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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. HOÀNG THƯ, VÂN ANH. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng: Năm 2016 giám sát xử lý tham nhũng tại 14 tỉnh // Pháp
luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 3. Số 119
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng đã
họp phiên thứ 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì
phiên họp. Theo hội nghị, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo TW tiếp tục triển khai 7
đoàn công tác do 7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, tiến hành
kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ
án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp tại 14 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 352.809597/B105CH.
002. PV. Quốc hội hoàn thiện kiện toàn nhân sự cấp cao // Thời báo
làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 3. Số 15
Danh sách 7 Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa XIII và danh sách 13 Ủy
viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong đó có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên
Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban Công
tác đại biểu.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 82; Nhân dân, số
22014; Đại biểu nhân dân, số 97).
DDC: 328.309597/Q514H.
003. DIỆP ANH (Thực hiện). HĐND tỉnh Bắc Ninh: Từng bước
khẳng định hiệu lực, hiệu quả // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 4.
- Tr 3. Số 108
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TW
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những kết quả đã đạt được trong
hoạt động giám sát, khảo sát thực địa tại cơ sở nhằm tháo gỡ những vấn đề bức
xúc của các địa phương, đơn vị.
DDC: 352.209597/H452Đ.
004. DIỆP ANH. Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa
XVII // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 2. Số 106
Ngày 14/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp thứ 18
tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016, công bố quyết định khen thưởng của UBND tỉnh
cho 14 tập thể và 56 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp trong hoạt
động HĐND tỉnh.
DDC: 352.209597/T455K.
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005. HUYỀN LOAN, DIỆP ANH. HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2011-2016: Tin tưởng và kỳ vọng // Đại biểu nhân dân. - 2016. Ngày 26 tháng 4. - Tr 3. Số 117
Bài viết đánh giá những kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh Bắc Ninh
trong nhiệm kỳ 2011-2016.
DDC: 352.2009597/H452Đ.
006. HẢI PHONG. Bắc Ninh: Chốt danh sách chính thức người ứng
cử ĐBQH và HĐND : Tin đoàn đại biểu và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 2. Số 108
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 3 lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị biểu quyết
thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và 92 người đủ tiêu
chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.
DDC: 324.509597/B113N.
007. KHÁNH AN. Bắc Ninh: Lập, niêm yết danh sách cử tri phải chặt
chẽ : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân dân. 2016. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 2. Số 103
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh
giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của TP Bắc Ninh, đồng thời đề nghị lưu ý
đến công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3; việc lập, niêm yết danh sách
cử tri; công tác kiểm tra, rà soát chỉ đạo...
DDC: 324.5/B113N.
008. HẢI PHONG. Bắc Ninh: Đánh giá kết quả bước một công tác
triển khai bầu cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại
biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 2. Số 120
Tại hội nghị đánh giá kết quả bước một, triển khai nhiệm vụ tiếp theo
công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban
Bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác triển khai bầu
cử. Toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 14 đơn vị bầu cử HĐND, 72 đơn vị
bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 947 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và
phân chia thành 982 khu vực bỏ phiếu ĐBQH và HĐND.
DDC: 324.609597/B113N.
009. MẠNH TUÂN. Bắc Ninh công bố danh sách ứng cử ĐBQH và
HĐND // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 2. Số 119
Ngày 27/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo công bố
danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại
biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, danh sách chính thức ứng cử
đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu là 13 người và 92 người ứng cử đại biểu
HĐND ở 14 đơn vị bầu cử.
DDC: 324.509597/B113N.
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010. N.Y. Bắc Ninh thành lập tổ tiếp công dân trong thời gian bầu cử
// Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 4. Số 43
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND về
việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và cử tri trong thời gian bầu cử đại biểu
Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 324.609597/B113N.
011. PVH. 42 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ nữ ứng viên từ 40% trở lên //
Phụ nữ Việt Nam. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 2. Số 41
Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, sau Hội nghị hiệp thương
vòng 2, có tới 42 tỉnh, thành phố có tỉ lệ nữ ứng viên đạt từ 40% trở lên, trong
đó tỉnh Bắc Ninh đạt 61,54%.
