 22063
Theo Cục Văn hóa cơ sở, những lễ hội chọi trâu truyền thống sẽ được giữ
lại, các lễ hội mới và có tính chất thương mại như chọi trâu Phú Sơn, Bắc Ninh
sẽ không được tổ chức.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 57).
DDC: 394.26/CH600CH.
076. TRIẾT GIANG. Khánh thành nhà thờ Đông Cao (Bắc Ninh) //
Người Công giáo Việt Nam. - 2016. - Ngày 7 tháng 2. - Tr 8. Số 6
Ngày 16/1/2015, Giáo họ Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP
Hà Nội thuộc giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức khánh thành nhà thờ Đông Cao.
DDC: 726.6/KH107TH.
077. TRẦN TIẾN. Mái trường trong Thành cổ // TC.Sự kiện và nhân
chứng. - 2016. - Tháng 2. - Tr 44. Số 266
Bài viết về Trường Sĩ quan Chính trị, tọa lạc trong Thành cổ, TP Bắc
Ninh, một địa chỉ giáo dục đào tạo tin cậy của các chính trị viên toàn quân.
DDC: 378.009597/M103TR.
078. Bắc Ninh: Trường CĐSP hoàn thành chương trình thực tập sư
phạm // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 2. Số 28
Năm học 2014-2015, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có 1.515 giáo
sinh tham gia thực tập sư phạm. Theo đánh giá của nhà trường và các cơ sở giáo
dục nhận giáo sinh thực tập, 100% giáo sinh hoàn thành tốt chương trình học
tập.
DDC: 378.009597/B113N.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
079. HÀ MY. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng
2. - Tr 8. Số 19715
Tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm
phòng vắc xin sởi - rubbella cho các đối tượng ở độ tuổi 16-17.
DDC: 615/H103B.
080. NGA NGUYỄN. Bác sỹ Y khoa đầu tiên ở Đông Dương : Kỷ lục
ngành y Việt Nam // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr
12. Số 8
Bài viết về bác sỹ Hoàng Thụy Ba, ở thôn Phù Lưu, phủ Từ Sơn (nay là
thị xã Từ Sơn), bác sỹ Y khoa đầu tiên ở Đông Dương.
DDC: 610.92/K600L.
081. LAN THÚY. Lương y Ngô Trọng Tiệp: Người thầy thuốc mang
lại niềm vui cho các gia đình hiếm muộn // TC.Môi trường và sức khỏe. 2016. - Tháng 2. - Tr 84. Số Xuân
Bài viết về lương y Ngô Trọng Tiệp, ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,
người thầy thuốc đã mang lại niềm vui cho các gia đình hiếm muộn.
DDC: 610.92/L561Y.
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082. MINH HẬU. Bài thuốc nam cứu người của "thầy thuốc nông
dân" // TC.Môi trường và sức khỏe. - 2016. - Tháng 2. - Tr 70. Số Xuân
Bài viết về lương y Đỗ Đức Khối, ở thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện
Quế Võ, người thầy thuốc tiêu biểu trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân
dân.
DDC: 610.92/B103TH.
083. NHẬT MINH. Mòn mỏi chờ người thân ở trại phong : Chung một
mái nhà // TC.Gia đình Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 22. Số 8
Bài viết về mong ước đoàn tụ với người thân trong những ngày đầu năm
mới của các bệnh nhân phong ở Trại phong Quả Cảm, xã Hòa Long, TP Bắc
Ninh.
DDC: 616.909597/M430M.
084. P.H, P.N, T.H. Thuốc độc bán như rau // Thanh niên. - 2016. Ngày 15 tháng 2. - Tr 4. Số 46
Bài phản ánh về tình trạng ngang nhiên bán thuốc bảo vệ thực vật, trong
đó có cả thuốc bị cấm tại một số cửa hàng ở huyện Gia Bình và Lương Tài
DDC: 632/TH514Đ.
085. P.H, P.N, T.H. Có kiểm tra nhưng không thấy // Thanh niên. 2016. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 4. Số 46
Ý kiến của Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Lương Tài về việc
đã thực hiện kiểm tra, thanh tra đột xuất các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật
tại huyện nhưng chưa phát hiện trường hợp nào bán thuốc cấm.
DDC: 632/C400K.
086. QUỐC BẢO. Xây dựng 207 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
// Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 2. - Tr 1. Số 19703
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến nay cả nước đã
xây dựng được 207 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bày bán tại 249 cơ sở
phân phối thực phẩm tại 20 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22049).
DDC: 363.19/X126D.
087. THÚY HẰNG. VĐV chạy đua trả nợ đại học // Thanh niên. 2016. - Ngày 2 tháng 2. - Tr 20. Số 33
Bài phản ánh về tình trạng chạy đua trả nợ môn của các Vận động viên tại
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
DDC: 378.7009597/V121Đ.
