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001. P.V (theo TTXVN). Thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc xử
lý tham nhũng // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 1. Số 3957
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về phòng,
chống tham nhũng vừa ký Quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám
sát việc xử lý tham nhũng. Theo đó, Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình
Trạc, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường
trực Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm Trường đoàn, làm việc
tại tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 126; Người cao
tuổi, số 85; Đại đoàn kết, số 148; Đại biểu nhân dân, số 148; Tiền phong, số
148; Nông thôn ngày nay, số 127; Sức khỏe và đời sống, số 85; Thanh niên, số
148; Bảo hiểm xã hội, số 43).
DDC: 352.809597/TH107L.
002. TRÀ THƯỢNG. Bắc Ninh: Tăng cường vai trò của cấp ủy với
Quỹ Hỗ trợ nông dân // Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 8.
Số 127
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 10 về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.
DDC: 324.259707/B113N.
003. P.V. Bắc Ninh sẵn sàng cho ngày bầu cử // Bưu điện Việt Nam. 2016. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 5. Số 55
Ngày 2/5, Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Bầu cử, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đã
có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bắc Ninh.
DDC: 324.609597/B113N.
004. PV. Nhiều tỉnh tổ chức hội nghị ứng cử viên tiếp xúc cử tri : Tiến
tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 20162021 (22/5/2016) // Nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng 5. - Tr 3. Số 22134
Ngày 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội
nghị, gặp mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri
để thực hiện quyền vận động bầu cử.
DDC: 324.609597/NH309T.
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005. HẢI PHONG. Bắc Ninh: Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị
tại các điểm bầu cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 2. Số 131
Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại 2 huyện Gia Bình và
Yên Phong.
DDC: 324.609597/B113N.
006. NGÔ TUẤN. Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh //
Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 1. Số 3944
Ngày 13/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2
tỉnh Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Phong.
DDC: 324.709597/B450TR.
007. NGÔ TUẤN. Để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ cần
sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng
5. - Tr 2. Số 3945
Ngày 14/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 2
tỉnh Bắc Ninh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong
và phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 324.709597/Đ250L.
008. P.THỦY, THU ANH. Bộ trưởng Tô Lâm thăm Tổng Thư ký Hội
đồng Giám mục Việt Nam Hoàng Văn Đạt : Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, an
ninh trật tự cho bầu cử // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 2.
Số 3948
Ngày 17/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an đã đến thăm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam Hoàng Văn
Đạt. Cùng đi với Bộ trưởng Tô Lâm có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên
TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 353.709597/B450TR.
009. NHÓM PV (ghi). Các cấp hội tích cực tham gia bầu cử // Phụ nữ
Việt Nam. - 2016. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 5. Số 61
Ý kiến của bà Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc
Ninh về vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động
tham gia bầu cử tại địa phương.
DDC: 324.609597/C101C.
010. P.THỦY, THU ANH. Đảm bảo tốt cơ sở vật chất, an ninh trật tự
cho bầu cử // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 1. Số 3948
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Ngày 17/5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
Công an đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du
tại chương trình vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa
XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 324.609597/Đ104B.
011. PV VÀ TTXVN. Kiểm tra công tác bầu cử tại TP Hồ Chí Minh,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh : Hôm nay, ngày 22/5 hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
// Nhân dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 2. Số 22149
Ngày 21/5, đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trần
Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử
quốc gia dẫn đầu đã kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 324.609597/K304TR.
012. PV. Hôm qua, 22/5 Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 // Nhân dân. 2016. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 2. Số 22150
Tại tỉnh Bắc Ninh, đến 21 giờ ngày 22/5, tổng số cử tri đi bầu đại biểu
Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là
813.467/814.193 đạt tỷ lệ 99,1%.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 122; Thanh niên,
số 144, Giao thông, số 81).
DDC: 324.509597/H453QU.
013. C.P. 55 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 3. Số 152
Tính đến ngày 30/5, cả nước đã có 55 trong số 63 tỉnh, thành phố công bố
kết quả bầu cử và danh sách đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021,
trong đó tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND
tỉnh khóa XVIII.
DDC: 324.509597/N114N.
014. N.TUẤN, T.VÂN, T.NHUNG, M.NHẬT. Thưởng nóng tập thể, cá
nhân có thành tích trong công tác bảo vệ bầu cử // Công an nhân dân. - 2016.
- Ngày 22 tháng 5. - Tr 3. Số 3952
Ngày 21/5, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
đã trao Bằng khen và thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Lương Tài về
thành tích đột xuất trong công tác bảo vệ bầu cử. Nhân dịp này, Giám đốc Công
an tỉnh Bắc Ninh cũng đã tặng Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích.
DDC: 363.2/TH561N.
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015. TRẦN VIỆT. H.Gia Bình, Bắc Ninh: Cần có nghị quyết chuyên
đề về nông nghiệp : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 4 tháng 5. - Tr 2. Số 125
HĐND huyện Gia Bình tổ chức Kỳ họp thứ 15, tổng kết hoạt động của
HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ này,
HĐND huyện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định,
vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
vào điều kiện thực tế của huyện, đưa ra các giải pháp đặc thù phát huy tiềm lực
của địa phương.
DDC: 352.209597/H527G.
016. THU TRANG. Thêm 3 tỉnh vào Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ
đô // Đầu tư. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 2. Số 57
Tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô
Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ ban hành,
phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9
tỉnh xung quanh, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3940;
Tuổi trẻ, số 123; Người cao tuổi, số 77; Người tiêu dùng, số 227; Nhân dân hàng
tháng, số 229).
DDC: 307.1/TH253B.
017. LAN CHI. VKSND tỉnh Bắc Ninh và Trường Đại học Kiểm sát
Hà Nội: Ký kết quy chế phối hợp công tác // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày
27 tháng 5. - Tr 2. Số 43
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà
Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác. Đến dự có các đồng chí Trần Công
Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Phan Thị Kim
Hoa, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hà Sĩ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
DDC: 347/V305K.
