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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. CHU THANH VÂN. Bắc Ninh cần nâng cao sức cạnh tranh cho
sản phẩm nông nghiệp // Tin tức. - 2016. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 2. Số 56
Ngày 6/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm và làm việc với
tỉnh Bắc Ninh, dâng hương tưởng niệm 8 vị vua triều Lý tại đền Đô và dâng
hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại khu lưu niệm. Chủ tịch
nước cũng đã đi thị sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19728;
Nhân dân, số 22074; Tuổi trẻ, số 59; Thanh niên, số 67).
DDC: 324.2009597/B113N.
002. A.T. Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 6. Số 37
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy
hoạch đê điều, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Phạm vi quy hoạch là
khu vực trung du, đồng bằng hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, bao gồm 15
tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tuổi trẻ, số 56).
DDC: 627/Q523H.
003. VN. Bắc Ninh: Khuyến khích đầu tư xây trường ĐH, BV // Bảo
hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 2. Số 26
UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh thông qua các chính sách hỗ trợ khuyến
khích đầu tư xây dựng các trường Đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến
TW trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
DDC: 352.709597/B113N.
004. M.PHƯƠNG, NHÂN, TƯỜNG, KHÁNH. Giám sát công tác bầu
cử tại An Giang, Đồng Tháp, Bắc Ninh: Đảm bảo đúng tiến độ // Đại đoàn
kết. - 2016. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 4. Số 84
Ngày 23/3, các Đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội
đồng nhân dân các cấp của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã tiến hành kiểm tra
công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.6009597/GI104S.
005. X.B. Bắc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử //
Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 5. Số 38
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Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ
chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016-2021.
DDC: 324.6009597/B113N.
006. LÊ MẬU LÂM, THÁI SƠN. Hai giải pháp lớn ở Bắc Ninh : Thực
hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 3.
- Tr 3. Số 22077
Trong nhiều năm liền, cấp ủy các cấp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn coi
trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hướng mạnh về cơ sở đối thoại
và lắng nghe ý kiến của nhân dân; coi trọng phát huy hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về
xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.
DDC: 324.09597/H103GI.
007. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2016. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 2. Số 20
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 37
của liên Bộ Y tế - Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa
bệnh Bảo hiểm Y tế giữa các bệnh viện cùng hạng cho công chức viên chức các
phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh, giám định viên Bảo hiểm Y tế thuộc
BHXH các huyện, thị, TP.
DDC: 368.409597/B113N.
008. NGỌC YẾN. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Đề cao hiệu quả trong giao
dịch điện tử : Chung tay cải cách thủ tục hành chính // Bảo hiểm xã hội. - 2016.
- Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 18
Cải cách thủ tục hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhất là việc thực hiện hiệu quả phương thức giao
dịch hồ sơ điện tử BHXH.
DDC: 368.409597/B108H.
009. KIM QUY. Từ Sơn (Bắc Ninh): Phong phú các hình thức tuyên
truyền, phổ biến pháp luật // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 3. Tr 5. Số 68
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến giáo dục
pháp luật của thị xã Từ Sơn.
DDC: 340.09597/T550S.
010. KIM THU, THANH BÌNH. Bước chuyển mình của một xã thuần
nông từ chương trình nông thôn mới // TC.Môi trường và sức khỏe. - 2016. Tháng 2+3. - Tr 21. Số 325-330
Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình Nông thôn mới, xã Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành đã có những chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân
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dân, trở thành một trong những xã có mức thu nhập bình quân đầu người/năm
tương đối ổn định.
DDC: 307.1/B557CH.
011. Huyện Thuận Thành nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới //
TC.Môi trường và sức khỏe. - 2016. - Tháng 2+3. - Tr 18. Số 325-330
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong quá trình nỗ lực xây dựng
Nông thôn mới của huyện Thuận Thành.
DDC: 307.1/H527TH.
012. KIM THU, THANH BÌNH. Xây dựng nông thôn mới ở xã An
Bình: Thành công sau 3 năm nỗ lực triển khai // TC.Môi trường và sức khỏe.
- 2016. - Tháng 2+3. - Tr 24. Số 325-330
Bài viết về những đổi thay của xã An Bình, huyện Thuận Thành sau 3
năm nỗ lực triển khai chương trình Nông thôn mới.
DDC: 307.1/X126D.
013. MAI HUYỀN, THANH BÌNH. Xã Thanh Khương với quyết tâm
xây dựng nông thôn mới // TC.Môi trường và sức khỏe. - 2016. - Tháng 2+3. Tr 22. Số 325-330
Bài viết về những nỗ lực của chính quyền địa phương xã Thanh Khương,
huyện Thuận Thành trong công tác xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu không
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn xã.
DDC: 307.1/X100TH.
014. QUANG HẢI. Bắc Ninh: Phát động thi đua hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN // Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 24 tháng
3. - Tr 14. Số 36
Ngày 23/3, tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua hưởng ứng
Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18,
năm 2016. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, đồng chí Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động (Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội); đồng chí Trần Thị Hằng, Giám đốc Sở Lao
động, Thương Binh và Xã hội Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành,
doanh nghiệp và người lao động địa phương.
DDC: 331.25/B113N.