DDC: 324.5009597/B454H.
012. KHÁNH AN. Bắc Ninh: Bảo đảm 100% cử tri thực hiện quyền
và nghĩa vụ bầu cử : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
// Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 16 tháng 4. - Tr 2. Số 107
Ủy ban Bầu cử tỉnh đã làm việc với thị xã Từ Sơn về công tác chuẩn bị
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, qua
đó ghi nhận các kết quả đã đạt được của thị xã trong công tác chuẩn bị bầu cử.
DDC: 324.609597/B113N.
013. NGÔ TUẤN. Công an tỉnh Bắc Ninh tăng cường hơn 300 CBCS
xuống cơ sở bảo vệ bầu cử // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 13 tháng 4. - Tr
3. Số 3913
Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ xuất quân bảo vệ Bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
DDC: 363.2/C455A.
014. MẠNH TUÂN (THỰC HIỆN). Bắc Ninh sẽ trở thành vùng đô thị
hiện đại, bền vững // Đại biểu nhân dân. - 2016. - Ngày 30 tháng 4. - Tr 7. Số
121-124
Bài trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về những ấp ủ, mong muốn của người đứng
đầu chính quyền đối với những công việc đã, đang và sẽ làm để xây dựng Bắc
Ninh trở thành vùng đô thị hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.
DDC: 307.1/B113N.
015. PV. Xã Hà Mãn (Thuận Thành - Bắc Ninh): "Lấy dân làm gốc"
là mục tiêu xây dựng nông thôn mới // Bảo vệ pháp luật. - 2016. - Ngày 15
tháng 4. - Tr 13. Số 31
Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền
và nhân dân xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, công tác thực hiện Chương trình
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mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả trên các
lĩnh vực kinh tế - xã hội.
DDC: 307.1/X100H.
016. QUYÊN SƠN. Giao lưu giữa Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam Trường Sĩ quan chính trị (Bộ Quốc phòng) // Pháp luật Việt Nam. - 2016. Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 98
Ngày 6/4, tại Bắc Ninh, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam và Đảng bộ
Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp tổ chức sinh hoạt Đảng
chuyên đề, thông tin thời sự, trao đổi nghiệp vụ báo chí.
DDC: 324.25970755/GI108L.
017. SƠN TRÀ. Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính // Người cao
tuổi. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 6. Số 64
Bài viết về những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục
hành chính ở phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.
DDC: 352.209597/Đ304S.
018. PHẠM CHÍNH. Huyện Quế Võ (Bắc Ninh): 85 đơn vị, doanh
nghiệp thực hiện giao dịch điện tử : Chung tay cải cách thủ tục hành chính //
Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 4. Số 34
Bài phản ánh việc Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ tập trung đầu tư cơ sở
hạ tầng, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm để các đơn vị sử dụng lao động
thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH theo phương thức mới.
DDC: 368.409597/H527Q.
019. TV. Bắc Ninh: Chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện //
Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 6. Số 30
UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt phương án chi trả trợ cấp xã hội đối
với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thông qua Bưu điện. Từ ngày 5-15
hàng tháng, hệ thống Bưu điện sẽ tiến hành chi trả trực tiếp cho đối tượng
BTXH tại Bưu cục, điểm Bưu điện - văn hóa xã, phường, thị trấn hoặc các đại lý
Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh.
DDC: 368.409597/B113N.
020. NGUYỄN KHANG. Tuổi trẻ vùng giáo Bắc Ninh tích cực tham
gia các phong trào của Đoàn // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2016. Ngày 10 tháng 4. - Tr 17. Số 15
Bài viết về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên Công
giáo vùng giáo Bắc Ninh tham gia các công tác Đoàn Thanh niên tại địa phương.
DDC: 369.4/T515TR.