018. X.B. Bắc Ninh: ViettelPost làm dịch vụ trả kết quả lý lịch tư
pháp // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 9. Số 60
Sở Tư pháp Bắc Ninh đã phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính
Viettel tổ chức triển khai dịch vụ đăng ký cấp, trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp
qua mạng internet và dịch vụ chuyển phát tại các bưu cục của Bưu chính Viettel
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 11/5/2016.
DDC: 383/B113N.
019. PHẠM MINH TUYÊN, NGUYỄN HỮU HÒA. Những điểm mới
trong Chương các tội phạm về môi trường của Bộ luật Hình sự năm 2015 //
TC.Tòa án nhân dân. - 2016. - Tháng 5. - Tr 10. Số 10
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Bài viết của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về
những điểm mới trong Chương XVII các tội phạm về môi trường của Bộ luật
Hình sự.
DDC: 345/NH556Đ.
020. KIM QUY. Hội thi Chấp hành viên giỏi khu vực đồng bằng Bắc
Bộ // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 5. Số 151
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), ngày 28/5, tại Học viện Tư pháp đã
diễn ra vòng 2 Hội thi cấp Khu vực đồng bằng Bắc Bộ gồm 11 đội thi đến từ
Cục Thi hành án dân sự các tỉnh. Kết thúc Hội thi, đội Bắc Ninh đạt giải Ba.
DDC: 347/H452TH.
021. H.T.NGUYÊN. Quân khu 1: Phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ
quốc phòng, quân sự địa phương // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 26
tháng 5. - Tr 18. Số 147
Ngày 25/5, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân
khu 1 đã tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương với báo, đài phát thanh và truyền hình 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu
1, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 355.1009597/QU121KH.
022. THANH TÂM, QUỲNH NGA. Xây dựng Nông thôn mới ở Bắc
Ninh: "Sinh" nhiều trái ngọt // Công thương. - 2016. - Ngày 16 tháng 5. - Tr
26. Số 59
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng Nông
thôn mới của tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, năm 2015, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn
Nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 35/97 xã, đạt 19/19 tiêu chí Nông
thôn mới tính đến hết quý I/2016.
DDC: 307.1/X126D.
023. THÚY NGA. Bắc Ninh phấn đấu có 55 xã đạt chuẩn // Nông
thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 12. Số 127
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc
Ninh, đến nay toàn tỉnh có 35 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới (chiếm
36,1%); 30/97 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí (chiếm 30,9%), tăng 6 xã so với
2015; 32 xã đạt từ 11-14 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 11 tiêu chí.
DDC: 307.1/B113N.
024. ĐINH THIỆN, PHƯƠNG YẾN. Chuyển biến tích cực từ xây dựng
nông thôn mới ở TP Bắc Ninh // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 12
tháng 5. - Tr 7. Số 19
Bài viết về những kết quả đã đạt được của chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng Nông thôn mới tại TP Bắc Ninh trong năm 2015.
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DDC: 307.1/CH527B.
025. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2016. - Ngày 4 tháng 5. Tr 4. Số 106
Phong trào "Thắp sáng đường quê" được Tỉnh đoàn Bắc Ninh phát động
đến nay đã lan rộng đến tất cả các cấp bộ đoàn trong tỉnh với tổng số gần 300km
đường điện, với kinh phí 4 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ
gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.
DDC: 369.4/B113N.
026. UYÊN NA. Người Đình Bảng bốn lần đón Bác // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 8. Số 140
Bài viết về làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, nơi nổi tiếng trong cuộc
kháng chiến chống Pháp, an toàn khu cách mạng của Trung ương Đảng. Làng
Đình Bảng vinh dự bốn lần được đón Bác Hồ về thăm.
DDC: 307.72/NG558Đ.
027. YẾN CHI. Trao tặng hơn 1.000 MBH cho học sinh tỉnh Bắc Ninh
// Giao thông. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 3. Số 78\
Ngày 16/5, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt
Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã trao tặng
1.140 mũ bảo hiểm cho giáo viên và học sinh trường Tiểu học Vệ An, TP Bắc
Ninh.
DDC: 363.12009597/TR108T.
028. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Toàn tỉnh thi "Nông dân với ATGT" //
Giao thông. - 2016. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 4. Số 81
Theo Kế hoạch số 30 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh về việc
tổ chức Hội thi "Nông dân với ATGT" năm 2016, cấp xã sẽ tổ chức xong trong
tháng 7, cấp huyện hoàn thành trong tháng 8 và đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức xong
trong tháng 9.
DDC: 363.12009597/B113N.
029. P.V. Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
// Nhà báo và công luận. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 36. Số 18+19
Bài viết về các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của Ban ATGT tỉnh năm
2015 trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để giảm
thiểu những tai nạn đáng tiếc và hướng đến sự an toàn cho người dân khi tham
gia giao thông.
DDC: 363.12009597/B105A.
030. XUÂN ÂN. Ba thanh niên tông xe máy khiến 7 người thương
vong // Tiền phong. - 2016. - Ngày 4 tháng 5. - Tr 15. Số 125
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Ngày 1/5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đường Lý Thái Tổ, TP
Bắc Ninh khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Đến ngày 2/5, Công an TP Bắc
Ninh đã làm rõ chiếc xe máy gây tai nạn mang BKS 99G1-263.97 do Nguyễn
Văn Hậu, SN 1994, ở TP Bắc Ninh điều khiển trên xe còn chở thêm 2 đối tượng
nữa.
DDC: 363.12009597/B100TH.
031. QUỲNH ANH. Bắc Ninh: Thăm hỏi, hỗ trợ 7 nạn nhân thương
vong do TNGT // Giao thông. - 2016. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 6. Số 72
Ngày 4/5, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh đến
thăm, hỗ trợ 7 nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông. Đoàn công tác hỗ
trợ 5 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong; 3 triệu đồng/người bị thương.
DDC: 363.12009597/B113N.