015. NGUYỄN TRƯỜNG. Tin vắn // Tiền phong. - 2016. - Ngày 12
tháng 3. - Tr 2. Số 72
Khoảng 14h ngày 11/3, một đám cháy lớn đã bùng lên tại nhà kho của
Công ty TNHH Nam Á, Lô 16, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ,
và lan rộng ra các khu vực khác trong nhà máy. Đến khoảng 18h cùng ngày,
đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 56; Thanh niên,
số 72; Đại đoàn kết, số 72; Nhân dân, số 22079).
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DDC: 363.37/T311V.
016. P.THỦY. Khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ
tại Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 2. Số 3882
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp
với Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã
khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Cty TNHH Nam Á, thuộc khu
Công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh.
DDC: 363.37/KH104NGH.
017. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra tải trọng xe //
Giao thông. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 6. Số 36
Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản 22/CV-BATGT
đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra tải trọng xe, xử lý
nghiêm những vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng, chở quá tải
trọng cho phép, xe ô tô chở vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường, đặc biệt trên
các tuyến bờ đê.
DDC: 363.12009597/B113N.
018. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Ba tháng, gần 1.700 xe máy điện được
đăng ký // Giao thông. - 2016. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 6. Số 38
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiên, Đội trưởng Đội Tuyên truyền điều tra giải
quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ
- Đường sắt, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện Thông tư 54/BCA của
Bộ Công an, từ ngày 5/12/2015 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.700 xe máy điện
được cấp biển số không phải nộp lệ phí.
DDC: 363.12009597/B113N.
019. THIÊN TRƯỜNG. Bắc Ninh chấn chỉnh khai thác trái phép cát
sỏi trên sông Đuống // Tài nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 31 tháng 3. Tr 5. Số 26
Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị các
huyện Quế Võ, Gia Bình chỉ đạo các phòng chức năng và xã Đào Viên, Đại Lai
kiểm tra làm rõ thông tin khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đuống, đồng
thời xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng
đầu đối với các địa phương để xảy ra khai thác cát trái phép.
DDC: 333.7/B113N.
020. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. Ngày 30 tháng 3. - Tr 7. Số 22097
Bài phản ánh trên quốc lộ 1B đoạn Hà Nội - Bắc Ninh, nhiều xe ô tô chở
lợn đỗ bên lề đường để rửa xe, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hướng đến người
tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, xử
lý hồi âm để báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.12009597/TH455T.
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021. ĐỨC THẮNG. Bắc Ninh: Sạt lở đê nghiêm trọng vì hút cát, sỏi
trên sông Cầu // Bảo vệ pháp luật . - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 8. Số 22
Bài phản ánh về tình trạng sạt lở đê điều nghiêm trọng ở 3 đoạn đê Hữu
Cầu, thuộc địa bàn xã Quế Tân, huyện Quế Võ.
DDC: 627/B113N.
022. VIỆT HÀ, MINH NHẬT. Bài cuối: Nguy hiểm rình rập : Hai mặt
của nghề thu gom phế liệu // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 3. - Tr
7. Số 3895
Bài phản ánh về nguy cơ cháy nổ trong nghề thu mua phế liệu ở khu dân
cư Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Công tác quản lý tại địa phương
chưa thực sự chặt chẽ và quy củ.
DDC: 363.37/B103C.
023. NAM DŨNG. Bắc Ninh: UBND xã "bất lực" trước vi phạm? //
Thanh tra. - 2016. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 6. Số 24
Bài phản ánh việc gia đình ông Bùi Huy Châm, ở xã Cảnh Hưng, huyện
Tiên Du làm nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ đê điều nhưng không bị xử lý,
gây bức xúc trong dư luận
DDC: 352.809597/B113N.
024. NGÂN HÀ. Bắc Ninh: Mập mờ giải tỏa, đền bù? // Thanh tra. 2016. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 7. Số 26
Bài phải ánh những khuất tất trong việc giải tỏa, đền bù thực hiện dự án
mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 281 đoạn Thứa - Kênh Vàng, huyện Lương Tài, gây
bức xúc trong dư luận.
DDC: 333.3/B113N.
025. HOÀNG KIM. Tiếp tục câu chuyện 10 năm đi kiện của các cụ bà
làng Đọ: Dân chưa "tâm phục, khẩu phục", vì sao? // Người cao tuổi. - 2016.
- Ngày 30 tháng 3. - Tr 10. Số 51
Bài phản ánh sự việc các cụ bà thôn Đọ Xá, thuộc phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh khiếu kiện, tố cáo xung quanh việc thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện
dự án đô thị hóa. Những khiếu kiện này đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt
điểm.
DDC: 333.3/T307T.
026. BẮC HÀ. Mua bán ma túy, đi tù suốt đời // Tiền phong. - 2016. Ngày 11 tháng 3. - Tr 11. Số 71
Ngày 10/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên tù chung thân đối với bị
cáo Trần Văn Hùng, SN 1974, ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh về hành vi mua
bán ma túy trái phép, 2 bị cáo còn lại cùng nhận án 20 năm tù.
DDC: 364.1/M501B.
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027. C.NGUYÊN. Bắt đối tượng giả danh trung tá quân đội lừa đảo,
chạy việc // Lao động. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 3. Số 67
Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an
tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã điều tra làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị
can, bắt tạm giam Trần Văn Nam, SN 1977, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang, về
hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/B118Đ.