021. VIỆT HÀ. Bắc Ninh: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua
bưu chính // Bưu điện Việt Nam. - 2016. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 9. Số 48
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Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Kế hoạch
806/KH-UBND về việc triển khai đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua
dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn
tỉnh.
DDC: 383/B113N.
022. THU HẰNG, KIM QUY. Các chấp hành viên nô nức đua tài //
Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 5. Số 102
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi Chấp hành viên
giỏi lần thứ nhất. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương
Khôi dự.
DDC: 347/C101CH.
023. TIẾN MẠNH. Bắc Ninh: Vì sao 50% thí sinh trượt sát hạch xe
số tự động // Giao thông. - 2016. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 8. Số 66
Bài phản ánh về tình trạng 50% thí sinh trượt sát hạch xe số tự động tại
khóa sát hạch đào tạo lái xe số tự động đầu tiên được tổ chức tại Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/B113N.
024. 200kg xúc xích không rõ nguồn gốc : Tin An ninh - Trật tự //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 22127
Ngày 28/4, trên tuyến quốc lộ 18 đoạn qua xã Quảng Thành, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện xe ô tô
BKS 98B-000.62 chạy tuyến Móng Cái-Bắc Giang do Lương Văn Dũng, SN
1970, trú tại TP Bắc Ninh điều khiển kiêm chủ hàng đang vận chuyển 200kg xúc
xích không rõ nguồn gốc. Đội Quản lý thị trường số 9 thu giữ toàn bộ số xúc
xích, phối hợp các lực lượng chức năng tiêu hủy.
DDC: 363.19009597/H103TR.
025. M.T. Xà beng đấu kiếm, người chết, kẻ vào tù // Pháp luật Việt
Nam. - 2016. - Ngày 12 tháng 4. - Tr 10. Số 103
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, bắt giam Trần Văn Đức, SN 1968, trú
tại thị xã Từ Sơn về tội giết người.
DDC: 364.152/X100B.
026. Mua bán giấy khám sức khỏe : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 8. Số 22119
Ngày 20/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt quả tang Nguyễn Văn
Toán, SN 1969, ở khu 6, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh và Trần Khánh, SN
1979, ở Mai Bang, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh về hành vi mua bán giấy
khám sức khỏe giả mạo. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu giữ
15 giấy khám sức khỏe giả cùng nhiều tang vật liên quan.
DDC: 364.16/M501B.
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027. NGA SƠN. Thâm nhập điều tra việc sản xuất băng vệ sinh bẩn,
PV TT và ĐS bị dọa giết // Tuổi trẻ đời sống. - 2016. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 8.
Số 479
Bài phản ánh việc PV báo Tuổi trẻ và đời sống thâm nhập điều tra các cơ
sở sản xuất băng vệ sinh bẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và trong quá trình điều
tra đã bị đe dọa trực tiếp và bằng tin nhắn với thái độ côn đồ.
DDC: 363.19/TH120NH.
028. NGÔ TUẤN. Bắt 3 đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của
công nhân : Tin an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 12 tháng 4. Tr 5. Số 3912
Công an huyện Yên Phong vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây ra ít nhất
12 vụ cướp giật tài sản của công nhân trên địa bàn Khu công nghiệp Yên Phong,
đã thu giữ nhiều điện thoại là tang vật trong các vụ án và đang mở rộng điều tra.
DDC: 364.15/B118B.
029. PV. Về vụ tố cáo kéo dài nhiều năm ở Bắc Ninh: Cần được giải
quyết dứt điểm // Công lý. - 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 8. Số 31
Bài phản ánh về tình trạng trì hoãn trong công tác điều tra, xử lý theo đơn
tố cáo của ông Phan Viết Thuần, trú tại Hà Nội đối với vợ chồng ông Nguyễn
Hữu Trực, trú tại thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn. Đề nghị các
cơ quan tỉnh Bắc Ninh thực thi trách nhiệm, giải quyết dứt điểm vụ việc này
theo quy định của pháp luật để đảm bảo kỷ cương và quyền lợi hợp pháp của
công dân.