032. Q.TỚI. Vụ TNGT khiến 7 người trong gia đình thương vong tại
Bắc Ninh: Con trẻ chập chờn gọi tên mẹ // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày
16 tháng 5. - Tr 14. Số 59
Bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Trịnh Thị Thoa sau khi 7 thành viên
trong gia đình bị thương vong vì tai nạn giao thông. Liên quan đến vụ tai nạn,
Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ người điều khiển xe máy gây tai nạn là Nguyễn
Văn Hậu, SN 1994, ở thôn Quế Sơn, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/V500T.
033. BÙI TOÀN, QUỲNH MY. Phó Chủ tịch thị trấn Phố Mới
(Huyện Quế Võ - Bắc Ninh): "Phù phép" hồ sơ địa chính để chiếm đoạt
hàng nghìn mét đất công? // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 20 tháng 5. - Tr
6. Số 41
Bài viết phản ánh về việc ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Chủ tịch UBND thị
trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, khai khống, làm giả hồ sơ địa chính để chiếm hơn
2 nghìn m2 đất công thành đất ở, gây bức xúc trong dư luận và đề nghị cơ quan
chức năng điều tra làm rõ.
DDC: 333.33/PH400CH.
034. NGUYỄN HƯNG. Hai lần tổ chức cho người khác trốn đi nước
ngoài : Tin tòa án // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 7. Số
3961
Ngày 30/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử Phạm Đình Kiên, trú tại Hải Dương về tội tổ chức người khác trốn đi
nước ngoài. Trong các đối tượng bỏ trốn có 2 người trú tại xã Trung Chính,
huyện Lương Tài.
DDC: 364.1/H103L.
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035. NGUYỄN THÀNH NAM. Việc lập và triển khai dự án của
UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Có dấu hiệu sai phạm về trình tự //
Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 11. Số 78
Bài phản ánh về những sai phạm trong quá trình lập, triển khai Dự án Xây
dựng hạ tầng kĩ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện
Tiên Du, gây bức xúc trong dân cư địa phương.
DDC: 333.33/V303L.
036. P.THỦY. Cảnh sát giao thông Bắc Giang: Bắt giữ 3 đối tượng
vận chuyển ma túy đá trên xe taxi // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 7 tháng
5. - Tr 2. Số 3937
Ngày 6/5, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và các lực lượng
chức năng đã tiến hành bắt 3 đối tượng trú tại thị xã Từ Sơn và thu giữ 131 viên
ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá khi các đối tượng này đang trên
đường vận chuyển ma túy đến nơi tiêu thụ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 56).
DDC: 364.1/C107S.
037. QUỲNH NGA, THANH TÂM. Bắc Ninh quyết liệt chống buôn
lậu, hàng giả // Công thương. - 2016. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 20. Số 52-54
Bài viết về những nỗ lực tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng
chống buôn lậu và gian lận thương mại theo hướng tập trung, chuyên sâu của
tỉnh Bắc Ninh, nhằm giữ ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu
dùng.
DDC: 352.809597/B113N.
038. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày
8 tháng 5. - Tr 6. Số 19789
Bài phản ánh những băn khoăn, thắc mắc của người dân TP Bắc Ninh
trong việc xử lý của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đối với sai phạm tại Ban Quản lý
các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, trong đó có cán bộ đã được lên chức sau
hàng loại khuất tất về tài chính. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xem
xét.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh tra, số 37).
DDC: 352.809597/TH455T.
039. TRỌNG TÀI, HÀ THANH. Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh:
Uẩn khúc phía sau việc người dân tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu
đồng? // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 11. Số 40
Bài phản ánh về việc gia đình ông Đỗ Văn Huỳnh, trú ở thôn Bình An, xã
Đông Thọ, huyện Yên Phong bị lãnh đạo thôn Bình An, dưới sự hậu thuẫn của
một số cán bộ xã đã lợi dụng chức quyền, lợi dụng gia đình lúc khó khăn để ép
buộc và bắt gia đình phải ký vào đơn xin đóng góp tự nguyện đầu tư xây dựng
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cơ sở hạ tầng địa phương với số tiền 200 triệu đồng. Đề nghị các cơ quan chức
năng kiểm tra, xem xét.
DDC: 352.809597/Đ455TH.
040. VŨ VĂN ĐẠT. Phá đường dây lừa bán phụ nữ vào ổ mại dâm //
Tin tức. - 2016. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 13. Số 125
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Công an
huyện Hải Hậu vừa bắt giữ 4 đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ vào các ổ mại
dâm tại Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh..., trong đó có 2 đối tượng trú tại xã
Việt Đoàn, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3957; Phụ
nữ Việt Nam, số 64).
DDC: 363.4/PH100Đ.
041. XUÂN ÂN. Giả cảnh sát hình sự chiếm đoạt xe máy // Tiền
phong. - 2016. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 11. Số 140
Ngày 18/5, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam
Nguyễn Long Mạnh, SN 1985, ở huyện Yên Phong về hành vi lừa đảo, chiếm
đoạt tài sản.
DDC: 364.16/G301C.
042. ĐÀO MINH KHOA. Ngày 1/6, băng nhóm tội phạm Minh "Sâm"
ra hầu tòa // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 8. Số
Cơ quan tố tụng cho biết, từ ngày 1 đến ngày 3/6, Tòa án nhân dân tỉnh
Bắc Ninh sẽ đưa 10 bị can trong băng nhóm tội phạm Minh "Sâm" ra xét xử sơ
thẩm. Băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen này do đối tượng Nguyễn Ngọc
Minh (tức Minh "Sâm"), Giám đốc Cty TNHH Đại An, trụ sở tại thị xã Từ Sơn,
cầm đầu.
DDC: 361.4/NG112M.
043. HẠNH HUYỀN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tháng công nhân - Các
hoạt động đều hướng đến NLĐ // TC.Lao động và Công đoàn. - 2016. - Tháng
5. - Tr 76. Số 595+596
Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 130
năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động Tháng Công nhân năm 2016. Dự
Lễ kỷ niệm có: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng; đồng
chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh... cùng đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động trong tỉnh.
DDC: 361.7/L305Đ.
044. XUÂN TRƯỜNG. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và báo Lao động: Tập
huấn nghiệp vụ viết tin, bài về hoạt động công đoàn // Lao động. - Ngày 31
tháng 5. - Tr 5. Số 124
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Ngày 30/5, tại TP Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Báo Lao động tổ
chức tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài về phong trào công nhân viên chức lao
động và hoạt động công đoàn.