028. HOÀNG ANH. Bắc Ninh: Chủ tịch HĐQT công ty đa cấp lừa
đảo bị bắt // Đại đoàn kết. - 2016. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 2. Số 62
Ngày 1/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ
án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng của Cty cổ phần đầu tư Thương
mại và Phát triển Việt Pháp về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban
đầu, các đối tượng đã xây dựng Dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng
theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh để lôi kéo người tham gia
vào hệ thống của mình. Hiện, Công an tỉnh vẫn tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 36; Công an
nhân dân, số 3872; Sức khỏe và đời sống, số 37).
DDC: 364.16/B113N.
029. THÁI UYÊN. Bắt chủ tịch HĐQT một công ty kinh doanh đa cấp
// Thanh niên. - 2016. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 5. Số 64
Ngày 3/3, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ
án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu, 40 tuổi,
ngụ ở TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương
mại và phát triển Việt Pháp, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3873).
DDC: 364.16/B118CH.
030. Làm giả con dấu tài liệu, cơ quan, tổ chức : An ninh - Trật tự //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 6 tháng 3. - Tr 8. Số 22073
Ngày 5/3, Công an huyện Tiên Du cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án,
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Nam, 58 tuổi, trú ở xã Phật
Tích, huyện Tiên Du về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
DDC: 364.16/L104GI.
031. MINH PHƯƠNG. Bắc Ninh: Những chiến công thầm lặng của
Phòng Cảnh sát Cơ động // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 8.
Số 22
Bài viết về những chiến công thầm lặng của Phòng Cảnh sát Cơ động,
Công an tỉnh Bắc Ninh, góp phần cùng toàn lực lượng giữ gìn cuộc sống bình
yên và hạnh phúc cho nhân dân.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3881).
DDC: 363.2/B113N.
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032. NAM QUANG. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc
Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng chức năng khám phá
hai vụ án lớn. // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 3. Số 19730
Ngày 5/3, tại chân cầu vượt Đại Phúc trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn TP
Bắc Ninh, Phòng phòng, chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
phối hợp với Cục C47-Bộ Công an và Phòng PC47-Công an tỉnh Bắc Ninh cùng
Đội Kiểm soát ma túy - Tổng cục Hải quan bắt quả tang đối tượng Trần Văn
Hiển, SN 1988, trú tại TP Bắc Ninh, đang tàng trữ 3 gói ma túy dạng đá.
DDC: 364.1/L552L.
033. NGUYỄN THÁI, VIỆT DŨNG. Trưởng ga cùng 7 nhân viên
đường sắt đánh bạc : Tin an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 26
tháng 3. - Tr 5. Số 3895
Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang hoàn tất
thủ tục để xử lý hình sự 8 cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần đường
sắt Hà - Lạng về hành vi đánh bạc, trong đó có Đàm Văn Tới, SN 1980, trú tại
tỉnh Bắc Ninh. Tang vật thu giữ gồm bộ bài tú lơ khơ, gần 6 triệu đồng tiền mặt
và 9 điện thoại di động.
DDC: 364.1/TR561G.
034. NGÔ TUẤN. Phạt tù chung thân đối tượng đánh chết Công an
viên : Tin tòa án // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 7. Số 3874
Ngày 3/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên hình sự sơ thẩm xét
xử đối tượng giết anh Nguyễn Công Đạt, Công an viên xã Cảnh Hưng, huyện
Tiên Du ngày 22/9/2015. Với hành vi có tính chất côn đồ đối với người thi hành
công vụ, đối tượng đã bị phạt tù chung thân về tội giết người.
DDC: 364.152/PH110T.
035. T.GIAO. Án mạng vì thiếu nợ 500 ngàn đồng : Tin xét xử // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 9. Số 69
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt Nguyễn Mậu Lưu, SN
1986, ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tù chung thân về tội Giết
người.
DDC: 364.152/A105M.
036. NHƯ QUỲNH. Bắt đối tượng đâm 2 bố con : Tin an ninh trật tự //
Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 5. Số 3882
Ngày 10/3, Công an huyện Yên Phong vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam với Đỗ Văn Minh, ở Bắc Giang về tội cố ý gây thương
tích.
DDC: 364.15/B118Đ.
037. P.A. Trụ sở Ủy ban huyện bị trộm // Công an nhân dân. - 2016. Ngày 11 tháng 3. - Tr 8. Số 3880
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Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Tài cho biết
đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ trộm táo tợn
xảy ra tại trụ sở UBND huyện. Kẻ gian đã đột nhập 14 phòng, lấy cắp 2 chỉ vàng
và 14 triệu đồng.
DDC: 364.15/TR500S.
038. T.GIAO. Ba bố con dắt nhau vào tù : Tin xét xử // Pháp luật Việt
Nam. - 2016 . - Ngày 14 tháng 3. - Tr 9. Số 74
TAND tỉnh Bắc Ninh vừa bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, bị hại,
tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo là ba bố con, trú tại thôn Giới Tế, xã Phú
Lâm, huyện Tiên Du về hành vi hành hung, gây thương tích.
DDC: 364.15/B100B.
039. T.HÒA, VŨ LINH. Những chuyện chưa kể về "siêu trộm" đột
nhập nhà Bí thư Huyện ủy // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 3. Tr 8. Số 3882
Ngày 12/3, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt
tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa,
tỉnh Long An, trong đó có đối tượng Nguyễn Đức Phong, SN 1987, trú tại xã
Phú Lương, huyện Lương Tài.