DDC: 333.33/V250V.
030. T.THANH. Bắt thủ kho "nướng" gần 9 tỷ đồng vào cá độ bóng
đá // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 10. Số 119
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Văn Việt, SN
1990, quê ở Cần Thơ, làm việc tại Cty CP Dược Hậu Giang chi nhánh Bắc Ninh,
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
DDC: 364.1/B118TH.
031. Truy tố đối tượng Minh Sâm cùng đồng phạm // Nhân dân. 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 8. Số 22119
Ngày 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra cáo trạng truy tố
mười bị can trong nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Minh, SN 1960, Giám đốc
Cty TNHH Đại An, trụ sở tại thị xã Từ Sơn, cầm đầu, về các tội cưỡng đoạt tài
sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 105; Công an
nhân dân, số 3914; Thanh niên, số 105; Gia đình và xã hội, số 46).
DDC: 364.1/TR523T.
032. TRẦN QUỲNH. Chánh thanh tra thị xã Từ Sơn bị tố lấn chiếm
đất công // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 19. Số 79
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Bài phản ánh khiếu kiện của những người dân khu phố Đa Vạn, phường
Châu Khê, thị xã Từ Sơn về việc lấn chiếm đất công của ông Ngô Quốc Dự,
Chánh thanh tra thị xã Từ Sơn. Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
DDC: 333.3/CH107TH.
033. VĂN HÙNG. Mẹ ngồi xe lăn khóc nấc khi biết con thành kẻ sát
nhân // Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 13 tháng 4. - Tr 13. Số 45
Bài viết về gia cảnh của đối tượng An Văn Tiến, SN 1990, trú tại tỉnh Bắc
Giang, đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi
giết người.
DDC: 364.152/M200NG.
034. VĂN NGUYỄN. Gửi về Bắc Ninh: Chính quyền cưỡng chế liệu
có đúng luật? // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 9. Số
78
Bài phản ánh những tranh chấp giữa người dân và chính quyền phường
Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn về thời hạn hợp đồng thuê đất giữa HTX Nuôi trồng
thủy sản Đồng Kỵ với 116 hộ dân. Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2021
nhưng chính quyền địa phương đã cưỡng chế, phá nhà điều hành và một số công
trình của HTX gây bức xúc trong dư luận.
DDC: 333.5/G553V.
035. PV VÀ CTV. Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động //
Nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng 4. - Tr 3. Số 22127
Tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và phát động Tháng
Công nhân năm 2016 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho 200 công
nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
DDC: 361.7/NH309H.
036. NGUYỄN NGỌC AN. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Phát triển mới
39.389 đoàn viên trong nửa nhiệm kỳ // Lao động. - 2016. - Ngày 4 tháng 4. Tr 5. Số 75
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực
hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV
Công đoàn tỉnh Bắc Ninh, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCĐ
của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 20 năm phong trào "Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo
ATVSLĐ".
DDC: 331.87/L035Đ.
037. Bắc Ninh : Hành trình nhân ái // Khuyến học và Dân trí. - 2016. Ngày 7 tháng 4. - Tr 12. Số 14
Ngày 21/3, PV Dân trí đã trao 259.110.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến
gia đình 3 cháu bé mồ côi bố mẹ tại thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.
DDC: 362.71/B113N.
7

038. Bắc Ninh : Hành trình Nhân ái // Khuyến học và Dân trí. - 2016. Ngày 21 tháng 4. - Tr 12. Số 16
Ngày 31/3, PV Dân trí đã trở lại thăm và trao số tiền gần 300 triệu của
bạn đọc Dân trí ủng hộ 3 em bé có bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, ở thôn Hộ
Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du.
DDC: 361.7/B113N.
039. H.HÒA. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa được bầu làm Phó Chủ tịch
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam // Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 27
tháng 4. - Tr 2. Số 51
Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
đã bầu bà Nguyễn Thị Thành Hòa làm Phó Chủ tịch Hội, bầu bổ sung các Ủy
viên BCH Hội gồm 2 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Quang Vui, Chủ
tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 353.5309597/B100NG.