DDC: 361.7/L305Đ.
045. HOÀNG PHÚC. Tỉnh Bắc Ninh : Các tỉnh chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần hội viên // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 2. Số
76
Hội Người cao tuổi huyện Lương Tài tổ chức tổng kết, triển khai nhiệm
vụ công tác năm 2016.
DDC: 305.26/T312B.
046. MINH HUỆ. Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh:
Nhiều hoạt động thiết thực // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 26 tháng 5. - Tr
2. Số 84
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Hội
Người cao tuổi xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 305.26/X100S.
047. THANH HÀ. Hội NCT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh: Giao lưu
văn nghệ-Thể dục dưỡng sinh năm 2016 // Người cao tuổi. - 2016. - Ngày 24
tháng 5. - Tr 2. Số 82
Tại xã Nhân Thắng, Hội Người cao tuổi các xã Nhân Thắng, Thái Bảo,
Đại Lai thuộc cụm số 2 huyện Gia Bình tổ chức Giao lưu văn nghệ - Thể dục
dưỡng sinh năm 2016.
DDC: 305.26/H452NG.
048. QUỐC LẬP. Câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi nêu gương sáng // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 6. Số 81
Bài viết về Câu lạc bộ Phụ nữ cao tuổi thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện
Thuận Thành, với 10 năm thành lập CLB đã thực hiện khá tốt việc chăm lo
quyền lợi cho hội viên và trở thành nơi chia sẻ, gửi gắm tâm tình của đông đảo
phụ nữ cao tuổi.
DDC: 305.26/C125L.
049. HỒ KIÊN GIANG. Gặp người cùng khẩu đội Anh hùng Tô Vĩnh
Diện : 62 năm ngày chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi (17/5/1954-17/5/2016)
// TC.Sự kiện và nhân chứng. - 2016. - Tháng 5. - Tr 32. Số 269
Bài ghi lại những hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Văn Kha, quê ở Bắc
Ninh về những năm tháng sống và chiến đấu cùng chiến sĩ Tô Vĩnh Diện, người
đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
DDC: 305.9/G117NG.
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050. P.V. Liên quan đến việc hàng chục người có công bỗng dưng bị
cắt trợ cấp tại Bắc Ninh: Có hay không những khuất tất // Bảo vệ pháp luật.
- 2016. - Ngày 3 tháng 5. - Tr 10. Số 36
Bài phản ánh việc hàng chục Cựu chiến binh, người có công với cách
mạng ở huyện Thuận Thành và Quế Võ bị cắt chế độ trợ cấp. Đề nghị các cơ
quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xem xét, đảm bảo quyền và lợi ích
chính đáng đối với người có công.
DDC: 362.86/L305QU.
051. DIỆP ANH. Bắc Ninh tiếp cận giảm nghèo đa chiều : Trên mọi
miền đất nước // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 7. Số 147
Với những biện pháp thiết thực, chủ động, cùng nỗ lực của chính quyền
và người dân, công tác giảm nghèo tại Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích
cực. Đặc biệt, việc cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều đang được Bắc Ninh triển
khai đã mở ra nhận thức mới trong công tác giảm nghèo tại địa phương.
DDC: 362.5/B113N.
052. THIÊN THẢO, XUÂN THANH. Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc
Ninh) - Kỳ 1: Lá đơn của vợ chồng người khuyết tật // Thời báo làng nghề
Việt. - 2016. - Ngày 19 tháng 5. - Tr 10. Số 20
Bài viết về hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức, trú ở
thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh khi bị chính quyền địa phương cắt bỏ
trợ cấp xã hội và không công nhận hộ nghèo.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Vợ chồng người khuyết tật ở
xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) - Kỳ 2 "Luật vô tâm hay người vô trách
nhiệm?", Thời báo làng nghề Việt, số 21).
DDC: 305.9/X100N.
053. THẾ NAM. Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2
con thơ dại // Khuyến học và dân trí. - 2016. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 12. Số 18
Bài viết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Giang, trú tại
thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, sau khi chồng mất vì tai nạn giao thông
chị phải nuôi dạy con thơ và chăm sóc mẹ già.
DDC: 305.5/CH455M.
II- KINH TẾ - KẾ HOẠCH HÓA NỀN KINH TẾ
054. ĐẶNG NHẬT. Bỏ tốc độ tối thiểu 60km/h đoạn cao tốc Hà Nội Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 1. Số 3946
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phương
án quy định tốc độ trên đoạn cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, theo đó sẽ bỏ biển quy
định tốc độ tối thiểu 60km/h trên đoạn tuyến.
DDC: 388.109597/B400T.
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055. PV. Lương Tài, Bắc Ninh: Triển khai tích cực Luật đầu tư công
// Công lý. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 11. Số 38
Từ tháng 5/2015, huyện Lương Tài đã triển khai và thực hiện trình tự lập,
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo đúng Luật
Đầu tư công và Công văn số 84/UBND-XDCB ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh
Bắc Ninh, Văn bản số 1101/BKĐT-TH ngày 2/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về hướng dẫn phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư chương trình, dự án,
đầu tư công.
DDC: 346/L561T.
056. THU TRANG. Kiểm tra việc cấp sổ đỏ tại 13 tỉnh, thành phố //
Tin tức. - 2016. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 4. Số 111
Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết
định số 1014/QĐ-BTNMT ngày 6/5 về việc thành lập Tổ công tác giải quyết,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổ công tác sẽ chia thành 3
tổ kiểm tra 13 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 333.3/K304TR.
057. AP. Bắc Ninh lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất // Tài nguyên
và môi trường. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr 4. Số 39
Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh vừa có Công văn số
528/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND tỉnh cho phép triển khai lấy ý kiến đóng
góp của nhân dân về Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020).
DDC: 354.309597/B113N.
058. PHƯƠNG ANH. Bắc Ninh: Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho
Fine Tech Vina // Tài nguyên và môi trương. - 2016. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 4.