088. K.XUÂN. Kiểm điểm HLV bóng bàn dùng gậy đánh VĐV // Tuổi
trẻ. - 2016. - Ngày 27 tháng 2. - Tr 16. Số 50
Ngày 26/2, ông Vũ Chung Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể
dục thể thao Bắc Ninh (đơn vị quản lý đội bóng bàn trẻ quốc gia) cho biết Huấn
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luyện viên Bùi Xuân Hà đã bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm về hành vi đánh
học trò bằng gậy khiến dư luận người hâm mộ thể thao bức xúc.
DDC: 364.15/K304Đ.
089. MAI XUÂN TÙNG. Danh sách 20 đề cử bình chọn : 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu // Tiền phong. - 2016. - Ngày 25 tháng 2. - Tr
7. Số 56
Danh sách 20 đề cử để bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu,
trong đó có Phan Thị Hà Thanh, SN 1991, sinh viên, vận động viên thể dục
dụng cụ, Khoa Huấn luyện Thể thao, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
DDC: 796.4709597/D107S.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
090. Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng VHNT năm
2015 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt
Nam . - 2016. - Tháng 2. - Tr 17. Số 253
Danh sách các tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm
2015 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, trong đó có tác giả Nguyễn Công
Hảo, Hội VHNT Bắc Ninh với bài "Khảo cứu về tục ngữ"-VNDG.
DDC: 398.09597/D107S.
091. MINH ĐỨC. Về hội Lim : Góc bình yên // Phụ nữ Việt Nam. 2016. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 16. Số 23
Bài thơ viết về lễ hội Lim, huyện Tiên Du.
DDC: 895.922134/V250H.
092. NGUYỄN CÔNG HẢO. Dòng sông quan họ : Bút ký // TC.Diễn
đàn văn nghệ Việt Nam . - 2016. - Tháng 2. - Tr 23. Số 253
Bài bút ký về dòng sông quan họ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922803/D431S.
093. NGUYỄN HỒNG MINH. Thơ Nguyễn Hồng Minh // Quân đội
nhân dân cuối tuần. - 2016. - Ngày 28 tháng 2. - Tr 9. Số 1052
Chùm thơ của tác giả Nguyễn Hồng Minh, quê ở Thị Cầu, TP Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TH460NG.
094. NGUYỄN THANH KIM. Hồn anh bừng nở // Quân đội nhân dân
cuối tuần. - 2016. - Ngày 7-14 tháng 2. - Tr 9. Số 1049+1050
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/H454A.
095. NGUYỄN THANH KIM. Thấp thoáng vườn xanh // Sức khỏe và
đời sống. - 2016. - Tháng 2. - Tr 13. Số Xuân
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
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DDC: 895.922134/TH123TH.
096. VŨ TUẤN ANH. Xuân Kinh Bắc // Giáo dục và thời đại. - 2016. Ngày 8 tháng 2. - Tr 31. Số 33
Bài thơ về mùa xuân trên quê hương Kinh Bắc với những nét quê ấm áp,
giản dị.
DDC: 895.922134/X502K.
097. HOÀNG TRUNG HIẾU. Ông Lang Chọi "mê" khôi phục nguyên
tác truyện Kiều // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 17 tháng 2. - Tr 7. Số 27
Bài viết về thầy lang Nguyễn Khắc Bảo, TP Bắc Ninh, người say mê sưu
tầm các bản Kiều cổ.
DDC: 895.92212/Ô455L.
098. HÀ TÙNG LONG. Chuyện liền chị quan họ xông pha vào tuyến
lửa // Khuyến học dân trí. - 2016. - Tháng 2. - Tr 20. Số 4-7
Bài và ảnh về liền chị quan họ Lệ Ngải, người đã mang tiếng hát xông
pha vào tuyến lửa Trường Sơn phục vụ chiến sĩ và nhân dân trong những năm
kháng chiến.
DDC: 782.42162009597/CH527L.
099. TRỌNG THỊNH. Quan họ phương Nam // Tiền phong . - 2016. Ngày 20 tháng 2. - Tr 8. Số 51
Bài viết về nhạc sỹ Quý Thăng, người đã đưa quan họ Bắc Ninh vào miền
đất phương Nam.
DDC: 782.42162009597/QU105H.
100. K.N. Người góp nhặt ngàn bài quan họ cổ // Tiền phong. - 2016. Ngày 4 tháng 2. - Tr 9. Số 35
Bài viết về ông Nguyễn Văn Quyển, ở thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, TP
Bắc Ninh, người đã hơn nửa thế kỷ sưu tầm và gìn giữ hàng ngàn bài quan họ
cổ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Sức khỏe và đời sống, số 34).
DDC: 782.42162009597/NG558G.
101. KIỀU KHẢI. Tấm tình quan họ // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016.
- Ngày 22 tháng 2. - Tr 11. Số 37
Bài viết về hình thức hát canh, lối hát giữa bọn quan họ làng mở hội với
bọn quan họ kết chạ với mình.
DDC: 782.42162009597/T120T.
102. LỮ MAI. Quan họ và chuyện "bước qua lời nguyền" // Gia đình
và xã hội. - 2016. - Tháng 2. - Tr 16. Số 15-20
Bài viết về quan họ Bắc Ninh và những nghiên cứu về tục "kết chạ" trong
quan họ.