040. VIỆT HƯNG. Đại hội Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bắc Ninh lần
thứ II // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 28 tháng 4. - Tr 4. Số
1121+1122
Ngày 22/4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Doanh nghiệp Cựu
chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Ban chấp
hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB cùng 128
hội viên.
DDC: 305.9/Đ103H.
041. H.A. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh phối hợp tham gia tìm kiếm quy
tập hài cốt liệt sĩ // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr
10. Số 1120
Thường trực Tỉnh hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp
Hội phối hợp với các ban, ngành địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phổ
biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tìm kiếm
quy tập hài cốt liệt sĩ tới mọi hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa
bàn.
DDC: 305.9/H452C.
042. QUỐC LẬP. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt : Người vác tù va
// Cựu chiến binh Việt Nam. - 2016. - Ngày 14 tháng 4. - Tr 6. Số 1119
Bài viết về tấm gương mẫu mực trong công tác Hội của cựu chiến binh
Lương Ngọc Oanh, ở thôn Ấp Dừa, xã Trung Chính, huyện Lương Tài.
DDC: 305.9/NH304V.
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II – KINH TẾ
043. PV. Agribank đóng góp 5 tỷ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho
người nghèo tỉnh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2016. - Ngày 24 tháng 4. Tr 4. Số 3924
Ngày 22/4, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, ông Trịnh Ngọc
Khánh vừa trao biểu trưng 5 tỷ đồng từ Agribank ủng hộ Quỹ Vì người nghèo
để xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại 5
huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 100;
Nhân dân, số 22121).
DDC: 361.7/A100G.
044. PV. Bắc Ninh: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 // Tài
nguyên và Môi trường. - 2016. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 4. Số 28
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Tờ trình số 61/TTr-UBND trình HĐND tỉnh
về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Hệ số điều
chỉnh giá đất đối với đất ở đô thị năm 2016 dự kiến tăng 0,1 lần so với năm
2015.
DDC: 333.33/B113N.
045. HT. Bắc Ninh: Triển khai 22 dự án nhà ở xã hội // Bảo hiểm xã
hội. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 6. Số 32
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã có 22 dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh
cho phép khảo sát, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng với
mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.
DDC: 333.33/B113N.
046. HOA VI. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2016. - Ngày 29 tháng
4. - Tr 8. Số 19781
Ngày 28/4, UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thi công các dự án nút
giao đấu nối đường trong Khu công nghiệp Yên Phong I với Quốc lộ 18.
DDC: 388.1/H103B.
047. THU LÊ. Tin vắn // Đầu tư. - 2016. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 2. Số 44
Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận về chủ trương cho phép gia hạn
tiến độ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí
theo hình thức hợp động BOT thêm 6 tháng so với hợp đồng BOT đã ký. Theo
đó, thời gian hoàn thành việc thi công sẽ được lùi đến ngày 31/9/2017.
DDC: 388.1/T311V.
048. HẢI QUỲNH. Kiến nghị chưa nâng tốc độ QL1 Bắc Ninh-Bắc
Giang lên 100km/h // Giao thông. - 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 6. Số 65
9

Bài viết về những bất cập khi nâng tốc độ QL1 Bắc Ninh-Bắc Giang lên
100km/h trong khi hệ thống hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng được việc nâng tốc
độ.
DDC: 363.12009597/K305NGH.
049. NGUYỄN HÒA, THANH XUÂN. Bài 1: Đất đã giao nhưng tiền
không trao : Trắng tay vì giao đất cho Khu công nghiệp Đồng Quang // Nông
thôn ngày nay. - 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 7. Số 99
Bài phóng sự điều tra theo đơn tố cáo gửi lên UBND thị xã Từ Sơn cùng
nhiều cơ quan chức năng của các công dân phường Đồng Kỵ về hành vi xây
dựng chợ gỗ trái phép, sai quy định tại Dự án khu công nghiệp làng nghề sản
xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Quang của Cty ITD.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bài cuối: Lập chợ gỗ trái phép,
phớt lờ chỉ đạo của địa phương, Nông thôn ngày nay, số 100).