Số 42
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định cấp Giấy chứng nhận Quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty
TNHH công nghệ Fine Tech Vina.
DDC: 352.509597/B113N.
059. D.A. Tin vắn // Đầu tư. - 2016. - Ngày 13 tháng 5. - Tr 2. Số 58
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính từ đầu năm 2016 đến
nay, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 50 dự án FDI, với tổng
vốn đăng ký hơn 330 triệu USD, cấp đăng ký điều chỉnh vốn cho 24 dự án với
tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 21,6 triệu USD.
DDC: 332.6/T311V.
060. VIỆT TÙNG. Cục Thuế Bắc Ninh - lá cờ đầu về thu ngân sách //
Nông thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 15. Số 112
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Bài viết về những kết quả đã đạt được của Cục Thuế Bắc Ninh trong năm
2015 với tổng thu là 9.300 tỷ đồng, vượt 115%. Trong nhiều năm Cục Thuế Bắc
Ninh là đơn vị có nguồn thu ngân sách lớn nhất nước.
DDC: 336.2/C506TH.
061. HUY DƯƠNG. PC Bắc Ninh: Vì dòng điện sáng trên quê hương
Kinh Bắc // Công thương. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 12. Số 57
Bài viết về những nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của Công ty
Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) để cung ứng đủ điện cho nhu cầu sử dụng của
địa phương.
DDC: 621.31/PCB113N.
062. NGUYỄN HƯƠNG. Phiên giao dịch việc làm online kết nối 13
tỉnh, thành phố // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 4. Số 3939
Ngày 19/5, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, Sở Lao động - Thương
binh và xã hội Hà Nội sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối với 13
tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh, nhằm hỗ trợ cho lao động và doanh
nghiệp các tỉnh kết nối tuyển dụng thông qua cầu online.
DDC: 331.12/PH305GI.
063. NGUYÊN ĐỨC. Nhà máy Nokia - Microsoft tại Bắc Ninh lại bán
mình // Đầu tư. - 2016. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 11. Số 61
Ngày 18/5, Tập đoàn Microsoft công bố đã đạt được thỏa thuận giao dịch
bán mảng điện thoại truyền thống cho FIH Mobile Ltd. thuộc Tập đoàn Công
nghệ Hon Hai/Foxconn và HMD Global, Oy. Giá trị của thương vụ là 350 triệu
USD.
DDC: 338.7009597/NH100M.
064. PV. Dabaco thoái vốn khỏi bất động sản // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 12. Số 99
Theo quy hoạch, dự án KCN Quế Võ 3 tại Bắc Ninh có quy mô 598ha với
530ha diện tích khu công nghiệp và 68ha khu đô thị dịch vụ, đến đầu tháng
2/2016, Hội đồng Quản trị Dabaco đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn
góp tại dự án.
DDC: 332.63/D100B.
065. QUỲNH NGA, THANH TÂM. Bắc Ninh: "Mở đường" cho công
nghiệp hỗ trợ // Công thương. - 2016. - Ngày 20 tháng 5. - Tr 5. Số 61
Bắc Ninh đang đẩy mạnh triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của
Chính phủ về phát triển Công nghiệp hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi. Theo
đó, tỉnh xác định phát triển Công nghiệp hỗ trợ là hướng đi mang tính bền vững
để tham gia vào chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu.
DDC: 338.9009597/B113N.
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066. DUY HÀ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 11 tháng
5. - Tr 8. Số 19792
Tỉnh Bắc Ninh đã chấm điểm các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp
tham gia bình chọn năm 2016 đối với 23 sản phẩm của 8 huyện, thị xã, thành
phố.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 65).
DDC: 338.009597/H103B.
067. LAN HƯƠNG. Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển
công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Góp phần phát triển kinh tế địa phương // Đầu
tư. - 2016. - Ngày 16 tháng 5. - Tr 20. Số 59
Bài viết về những nỗ lực trong công tác chuyên môn và hỗ trợ doanh
nghiệp của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc
Ninh, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
DDC: 322/TR513T.
068. LÊ DUY SỰ. Nghệ nhân giữ nghề sơn mài truyền thống // Người
cao tuổi. - 2016. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 8. Số 73
Bài viết về nghệ nhân Phan Xuân Bình, người lặng lẽ lưu giữ và truyền
nghề sơn mài cho dân làng Trang Liệt (hay còn gọi là làng Sặt), thị xã Từ Sơn.
DDC: 667.092/NGH2520NH.
069. NGUYÊN ĐỨC. Bảo tồn di sản ở một làng nghề truyền thống //
Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 5. Số 19804
Bài viết về những nỗ lực bảo tồn di sản mây tre đan ở làng nghề truyền
thống Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình để đưa thương hiệu sản phẩm tre
Xuân Lai ngày càng vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.
DDC: 746.41/B108T.
070. THU HƯƠNG. Chuyện giữ nghề ở làng ươm tơ ngàn tuổi đất
Kinh Bắc // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 5. - Tr 10. Số 139
Bài viết về những trăn trở trong việc duy trì và gìn giữ nghề ươm tơ, dệt
lụa của người dân làng tơ tằm Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.
DDC: 677.009597/CH527GI.
071. CHƯƠNG HUYỀN. Cà rốt Bắc Ninh hướng tới xuất khẩu :
Khuyến nông trẻ // Tiền phong. - 2016. - Ngày 7 tháng 5. - Tr 6. Số 128
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh
đang trồng hơn 1.237 ha cà rốt, chiếm 14,3% cây thực phẩm với năng suất khá
ổn định. Nhằm tìm hướng xuất khẩu cho loại nông sản này, UBND tỉnh đã ký
biên bản ghi nhớ xây dựng chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm cà
rốt với các đối tác Đài Loan, Nhật Bản.
DDC: 635/C100R.
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III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
072. Bắc Ninh // Tin tức. - 2016. - Ngày 27 tháng 5. - Tr 4. Số 126
Bắc Ninh vừa tổ chức trao giải thưởng Hội thi tin học trẻ của tỉnh lần thứ
18 năm 2016. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 12 giải Ba, 19 giải
Khuyến khích, 2 phần thưởng cho thí sinh tham gia phần mềm sáng tạo và 1
phần thưởng cho đội được cao điểm nhất.