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DDC: 782.42162009597/QU105H.
103. MỴ LƯƠNG. Nghệ sĩ làng giữ hồn nghệ thuật truyền thống //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 4 tháng 2. - Tr 34. Số 30-34
Bài viết về Nghệ nhân quan họ Hà Quang Ngạn và cụ Đỗ Thị Tước,
những người nghệ sĩ làng giữ hồn nghệ thuật truyền thống.
DDC: 782.42162009597/NGH250S.
104. NHỮ SƠN. Dạy hát quan họ bên đồi Lim // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 19 tháng 2. - Tr 5. Số 50
Bài viết về nghệ nhân quan họ Nguyễn Hữu Thoa, ở thôn Lũng Giang, thị
trấn Lim, huyện Tiên Du, người thầy tâm huyết mở lớp dạy quan họ miễn phí
bên đồi Lim
DDC: 782.42162009597/D112H.
105. HOÀNG KIM. Chơi tranh Tết xưa và nay // Thời báo Làng nghề
Việt. - 2016. - Ngày 4-18 tháng 2. - Tr 29. Số 5-7
Bài viết về các dòng tranh dân gian dùng để chơi Tết, trong đó có tranh
Đông Hồ, ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 741.09597/CH462TR.
106. HUY AN. 5 dòng tranh dân gian Việt Nam tại triển lãm Nét
xuân // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 3 tháng 2. - Tr 5. Số 19697
Tại Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ - Hà Nội đang diễn ra Trưng bày
Nét xuân 2016 - Di sản văn hóa tranh dân gian Việt Nam. Triển lãm trưng bày
hơn 200 tác phẩm tranh dân gian từ các làng nghề thuộc 5 dòng tranh dân gian,
trong đó có tranh dân gian Đông Hồ.
DDC: 741.09597/N114D.
107. MINH TÚ. Tranh Đông Hồ: Sắc màu truyền thống // TC.Du lịch.
- 2016. - Tháng 2. - Tr 44. Số 1+2
Bài và ảnh về dòng tranh dân gian Đông Hồ, ở xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành, dòng tranh mộc mạc giản dị gắn liền với văn hóa người Việt.
DDC: 741.09597/TR107Đ.
108. NGÔ YẾN. Nữ nghệ nhân làng tranh Đông Hồ // Đại đoàn kết. 2016. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 9. Số 55
Bài viết về nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh, nữ nghệ nhân duy nhất của làng
tranh Đông Hồ.
DDC: 741.09597/N550NGH.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
109. MAI HÒA. Linh thiêng đền Lý Bát Đế // Bảo vệ pháp luật. - 2016.
- Ngày 19 tháng 2. - Tr 6. Số 13-15
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Bài viết về đền Đô, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, nơi thờ phụng
các đời vua Lý - Triều đại khai mở quốc hiệu Đại Việt.
DDC: 959.7023/L312TH.
110. HẠNH NGUYÊN. Thành nội tại Luy Lâu- Những dấu vết đứt
đoạn đang được kết nối // Nhân dân . - 2016. - Ngày 20 tháng 2. - Tr 5. Số
22058
Cuộc khai quật di tích thành cổ Luy Lâu, thuộc xã Thanh Khương, huyện
Thuận Thành, lần cuối năm 2015 do Bảo tàng lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại học Đông á (Nhật Bản) tiến hành đã phát
hiện nhiều hiện vật quý, dấu tích thành cũng dần phát lộ, cho hình ảnh rõ nét
hơn về thành nội Luy Lâu.
DDC: 398.09597/TH107N.
111. NGUYỄN MINH TIỆP. Đình thiêng làng Mẫn Xá: mãi tỏa ánh
hào quang // Thời báo Làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 4-12 tháng 2. - Tr 51. Số
5-7
Bài viết về đình thiêng làng Mẫn Xá, thuộc xã Văn Môn, huyện Yên
Phong, nơi có Bảo tháp đại bi lớn nhất Đông Nam Á.
DDC: 203/Đ312TH.
112. NGUYỄN THANH GIANG. Văn Miếu - Biểu tượng truyền
thống hiếu học của người Việt // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Tháng 2. - Tr
6. Số 38
Bài viết về các Văn Miếu nổi tiếng trên khắp đất nước, trong đó có Văn
Miếu Bắc Ninh, ở xóm 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, công trình tiêu biểu
cho giá trị truyền thống và sự học vẻ vang của đất Kinh Bắc văn hiến.
DDC: 959.7031/V115M.
113. THÁI HÒA. Đền Đô trọng võ như văn // Khoa học và đời sống. 2016. - Tháng 2. - Tr 39. Số 15-20
Bài viết về Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, nơi tôn vinh võ
tướng, văn thần thời nhà Lý.
DDC: 203/Đ254Đ.
114. TRẦN HÒA. "Quái và lạ" xe cổ Bảo Đại // Khoa học và đời sống.
- 2016. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 14. Số 25
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