DDC: 333.5/B103C.
050. NGỌC THANH. Vì sao người tiếp cận tận ngõ ngách các làng
nghề Việt lại là Jack Ma // Thời báo làng nghề Việt. - 2016. - Ngày 21 tháng 4.
- Tr 5. Số 16
Bài viết lý giải về nguyên nhân công ty Alibaba của nhà tỷ phú Jack Ma
tiếp cận các làng nghề Việt và đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó các
làng nghề xuất khẩu ở Bắc Ninh cũng đang tích cực tham gia mở gian hàng
thương mại điện tử lớn của nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh.
DDC: 680/V300S.
051. HÀ MY. Mong manh phận giấy dó Đống Cao // Quân đội nhân
dân. - 2016. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 5. Số 19757
Bài phản ánh về những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ giấy dó của
làng nghề truyền thống làm giấy dó ở thôn Đống Cao, phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh.
DDC: 676/M451M.
052. THÁI SƠN. Nghề thủy nông bên dòng Bắc Đuống: "Trên đông,
dưới hè..." // Phụ nữ Việt Nam. - 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 5. Số 47
Bài viết về những nhọc nhằn để bám nghề của các nữ công nhân thủy
nông trên dòng Bắc Đuống, thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 331.4/NGH250TH.
053. NGUYỄN HUÂN. Thực phẩm Dabaco : Thực phẩm sạch, ai làm,
bán ở đâu // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 25 tháng 4. - Tr 7. Số 82
Bài viết về sản phẩm trứng gà đạt chuẩn an toàn thực phẩm của Cty
TNHH Dabaco Bắc Ninh. Với quy trình chuẩn khép kín, hệ thống chuồng trại,
dây chuyền, thiết bị chăn nuôi, giết mổ, chế biến, thu gom xử lý tự động hóa ở
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mức tối đa, các sản phẩm thực phẩm Dabaco luôn là sự lựa chọn số 1 của nhân
dân địa bàn trong tỉnh và các địa phương lân cận.
DDC: 636.5009597/TH552PH.
054. BÙI HUẾ. Rau sạch Bắc Ninh : Thực phẩm sạch, ai làm, bán ở
đâu? // Nông nghiệp Việt Nam. - 2016. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 7. Số 66
Bài viết về những kết quả đáng khích lệ trong quá trình xây dựng chuỗi
cung ứng rau an toàn, phân phối cho thị trường Bắc Ninh và các tỉnh lân cận của
HTX sản xuất rau thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong.
DDC: 635/R111S.
III - III – KHOA HỌC – VĂN HÓA – GIÁO DỤC
055. AQUA. Bắc Ninh tổ chức hơn 5.000 lớp tập huấn kỹ thuật nông
nghiệp // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 7 tháng 4. - Tr 13. Số 84
Giai đoạn 2005-2015, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện 101
đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; hơn 5.000 lớp
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật với hơn 400.000 lượt người tham gia; hơn 900
quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp thâm
canh mới đã được chuyển giao vào sản xuất.
DDC: 630.9597/B113N.
056. HỮU TRƯỞNG. Triển lãm trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường
Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" // Quân đội nhân
dân. - 2016. - Ngày 26 tháng 4. - Tr 8. Số 19778
Ngày 25/4, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với
Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư
liệu "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý". Đồng chí
Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bưu điện Việt Nam, số 51; Tin
tức, số 99; Nông thôn ngày nay, số 99; Phụ nữ Việt Nam, số 50).
DDC: 907.4/TR305L.