DDC: 621.39/B113N.
073. Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia // TC.Thế giới di
sản. - 2016. - Tháng 5. - Tr 77. Số 5
Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có: Dân ca Quan
họ, Ca trù, Tranh dân gian Đông Hồ, Kéo co, Lễ hội làng Diềm, Lễ hội làng
Đồng Kỵ, Nghề gốm Phù Lãng, Nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, Nghề gò đồng
Đại Bái, Hát Trống quân làng Bùi Xá và Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai.
DDC: 959.727/D107M.
074. VPH. Ý kiến của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về việc bảo tồn và
phát huy giá trị di tích chùa Dạm // TC.Thế giới di sản. - 2016. - Tháng 5. - Tr
98. Số 5
Ngày 14/4, GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt
Nam đã có Công văn số 12/CV-HDSVHVN gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc
bảo tồn và phát huy giá trị Di tích chùa Dạm, TP Bắc Ninh.
DDC: 294.3/Y600K.
075. DƯƠNG THẾ TÙNG. Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam // TC.Thanh
niên. - 2016. - Tháng 5. - Tr 32. Số 19
Bài viết của tác giả Dương Thế Tùng, cán bộ Trường ĐH Chính trị Bắc
Ninh, về tình cảm yêu thương trìu mến của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam.
DDC: 959.704092/B101H.
076. HUYỀN CHI. Triển lãm ảnh di sản thế giới Việt Nam lần thứ
nhất tại Hàn Quốc // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 25 tháng 5. - Tr 6. Số
3955
Từ ngày 20 đến 30/5, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Cục
Mỹ Thuật Việt Nam tổ chức "Triển lãm ảnh Di sản thế giới Việt Nam lần thứ
nhất" tại Hàn Quốc. Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh ghi lại khoảng khắc đẹp
của 16 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, trong đó có Dân
ca Quan họ Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 126;
Nhân dân, số 22156).
DDC: 779.074/TR305L.
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077. Ban Hướng dẫn Phật tử TW thăm và làm việc tại các tỉnh phía
Bắc : Điểm tin Phật giáo trong nước // TC.Phật học. - 2016. - Tháng 5. - Tr 62.
Số 3
Từ ngày 15 đến 22/4, Đoàn công tác gồm Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo
Ban Hướng dẫn Phật tử TW, cư sĩ thành viên đã trao đổi với Ban Trị sự và Ban
Hướng dẫn Phật tử 15 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 294.3/B105H.
078. Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2016 : Văn hóa bốn phương //
TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2016. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 14. Số 21
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc đã diễn ra Ngày sách Việt Nam tỉnh
Bắc Ninh năm 2016 với chủ đề "Sách, trí thức - khởi nguồn thành công". Ngày
sách đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh
tham dự.
DDC: 002.074/NG112S.
080. Bắc Ninh: Tham vấn HS THCS về vấn đề liên quan đến trẻ em //
Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 2. Số 122
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tham vấn trẻ em tại 8 trường THCS
tại TP Bắc Ninh và huyện Yên Phong với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa quyền
tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội có liên quan.
DDC: 305.235/B113N.
081. KK. Bắc Ninh: Xét tuyển vào 8 trường THCS trọng điểm cấp
huyện // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 24 tháng 5. - Tr 2. Số 124
Năm học 2016-2017, 8 trường THCS trọng điểm cấp huyện của tỉnh sẽ tổ
chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Từ ngày 1/7, các trường phát hành và
thu hồ sơ dự tuyển, trước 20/7 công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.
DDC: 373.236/B113N.
082. NGUYỄN ĐÌNH TÙNG. Chuyện nhà giáo ưu tú về quê làm
trưởng thôn // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 14 tháng 5. - Tr 10. Số 116
Bài viết về cựu chiến binh, nhà giáo ưu tú, nhà thơ Nguyễn Khắc Đàm, ở
thôn Thụy Mão, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.
DDC: 371.109597/CH527NH.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
083. PV. Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS.TS
Nguyễn Thị Xuyên // Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 2.
Số 76
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Ngày 10/5, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng
Nhất cho PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên để ghi nhận những kết quả công tác và
quá trình cống hiến cho ngành y của bà.
DDC: 929.809597/TR108T.
084. TRÍ YẾN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 17
tháng 5. - Tr 8. Số 19798
Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh cho biết, bệnh viện
vừa điều trị thành công ca hiếm muộn đầu tiên bằng phương pháp thụ tinh nhân
tạo.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Phụ nữ Việt Nam, số 60).
DDC: 618.1009597/H103B.
085. VĂN TUẤN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 20
tháng 5. - Tr 8. Số 19801
Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật thụ tinh
nhân tạo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
DDC: 618.1009597/H103B.
086. THÁI HÀ. Kỹ thuật nội soi mới chữa bệnh tim // Tiền phong. 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 6. Số 132
Ngày 10/5, GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết,
Trung tâm Tim mạch vừa phẫu thuật nội soi hoàn toàn cho bệnh nhân Phạm Thị
Ngọc Tân, 11 tuổi, ở huyện Tiên Du bị thông liên nhĩ. Đây là bệnh nhân đầu tiên
tại Việt Nam được thực hiện kỹ thuật này. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục
tốt, không có biến chứng sau mổ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 58).
DDC: 617.4009597/K600TH.
087. Y.N. Hành trình bổ sung vi chất sắt cho trẻ nông thôn đã đến
miền Bắc // Thanh niên. - 2016. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 14C. Số 144
Viện Dinh dưỡng quốc gia phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đưa
chương trình bổ sung vi chất sắt cho trẻ em nông thôn 10 tỉnh phía Bắc, trong đó
có Bắc Ninh.
DDC: 363.8/H107TR.