DDC: 364.16/NH556CH.
040. T.V. Vợ vi phạm giao thông, chồng đánh cảnh sát // Pháp luật
Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 10. Số 90
Ngày 29/3, Công an TP Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm
Văn Mạnh, SN 1974, trú tại TP Bắc Ninh, để làm rõ hành vi chống người thi
hành công vụ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 72).
DDC: 364.15/V460V.
041. THU HƯƠNG. Viết tiếp bài: “Hàng tỷ đồng công đức bị xà xẻo
ở Bắc Ninh”: Dấu hiệu một vụ án hình sự nghiêm trọng, cần phải khởi tố,
điều tra // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 10. Số 18
Bài phản ánh về những sai phạm liên quan đến việc hàng tỷ đồng công
đức bị những cán bộ thôn - xã móc ngoặc để xà xẻo ở Đình Giếng; đền Giếng
Ngọc, đền Bà Quan họ và Chùa Hương thuộc thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP
Bắc Ninh. Vụ việc có dấu hiệu của một vụ án hình sự với tính chất, mức độ
nghiêm trọng nhưng lại chưa bị khởi tố.
DDC: 364.16/V308T.
042. Trộm tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2016. - Ngày 11
tháng 3. - Tr 7. Số 22078
Ngày 10/3, Công an huyện Yên Phong cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn
Thắng, SN 1994, ở Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong về hành vi
trộm cắp tài sản tại Cty Samsung Display, KCN Yên Phong.
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DDC: 364.15/TR453T.
043. Tỉnh Bắc Ninh : Nhịp cầu bạn đọc // Người cao tuổi. - 2016. Ngày 16 tháng 3. - Tr 12. Số 43
Người dân khu Trà Xuyên, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh đã tố cáo
ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND phường Khúc Xuyên cùng một số cán
bộ về vi phạm Điều 281 Bộ Luật Hình Sự "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn
trong khi thi hành công vụ". Yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra và làm
rõ.
DDC: 364.16/T312B.
044. LINH NHI. Trưởng lão 107 tuổi sở hữu đôi bàn chân Giao Chỉ //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 16. Số 70
Bài và ảnh về cụ Nguyễn Đình Phương, SN 1910, ở xã Mão Điền, huyện
Thuận Thành, người sống qua 2 thế kỷ nhưng đến nay vẫn còn minh mẫn và là
người duy nhất của đất Kinh Bắc có đôi bàn chân Giao Chỉ.
DDC: 305.26/TR558L.
045. NGUYỄN KHANG. Tỉnh Bắc Ninh: NCT nỗ lực đóng góp xây
dựng NTM // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 5. Số 45
Bài viết về Hội NCT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành chức năng
chung tay xây dựng Nông thôn mới làm cho bộ mặt làng quê Bắc Ninh ngày
càng thay đổi.
DDC: 305.26/T312B.
046. VŨ THẾ THƯỢC. Hội NCT xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh: Cán bộ thắp sáng phong trào // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 2
tháng 3. - Tr 5. Số 35
Bài viết về Hội Người cao tuổi xã Đại Lai, huyện Gia Bình với Ban Chấp
hành Hội là ngọn đuốc thắp sáng các phong trào, hoạt động của Hội.
DDC: 305.26/H452NG.
047. QUỐC LẬP. Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: Gặp mặt truyền
thống nữ chiến sĩ Trường Sơn lần thứ nhất // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày
8 tháng 3. - Tr 3. Số 38
Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị xã Từ Sơn đã tổ
chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tới dự
có 39 nữ chiến sĩ Trường Sơn đại diện cho 45 cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn.
DDC: 305.9/TH300X.
048. ĐÌNH NGUYÊN. Gia Bình (Bắc Ninh): 826 hội viên tham gia 413
buổi tuần tra, canh gác // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 31 tháng 3.
- Tr 6. Số 1117
Để thực hiện các Chương trình, kế hoạch công tác liên ngành trong tham
gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh Tổ quốc,
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các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 45 lớp
tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tuyên truyền và kỹ năng truyền
thông cho 1.210 lượt cán bộ, hội viên.
DDC: 305.9/GI100B.
049. AN NA. Quặn lòng gia cảnh ba trẻ mồ côi sau tai nạn // Giao
thông. - 2016. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 6. Số 38
Ngày 7/3, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, báo
Giao thông, Quỹ Ford đã tới thăm, trao tổng cộng 200 triệu đồng hỗ trợ ba cháu
mồ côi vì bố mẹ đã chết thảm do tai nạn giao thông ở huyện Tiên Du.
DDC: 363.1209597/QU115L.
050. XUÂN THẮNG. Hoàn cảnh đáng thương của 3 "thiên thần nhỏ"
mồ côi // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 14. Số 31
Bài viết về gia cảnh nghèo khó, đáng thương của 3 em có bố mẹ qua đời
vì tai nạn giao thông, ở thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.
DDC: 363.12009597/H406C.
II – KINH TẾ
051. ĐÌNH QUANG. Chấn chỉnh công tác thi công bê tông nhựa dự
án QL38 // Giao thông. - 2016. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 2. Số 46
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên
quan thực hiện chấn chỉnh công tác thi công bê tông nhựa dự án đầu tư, cải tạo
nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải
Dương theo hình thức hợp đồng BOT.