057. BT. Dấu ấn văn hóa trên đồ thủ công // Đại biểu nhân dân. - 2016.
- Ngày 26 tháng 4. - Tr 5. Số 117
Từ ngày 29/4 đến 4/5, triển lãm "Dấu dấn văn hóa kinh đô Huế và đồng
bằng sông Hồng qua các sản phẩm thủ công truyền thống" sẽ diễn ra tại Bảo
tàng Lịch sử và Cách mạng Huế. Triển lãm sẽ trưng bày 40 tác phẩm đúc đồng,
chạm bạc của các nghệ nhân đến từ 3 tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, trong đó
có Bắc Ninh.
DDC: 671.009597/D125Â.
058. PHƯƠNG ANH. Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh): Giải pháp nào
hạn chế tiền tỉ...thành tro? // Văn hóa. - 2016. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 5. Số 43
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Ngày 7/4, tại TP Bắc Ninh, Viện Văn học, Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm
khoa học "Giải pháp và phương án quản lý nhà nước nhằm hạn chế tiêu cực
trong việc đốt vàng mã, đồ mã tại di tích đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19760;
Pháp luật Việt Nam, số 103; Pháp luật Việt Nam, số 114; Nhân dân cuối tuần, số
17).
DDC: 353.709597/Đ254B.
059. DƯƠNG VĂN, NGỌC ANH. Chết đường, chết chợ không mang
về nhà : Khám phá phong tục ma chay của người Việt - Kỳ 4 // Khoa học và đời
sống. - 2016. - Ngày 11 tháng 4. - Tr 12. Số 44
Bài viết về phong tục ma chay đối với người "chết đường, chết chợ" tại
xã Hòa Long, TP Bắc Ninh.
DDC: 393/CH258Đ.
060. PHẠM THUẬN THÀNH. Du xuân đất cổ Luy Lâu // TC.Thế giới
trong ta. - 2016. - Tháng 4. - Tr 6. Số 455
Bài viết về những nét đặc sắc trong tục đón Tết của người dân ở vùng đất
cổ Luy Lâu.
DDC: 394.26/D500X.
061. Bắc Ninh: Bồi dưỡng phương pháp dạy ôn thi THPT quốc gia
cho GV Tiếng Anh // Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 23 tháng 4. - Tr 2. Số
98
Nhằm nâng cao kết quả thi môn Tiếng Anh tại Kỳ thi THPT quốc gia
năm 2016, Sở Giáo dục và đào tạo đã mời các chuyên gia của Bộ Giáo dục và
đào tạo tập huấn phương pháp dạy ôn thi cho hơn 100 giáo viên tiếng Anh, là
những tổ trưởng, nhóm trưởng và giáo viên trực tiếp dạy ôn thi THPT quốc gia
năm 2016 cho học sinh khối 12 của tỉnh.
DDC: 373.238/B113N.
062. KK. Bắc Ninh: Hội thi "Bé khỏe - Bé tài năng - Cô sáng tạo" //
Giáo dục và thời đại. - 2016. - Ngày 8 tháng 4. - Tr 2. Số 85
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Bình đã tổ chức Hội thi "Bé khỏe Bé tài năng - Cô sáng tạo" năm học 2015-2016. Tham gia hội thi có 14 đơn vị
trường mầm non của 14 xã, thị trấn, gồm 2 nội dung thi sáng tạo đồ dùng dạy
học đối với giáo viên và thi bé khỏe, bé tài năng.
DDC: 372.21/B113N.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
063. YẾN LẠI. BVĐK huyện Tiên Du (Bắc Ninh): Tập trung phục vụ
tốt người bệnh // Bảo hiểm xã hội. - 2016. - Ngày 21 tháng 4. - Tr 6. Số 32
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Bài viết về những nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du.
DDC: 362.11/B252V.
064. T.NGUYÊN. Nối thành công "của quý" bị đứt rời cho bé 3 tuổi //
Gia đình và xã hội. - 2016. - Ngày 20 tháng 4. - Tr 7. Số 48
Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện ca ghép dương vật bị đứt lìa cho
bệnh nhi Nguyễn Văn Lâm, 3 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Hiện tình trạng cháu Lâm
đã hoàn toàn ổn định, vẫn cần theo dõi thêm.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giáo dục và thời đại, số 95).