088. PV. Xử lý ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh hai tỉnh Bắc
Giang, Bắc Ninh // Nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 5. Số 22139
Ngày 11/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Đoàn kiểm tra của Bộ
đã tiến hành khảo sát và đưa ra kết luận về hiện trạng ô nhiễm môi trường nước
sông Cầu và sông Ngũ Huyện Khê. Kết quả cho thấy đoạn giáp ranh giữa hai
tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, sông Cầu và sông Ngũ Huyện Khê bị ô nhiễm môi
trường nước nghiêm trọng.
DDC: 363.73/X550L.
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089. AP. Bắc Ninh: Yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm BVMT
// Tài nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 16. Số 38
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Văn bản số 1083/UBND-NN.TN
yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND
huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu
tác hại do chất thải từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
DDC: 354.309597/B113N.
090. QUẾ NGUYỄN. Làng nghề giấy bức tử dòng Ngũ Huyện Khê //
Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 12 tháng 5. - Tr 6. Số 19
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của sông
Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua huyện Yên Phong do tác động của việc xả thải
tại làng nghề giấy Phong Khê.
DDC: 363.73/L106NGH.
091. LÊ XUÂN, HẢI NAM. Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh: Chợ gỗ trái
phép gây ô nhiễm // Tài nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 17 tháng 5. - Tr
14. Số 39
Bài phản ánh về việc hình thành chợ gỗ trái phép trên đất dự án để thu lợi
hàng tỷ đồng và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của các doanh nghiệp tại
Khu Công nghiệp làng nghề Đồng Quang, thị xã Từ Sơn.
DDC: 363.73/TH300X.
092. HÀ MINH. Bài 1: Báo động đỏ : Bắc Ninh quyết đẩy lùi ô nhiễm
làng nghề // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 10 tháng 5. - Tr 1. Số 131
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng diễn biến
phức tạp tại các làng nghề truyền thống của Bắc Ninh. Hiện nay, các cơ quan
chức năng cùng các địa phương đã và đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền,
tập huấn và tìm các phương án xử lý ô nhiễm.
DDC: 363.73/B103M.
093. HÀ THẢO. Mẫn Bá Xuân với ước mơ làm thầy giỏi // Quân đội
nhân dân. - 2016. - Ngày 23 tháng 5. - Tr 5. Số 19804
Bài viết về vận động viên Mẫn Bá Xuân, quê ở huyện Yên Phong, sau khi
giải nghệ với bộ sưu tập thành tích đáng nể ở bộ môn Vật. Hiện anh đang là Trợ
giáo Ban huấn luyện Đội tuyển vật Quân đội.
DDC: 796.812/M121B.
094. LÂM DU. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng
5. - Tr 8. Số 19798
Từ ngày 16 đến 21/5 diễn ra Giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật
tự do toàn quốc năm 2016 tại Bắc Ninh.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Cựu chiến binh Việt Nam, số
1125).
DDC: 796.81209597/H103B.
095. PV. Khởi tranh Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc : Tin văn hóa
- thể thao // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 31 tháng 5. - Tr 6. Số 3961
Ngày 30/5, tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra lễ
khai mạc Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XXV năm 2016. Giải quy
tụ 223 vận động viên từ 25 đoàn trong nước có phong trào phát triển võ cổ
truyền Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 796.81509597/KH462TR.
096. Tin nhanh // Tin tức. - 2016. - Ngày 26 tháng 5. - Tr 11. Số 125
Giải vô địch Cầu lông đồng đội toàn quốc tranh Cúp Li-ning lần thứ II
năm 2016 sẽ diễn ra đến ngày 28/5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. Giải
thu hút gần 100 VĐV đến từ 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.
DDC: 796.34509597/T311NH.
097. Tin nhanh // Tin tức. - 2016. - Ngày 30 tháng 5. - Tr 11. Số 128
Tại Giải vô định Cầu lông đồng đội toàn quốc tranh Cup Li-Ning lần thứ
2 năm 2016 diễn ra ở Bắc Ninh, đội nam TP Hồ Chí Minh và đội nữ Bắc Giang
đã giành chức vô địch.
DDC: 796.34509597/T311NH.
098. ĐỨC QUÝ - BẮC NINH. Thể thao Bắc Ninh: Huy động nguồn
lực phát triển thể thao thành tích cao // Thể thao Việt Nam. - 2016. - Ngày 27
tháng 5. - Tr 6. Số 22
Bài viết về công tác xây dựng và phát triển thể thao thành tích cao của
tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 796.09597/TH250TH.
V – VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT
099. NGUYỄN THANH KIM. Trẻ nhỏ ở biển // Nhân dân cuối tuần. 2016. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 13. Số 22
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TR200NH.
100. NGUYỄN THANH KIM. Ơi chim yến nhỏ // Nhân dân cuối tuần. 2016. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 13. Số 22
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/NG527TH.
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101. NGUYỄN TỰ LẬP. Vấn xuân - tập thơ Đường luật với nhiều
hương sắc // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2016. - Tháng 5. - Tr 90. Số
256
Bài viết của tác giả quê ở Bắc Ninh về nghệ thuật biểu cảm được thể hiện
trong tập thơ "Vấn xuân".
DDC: 895.922134/V121X.
102. PHẠM LÝ. Nhạc sĩ Đoàn Bổng tố ca khúc Về Hà Tây đi em bị
"đạo" thành thơ // Giao thông. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 13. Số 75
Bài viết về việc tranh chấp bản quyền sáng tác giữa nhạc sĩ Đoàn Bổng
với tác phẩm "Về Hà Tây đi em" và nhà thơ Nguyễn Sông Cầu, quê ở Bắc Ninh,
với bài thơ "Về Bắc Ninh đi em". Hiện vụ việc chưa có kết luận chính thức của
cơ quan có thẩm quyền.
DDC: 346.04/NH101S.
103. THANH TÂM, QUỲNH NGA. Sức sống quan họ // Công thương. 2016. - Ngày 5 tháng 5. - Tr 29. Số 52-54
Bài viết về sức sống tiềm tàng của những làn điệu Dân ca quan họ ở miền
quê Kinh Bắc được các nghệ nhân quan họ gìn giữ, trao gửi đam mê và truyền
dạy cho các thế hệ tiếp nối.