DDC: 625.7/CH121CH.
052. PV. Bắc Ninh thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển // Nhân
dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 3. - Tr 1. Số 22072
Bài viết về những kết quả đã đạt được và nỗ lực cải cách hành chính của
tỉnh Bắc Ninh trong việc thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế.
DDC: 332.6/B113N.
053. N.Đ. Samsung SDI nâng vốn đầu tư thêm 117,6 triệu USD :
Thông tin doanh nghiệp FĐI // Đầu tư. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 4. Số 37
Dự án Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam mới đây đã nhận Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 117,6 triệu đồng
USD. Dự án được đặt trong khuôn viên Tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam
tại Bắc Ninh.
DDC: 332.6/S104S.
054. HẢI YẾN. Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong I
mở rộng // Đầu tư. - 2016. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 2. Số 28
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Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần cho biết, ngày 7/3 tới,
Vigalacera sẽ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng tại
huyện Yên Phong với diện tích 314ha. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất
mở nhà máy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22075; Thanh niên,
số 68; Đầu tư, số 30).
DDC: 658.15/KH462C.
055. CÔNG QUANG. Công ty Điện lực Bắc Ninh: Tổng kết công tác
sản xuất kinh doanh năm 2015 và giai đoạn 5 năm 2011-2015 // TC.Lao động
và Công đoàn. - 2016. - Tháng 3. - Tr 34. Số 591
Ngày 29/1, Cty Điện lực Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác
sản xuất kinh doanh năm 2015 và 5 năm giai đoạn 2011-2015, triển khai nhiệm
vụ kế hoạch 2016 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 20162020.
DDC: 621.319/C455T.
056. THIÊN KIM. Tắt điện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất // Công
an nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 3880
Ngày 10/3, Cty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức "Sự kiện hưởng ứng chiến
dịch Giờ Trái đất 2016 tỉnh Bắc Ninh". Chương trình diễn ra từ 7h30 đến 9h
cùng ngày, thu hút 200 tình nguyện viên tham gia.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 59).
DDC: 621.31/T118Đ.
057. XUÂN HƯƠNG. Làng sắt Đa Hội đìu hiu trong suy thoái // Tin
tức. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 6. Số 53
Bài phản ánh về tình trạng suy thoái, không có nơi tiêu thụ sắt của làng
nghề sắt thép Đa Hội, ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 669/L106S.
058. PV. Hỗ trợ 34 địa phương khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 2. Số 22077
Thủ tướng chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 523,7 tỷ đồng cho 34 địa
phương từ nguồn dự phòng ngân sách TW 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán
và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016, trong đó tỉnh Bắc Ninh được
hỗ trợ 5,1 tỷ đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 70;
Tin tức, số 59; Quân đội nhân dân, số 19731; Nông nghiệp Việt Nam, số 50;
Bưu điện Việt Nam, số 31).
DDC: 551.57/H450TR.
059. HÙNG SƠN. Tháng ba, về Dabaco! // Nông nghiệp Việt Nam. 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 16. Số 62
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Bài viết về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn
Dabaco Việt Nam.
DDC: 338.7009597/TH106B.
060. LÊ BỀN. Một số chuỗi thực phẩm an toàn tại phía Bắc // Nông
nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 7. Số 58
Trong khuôn khổ chương trình thí điểm cấp xác nhận sản phẩm nông lâm
thủy sản an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, đến nay,
một số tỉnh phía Bắc đã xây dựng được các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu
thụ, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 363.19/M458S.
061. HỒNG VŨ. Phân bón Lâm Thao "bén duyên" đất Kinh Bắc //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 16. Số 53
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đề cao mục tiêu phối hợp với Cty Cổ
phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao để cung ứng phân bón giúp nông
dân trên địa bàn cách sử dụng phân bón hiệu quả nhất theo Đề án "Hỗ trợ lãi
suất mua phân bón trả chậm cho nông dân".
DDC: 631.8/PH121B.
062. P.V. Hội Làm vườn Bắc Ninh: Hỗ trợ thành lập 32 HTX kiểu
mới // Kinh tế nông thôn. - 2016. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 12
Bài viết về Hội Làm vườn Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết,
năng động sáng tạo, tìm cách làm mới để xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát
triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại lên tầm cao mới.
DDC: 630.092/H452L.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
063. Bắc Ninh: 4/6 dự án đạt giải Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm
2016 // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 7. Số 64
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm 2015-2016 dành cho học sinh
trung học khu vực phía Bắc đã thành công tốt đẹp. Đoàn Bắc Ninh có 4/6 dự án
đoạt giải (1 Nhất, 2 Ba, 1 Khuyến khích). Giải nhất là dự án "Xe lăn đa hướng
dành cho người khuyết tật" của 2 thí sinh Trường THPT Hàn Thuyên.
DDC: 620.009597/B113N.
064. P.V.A. Thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia // Giáo dục và
thời đại. - 2016. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 9. Số 64
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh mục 7 di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia mới, trong đó có Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai, ở xã
Xuân Lai, huyện Gia Bình. Những di sản nằm trong danh sách này sẽ được cấp
kinh phí trùng tu, tôn tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 75; Văn hóa, số
32; Nhân dân, số 22082; Quân đội nhân dân, số 19737; Phụ nữ Việt Nam, số 33;
Lao động, số 60; Bảo hiểm xã hội, số 22; Du lịch, số 12; TC.Toàn cảnh, số 308).
DDC: 684/TH253B.
065. VĨNH AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 15
tháng 3. - Tr 8. Số 19736
Chính quyền và nhân dân xã Hòa Long, TP Bắc Ninh đón nhận Bằng Di
sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội làng Diềm.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Người cao tuổi, số 46).
DDC: 394.26/H103B.
066. Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch // Giáo dục và thời
đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 13. Số 71
Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản Bắc Ninh, vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần tiến bộ
Quốc tế AIC tổ chức Hội thảo hợp tác đầu tư du lịch Nhật Bản - Bắc Ninh.
DDC: 910/B113N.
067. PV VÀ TTXVN. Lễ hội Hoa anh đào và giao lưu văn hóa Nhật
Bản - Bắc Ninh // Nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 1. Số 22088
Tối 20/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc
Ninh phối hợp với Cty tiến bộ Quốc tế (AIC), Hiệp hội văn hóa Quốc tế Nhật
Bản Wanokai tổ chức Lễ hội Hoa anh đào và Chương trình giao lưu văn hóa
Nhật Bản - Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giáo dục và thời đại, số 70).
DDC: 394.26/L250H.
068. HOÀNG ANH. Bắc Ninh: Tưng bừng khai hội Kinh Dương
Vương // TC.Môi trường và sức khỏe. - 2016. - Tháng 2+3. - Tr 10. Số 325-330
Bài và ảnh về ngày khai hội Kinh Dương Vương, ở thôn Á Lữ, xã Đại
Đồng Thành, huyện Thuận Thành.
DDC: 394.26/B113N.
069. NGUYỄN THỊ HẢO. Quản lý nhà nước về tài liệu lưu trữ quý
hiếm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh // TC.Quản lý nhà nước. - 2016. - Tháng 3. Tr 95. Số 242
Bài viết về thực trạng và giải pháp thu thập và quản lý tài liệu lưu trữ quý
hiếm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 021.8/QU105L.
070. HOÀNG HOA ĐÌNH. Những sai lệch khi đi lễ hội, lễ chùa đầu
năm // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 12. Số 36
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Bài phản ánh về tình trạng lễ hội bị biến tướng, thương mại hóa, trong đó
có lễ hội ở đền Bà Chúa Kho, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.
DDC: 394.26/NH556S.
071. KK. Bắc Ninh: Nhân rộng mô hình "Đi đến trường an toàn - Về
đến nhà an toàn" // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 22 tháng 3. - Tr 2. Số
70
Sau khi thực hiện thí điểm dự án "Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an
toàn" tại 2 trường Tiểu học Vệ An và Tiểu học Việt Hùng, thấy rõ hiệu quả
trong việc góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, bảo đảm an toàn giao
thông cho học sinh khi tham gia giao thông từ nhà đến trường và từ trường về
nhà. Ban ATGT tỉnh có kế hoạch nhân rộng dự án ở các trường tiểu học trên
trục đường giao thông trọng điểm trong năm học 2016.
DDC: 363.12009597/B113N.
072. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2016. - Ngày 1 tháng 3. Tr 4. Số 51
Ngày 29/2, tại trường Trung học phổ thông Lương Tài, thị trấn Thứa,
huyện Lương Tài, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Tháng Thanh niên tình nguyện
2016.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19722).
DDC: 369.4/B113N.
073. NGUYỄN KHANG. Thành phố Bắc Ninh: Phong trào khuyến
học, xã hội học tập phát triển mạnh // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 4 tháng
3. - Tr 5. Số 37
Bài viết về những thành quả đã đạt được trong phong trào khuyến học,
khuyến tài của Hội Khuyến học TP Bắc Ninh.
DDC: 370.009597/TH107PH.
074. PHẠM THUẬN THÀNH. Giáo dục lịch sử qua trò chơi dân gian
vùng Nam Đuống // TC.Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 27 tháng 3. - Tr
36. Số 13
Bài viết về tầm quan trọng của các trò chơi dân gian trong việc giáo dục
lịch sử cho trẻ em của vùng phía Nam sông Đuống.
DDC: 796.09597/GI108D.
075. QUANG HUY. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh:
Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện // TC.Thể
thao. - 2016. - Tháng 3. - Tr 42. Số 5+6
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo, huấn luyện
của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
DDC: 378.009597/TR561Đ.
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076. QUỐC HÙNG. ĐH TDTT Bắc Ninh : Các hoạt động nhân kỷ niệm
70 năm Ngày Thể thao Việt Nam // Văn hóa. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 16.
Số 38
Ngày 27/3, hơn 3.300 cán bộ, giải viên, huấn luyện viên và sinh viên
Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đã tham gia Ngày chạy Olympic toàn dân năm
2016 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành TDTT và hưởng ứng chạy
Olympic thế giới.
DDC: 796.09597/Đ103H.
077. V.HOA. Bắc Ninh: Tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn //
Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 7. Số 58
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên cơ quan Ban Tổ chức TW
Đảng phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho người mù,
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
DDC: 631.7/B113N.