DDC: 782.42162009597/S552S.
104. THÙY DƯƠNG. Sao mai Hồng Nhung "Tôi hát với một trái tim
yêu đất nước da diết" // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 8.
Số 122
Bài viết về ca sĩ sao mai Hồng Nhung, một trong những ca sĩ trẻ có giọng
hát trữ tình cách mạng mẫu mực, cô sinh ra và lớn lên trong cái nôi quan họ Bắc
Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 123125).
DDC: 782.0092/S108M.
0105. NGUYỄN THU TRANG. Tranh Đông Hồ tìm lại thời "vang
bóng" // Nhân dân. - 2016. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 5. Số 22136
Bài viết về những nỗ lực thầm lặng của các nghệ nhân tâm huyết ở làng
tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, họ đã từng bước ngược dòng
tìm lại hình bóng một làng tranh tấp nập người bán kẻ mua.
DDC: 741.09597/TR107Đ.
VI – LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
106. TRẦN HÒA. Bút tháp kỳ ẩn: Tháp đá Báo Nghiêm // Khoa học và
đời sống. - 2016. - Ngày 6 tháng 5. - Tr 12. Số 55
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Bài và ảnh về Tháp đá Báo Nghiêm, công trình kiến trúc độc đáo mang ý
nghĩa Phật giáo với nhiều phù điêu, hình họa cách điệu tạo nên dấu ấn riêng.
Tháp nằm trong khuôn viên chùa Bút Tháp, ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành.
DDC: 959.727/B522TH.
107. TRẦN HÒA. Bút Tháp kỳ ẩn - Kỳ 2: Dòng chữ tiết lộ niên đại
tượng cổ // Khoa học và đời sống. - 2016. - Ngày 9 tháng 5. - Tr 12. Số 56
Bài nghiên cứu về pho tượng Quan Thế âm Bồ tát, tại chùa Bút Tháp, xã
Đình Tổ, huyện Thuận Thành, chứa đựng nhiều "ẩn ngữ" cùng một triết lý Phật
giáo sâu xa.
DDC: 959.70272/B522TH.
108. TRẦN HÒA. Bút Tháp kỳ ẩn - Kỳ cuối: Sách đồng 356 năm tuổi
// Khoa học và đời sống. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 12. Số 57
Bài nghiên cứu về cuốn Sách đồng 356 tuổi hiện đang được lưu giữ trong
chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Cuốn Sách cổ này là báu vật
quý hiếm rất có ý nghĩa đối với tư liệu văn hóa lịch sử quốc gia.
DDC: 959.70272/B522TH.
109. THÁI LỘC. Kỳ 2: Hiến bia quý, cầu một chữ an : Bảo vật quốc
gia: Những phát hiện bất ngờ // Tuổi trẻ. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 10. Số
124
Bài và ảnh về những nét độc đáo của tấm bia Xá lợi tháp minh quý hiếm
có từ năm 601, thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Đức, ở thôn Xuân
Quan, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành. Hiện ông Đức đã hiến tặng cổ vật này
cho Bảo tàng Bắc Ninh nhằm lưu giữ và trưng bày.
DDC: 959.7013/K600H.
110. Thành Luy Lâu và thành Long Biên là một // Tuổi trẻ. - 2016. Ngày 11 tháng 5. - Tr 11. Số 124
Ý kiến của ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh, về tấm bia Xá
Lợi tháp minh, một cổ vật quý hiếm, có giá trị đặc biệt đối với văn hóa phật giáo
Luy Lâu.
DDC: 959.7013/TH107L.
111. TRẦN NAM, NGUYÊN NGỌC. Chuyện chưa kể về chuông cổ bị
đánh cắp ở Bắc Ninh // Lao động và xã hội. - 2016. - Ngày 22 tháng 5. - Tr 13.
Số 61
Bài viết về quả chuông đồng ở chùa Ngũ Hộ, bảo vật của 5 gia đình, 5
dòng họ và 5 thôn từng bị phát xít Nhật đánh cắp đem về nước. Hiện, chuông cổ
đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 786.8009597/CH527CH.
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112. NGUYỄN QUANG KHẢI. Công đức của một số vị thiền sư tiêu
biểu đối với việc khắc ván in kinh sách ở Bắc Ninh thế kỷ XVIII-XIX //
TC.Phật học. - 2016. - Tháng 5. - Tr 51. Số 3
Bài phản ánh tình hình khắc ván in kinh sách của một số cơ sở thờ tự Phật
giáo tỉnh Bắc Ninh trong thời gian thế kỷ XVIII-XIX và công lao đóng góp của
một số vị cao tăng tiêu biểu.
DDC: 294.3/C455Đ.
113. HỒNG MINH. Tiêu Tương huyền thoại và vùng văn hóa Kinh
Bắc // Sức khỏe và đời sống. - 2016. - Ngày 1 tháng 5. - Tr 5. Số 70
Bài viết về con sông Tiêu Tương, nó đã bồi đắp phù sa, kiến tạo nên
những giá trị văn hóa - lịch sử không thể phai mờ cho "Kinh đô văn hóa" Bắc
Ninh - Kinh Bắc của người Việt.
DDC: 307.72/T309T.
114. NGUYỄN THÀNH HỮU. Thiền sư Vạn Hạnh - Nhà tiên tri xuất
chúng // Khoa học và đời sống. - 2016. - Ngày 11 tháng 5. - Tr 15. Số 57
Bài viết về thiền sư Vạn Hạnh (938-1025), cố vấn của vua Lê Đại Hành,
người thầy, người hướng dẫn của Lý Công Uẩn đồng thời là nhà tiên tri xuất
chúng.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp qua bài: Thiền sư Vạn Hạnh - Nhà tiên
tri xuất chúng - Kỳ 2: Tiên đoán về sự lên ngôi của Lý Công Uẩn, Khoa học và
đời sống, số 58; Thiền sư Vạn Hạnh - Nhà tiên tri xuất chúng - Kỳ cuối: Tạo
dựng minh quân, Khoa học và đời sống, số 59).
DDC: 959.7022/TH305S.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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