078. VŨ LÂM. Chuyện học ở Mão Điền // Thời nay. - 2016. - Ngày 14
tháng 3. - Tr 7. Số 643
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác khuyến học ở xã
Mão Điền, huyện Thuận Thành.
DDC: 370.009597/CH527H.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
079. PV. Bắc Ninh: Phấn đấu thêm 27 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế
// Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 31 tháng 3. - Tr 9. Số 26
Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện và nâng cao mạng lưới y tế cấp cơ sở
trên địa bàn, phấn đấu thêm 27 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.
DDC: 362.1/B113N.
080. THANH HƯƠNG. Bắc Ninh: Thời tiết chuyển mùa, trẻ em nhập
viện tăng cao // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 16. Số 39
Bài phản ánh về tình trạng trẻ em nhập viên tăng cao khi thời tiết chuyển
mùa, hiện nay, Bệnh viện Sản - Nhi đang điều trị cho hơn 200 trẻ, cao hơn hẳn
so với những năm trước.
DDC: 362.198/B113N.
081. KIM NHẬT. Lừng danh bài thuốc chữa đau dạ dày xứ Kinh Bắc
// Khoa học và đời sống. - 2016. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 21. Số 37
Bài viết về lương y, bác sĩ Trần Ngọc Luận, ở phường Đồng Nguyên, thị
xã Từ Sơn, với bài thuốc chữa đau dạ dày nổi tiếng của xứ Kinh Bắc.
DDC: 610.92/L556D.
082. VŨ PHƯỢNG. Tăng cường quản lý môi trường nước sông // Văn
hóa. - 2016. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 4. Số 36
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Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn
phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng
cường quản lý môi trường lưu vực sông". Mục tiêu của dự án là nâng cao năng
lực thực thi và cơ chế phối hợp liên tỉnh của các cơ quan TW và địa phương để
bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai và sông Cầu, trong đó có tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 363.739009597/T116C.
083. NGUYỄN CƯỜNG. Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu: Chưa
quyết liệt // Tài nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 6. Số 17
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm lưu vực sông Cầu, trong đó có đoạn
chạy qua tỉnh Bắc Ninh. Hiện công tác quản lý tại một số địa phương còn chưa
quyết liệt.
DDC: 363.73/B108V.
084. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2016. Ngày 20 tháng 3. - Tr 7. Số 22087
Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng tại làng
nghề tái chế nhôm Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, gây ảnh hưởng đến
sức khỏe người dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và hồi âm để
báo thông tin tới bạn đọc.
DDC: 363.7009597/TH455T.
085. VŨ HÀ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng
3. - Tr 8. Số 19735
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Gia
Bình tổ chức giải Vật tự do, vật dân tộc năm 2016.
DDC: 796.81209597/H103B.
086. LÊ AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 21 tháng
3. - Tr 8. Số 19742
Ngày 20/3, tại TP Bắc Ninh diễn ra giải chạy "Khỏe để lập nghiệp và giữ
nước" Cúp Báo Bắc Ninh.
DDC: 796.42/H103B.
087. LÊ ĐẠI. Huyện Gia Bình - Bắc Ninh: Nâng cao thành tích thể
thao // Thể thao Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 7. Số 11
Bài viết về sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào thể dục thể thao của
huyện Gia Bình, từ đó nâng cao thành tích thi đấu của huyện.
DDC: 796.09597/H527GI.
088. TTN. Khó khăn tuyển chọn VĐV thể thao thành tích cao // Tin
tức. - 2016. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 11. Số 75
Bài viết về những khó khăn trong công tác tuyển chọn vận động viên thể
thao để lập thành tích cao của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Bắc Ninh.
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DDC: 796.09597/KH400KH.
089. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thể
thao Việt Nam // TC.Thể thao. - 2016. - Tháng 3. - Tr 51. Số 5+6
Trong năm 2016, Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào
mừng Ngày Thể thao Việt Nam.
DDC: 796.09597/T312B.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
090. ĐĂNG HOÀNG. Tấm khảm hứng dệt hồn xưa Kinh Bắc // Thời
nay. - 2016. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 14. Số 643
Bài giới thiệu tập truyện ngắn "Kỳ nhân làng Ngọc", đây được coi là tấm
khảm hứng dệt hồn xưa Kinh Bắc.
DDC: 895.9223009597/T120KH.
091. TRƯƠNG VĂN HÀ. Những nhà văn, nhà thơ tuổi Thân nổi tiếng
trong lịch sử văn học dân tộc // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2016. - Ngày
13 tháng 3. - Tr 15. Số 11
Bài viết về những nhà văn, nhà thơ tuổi Thân nổi tiếng trong lịch sử văn
học dân tộc, trong đó có cụ Hoàng Ngọc Phách, thầy giáo gắn bó với quê hương
Bắc Ninh, với nhiều lần giữ chức Giám đốc học khu Bắc Ninh cho đến ngày
tổng khởi nghĩa.
DDC: 959.7031/NH556NH.
092. PHẠM THUẬN THÀNH. Đất cổ bay lên // TC.Giáo dục và thời
đại. - 2016. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 66. Số 12
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/Đ124C.
093. DÂN HUYỀN. Ngày xuân nghe hát quan họ // TC.Người cao
tuổi. - 2016. - Tháng 3. - Tr 42. Số 90
Bài viết về nguồn gốc của làn điệu dân ca quan họ vùng Kinh Bắc, những
lời ca tiếng hát góp phần làm đẹp thêm vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc, xứng
đáng là di sản phi vật thể của nền văn hóa thế giới.
DDC: 782.42162009597/NG112X.
094. HÀ HUYỀN. Quan họ - Sức hấp dẫn trong dân ca Việt Nam //
Người tiêu dùng. - 2016. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 28. Số 213
Bài viết về làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh, với lời hay ý đẹp, ngôn
ngữ bình dân nhưng tinh tế, ý nhị, giàu hình tượng và cảm xúc, lối hát mượt mà,
phong cách lịch thiệp... tất cả làm nên vẻ đẹp và sức hấp dẫn của dân ca Quan
họ.
DDC: 782.42162009597/QU105H.
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095. MINH TUYỀN. Sinh viên "truyền lửa" cho Quan họ vang xa //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 5. Số 19730
Bài viết về niềm đam mê quan họ của các thành viên trong Câu lạc bộ
Quan họ sinh viên Kinh Bắc, góp phần mang quan họ đến với mọi người dân
Thủ đô và đông đảo công chúng.
DDC: 782.42162009597/S312V.
096. NGUYỄN QUANG HƯNG. Nối chạ Ngang Nội - Đặng Xá: Trăm
năm mở lại ngày mai // Thời nay. - 2016. - Ngày 10 tháng 3. - Tr 12. Số 642
Bài viết về những nỗ lực nối chạ, kết thân của cộng đồng hai làng quan họ
gốc: làng Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du và làng Đặng Xá, phường Vệ
An, TP Bắc Ninh đang được vun đắp từng ngày.
DDC: 782.42162009597/N452CH.
097. NGUYỄN THANH KIM. Lúng liếng quan họ : Tản văn // Lao
động xã hội. - 2016. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 13. Số 34
Bài viết về cái nghĩa, cái tình của quan họ làng Diềm, Viêm Xá, TP Bắc
Ninh.
DDC: 782.42162009597/L513L.

098. SƠN TRÀ. Văn hóa quan họ và lễ hội truyền thống // TC.Người
cao tuổi. - 2016. - Tháng 3. - Tr 22. Số 229
Bài viết về những điểm đặc sắc của văn hóa quan họ trong các lễ hội
truyền thống ở quê hương Kinh Bắc.
DDC: 782.42162009597/V115H.
099. HỒNG MINH. Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long: Hậu sinh khả úy //
Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 3. Số 46
Bài và ảnh về Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, là một trong hai nghệ sĩ trẻ
nhất được phong danh hiệu NSND. Anh quê ở Bắc Ninh.
DDC: 782.42162092/NGH250S.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
100. H.MINH. Xếp hạng 3 di tích lịch sử quốc gia : Tin văn hóa // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 8. Số 79
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định xếp hạng di
tích quốc gia đối với 3 di tích trên địa bàn 3 tỉnh, trong đó tỉnh Bắc Ninh có di
tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thụ Ninh, phường Vạn An.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 70;
Thể thao Việt Nam, số 12).
DDC: 203/X257H.
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101. MINH QUANG. Cộng đồng giám sát tu bổ chùa Bút Tháp // Đại
đoàn kết. - 2016. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 9. Số 67
Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chùa Bút
Tháp được phê duyệt và triển khai một số hạng mục từ năm 2013. Cho đến năm
2015, nhiều hạng mục quan trọng đã được tu bổ. Ban chỉ đạo dự án tiếp tục chỉ
đạo đẩy nhanh tiến độ trùng tu, tôn tạo chùa để có thể hoàn thiện công trình
trong thời gian sớm nhất.
DDC: 294.3/C455Đ.
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Bà Chúa Kho ở Cổ Mễ, Bắc Ninh: Sự tái tạo truyền thống và tính đa dạng
văn hóa địa phương // TC.Giáo dục lý luận. - 2016. - Tháng 3. - Tr 37. Số 241
Bài viết về tín ngưỡng ở đền Bà Chúa Kho, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, với sự tái tạo truyền thống và tính đa dạng văn hóa địa phương
dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường.
DDC: 203/T311NG.
103. NGUYỄN ĐỨC. Truyền thống khoa bảng xưa, động lực khuyến
học hôm nay // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 1 tháng 3. - Tr 5. Số 19722
Bài viết về Khu di tích Văn Miếu Bắc Ninh, ở phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, nơi tiêu biểu cho truyền thống hiếu học và khoa bảng của Kinh Bắc xưa.
DDC: 959.7031/TR527TH.
104. ĐỨC HẠNH. Ngày xuân tìm về Tứ Động Tâm và Thập nhất tự
hình đồ Chim Phượng Hoàng // TC.Nghiên cứu Phật học. - 2016. - Tháng 3. Tr 53. Số 2
Bài viết về những địa điểm hành hương nổi tiếng của Việt Nam, trong đó
có Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, nằm trong thập nhất tự nổi tiếng của người
Việt.
DDC: 294.3/NG112X.
105. PHẠM HUY VÂN. Chuyện về những người con dòng họ Ngô Gia
(Kỳ 1) // An ninh thế giới. - 2016. - Ngày 30 tháng 3. - Tr 28. Số 1557
Bài viết về những người con trong dòng họ Ngô Gia ở làng Tam Giang,
huyện Tiên Sơn, nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.
DDC: 959.703/CH527V.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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