DDC: 617.4/452TH.
065. P.A. Bắc Ninh: Kiểm tra ô nhiễm môi trường sông Cầu // Tài
nguyên và môi trường. - 2016. - Ngày 5 tháng 4. - Tr 14. Số 27
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường
cùng lãnh đạo các Sở, ngành, UBND thành phố Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tình
hình ô nhiễm môi trường sông Cầu để bàn giải pháp xử lý.
DDC: 354.3/B113N.
066. DƯƠNG VĂN. "Sông Tô" đất Kinh Bắc // Khoa học và đời sống.
- 2016. - Ngày 1 tháng 4. - Tr 14. Số 40
Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại sông Ngũ Huyện Khê,
nơi tập trung xả thải từ các khu vực tái chế giấy ăn của phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh và xã Phú lâm, huyện Tiên Du.
DDC: 363.73/S455T.
067. TIẾN CƯỜNG, ANH MINH. "Làng phế liệu" Quan Độ sống
chung với ô nhiễm // Quân đội nhân dân cuối tuần. - 2016. - Ngày 3 tháng 4. Tr 2. Số 1057
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn lao động
trong việc buôn bán, tái chế phế liệu của làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện
Yên Phong.
DDC: 363.73/L106PH.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
068. BẠCH LIÊN. Bạch Liên (Hội VHNT Bắc Ninh) // TC.Diễn đàn
văn nghệ Việt Nam. - 2016. - Tháng 4. - Tr 42. Số 255
Chùm thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/B102L.
069. HOÀNG NGỌC CHÂU. Thơ người cao tuổi // Người cao tuổi. 2016. - Ngày 19 tháng 4. - Tr 8. Số 62
Chùm thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TH460NG.
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070. NGUYỄN QUANG TRINH. Thơ người cao tuổi // Người cao tuổi.
- 2016. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 8. Số 67
Chùm thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/TH460NG.
071. NGUYỄN THANH KIM. Quan họ, đêm xuân // Văn nghệ. - 2016.
- Ngày 23 tháng 4. - Tr 9. Số 17
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/QU105H.
072. PHẠM THUẬN THÀNH. Đêm hội trống quân // TC.Thế giới
trong ta. - 2016. - Tháng 4. - Tr 78. Số 455
Truyện ngắn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.9223/Đ253H.
073. ĐỖ CÔNG TIỀM. Bụi gạch // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. 2016. - Tháng 4. - Tr 58. Số 255
Truyện ngắn của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.9223/B510G.
074. LƯU LAN PHƯƠNG. Đầu xuân gặp nhà giáo sưu tầm, ký âm
1.176 bài Quan họ cổ // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2016. - Tháng 4. Tr 80. Số 255
Bài viết về vợ chồng nhà giáo Nguyễn Văn Quyển, ở làng Kim Đôi, xã
Kim Chân, TP Bắc Ninh, người sưu tầm, ký âm 1.1176 bài Quan họ cổ đồng
thời là tác giả của cuốn sách "Tuyển tập dân ca Quan họ Bắc Ninh" được đông
đảo công chúng hoan nghênh, ủng hộ.
DDC: 782.42162009597/Đ125X.
075. ĐỨC DŨNG. Liền anh, liền chị đất mỏ // Người cao tuổi. - 2016. Ngày 6 tháng 4. - Tr 6. Số 55
Bài viết về những nỗ lực của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hiển trong việc
xây dựng và phát triển CLB hát quan họ tại Quảng Ninh, ông quê ở xã Phật
Tích, huyện Tiên Du.
DDC: 782.42162009597/L305A.
076. NGUYỄN THANH KIM. Làng ven sông Cầu // Sức khỏe và đời
sống. - 2016. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 10. Số 54
Bài viết về vùng quê Kinh Bắc với sóng nước hữu tình, mái đình rêu
phong và giọng ca quan họ mê đắm lòng người.
DDC: 307.72/L106V.
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077. LUYỆN ĐINH. Những người níu giữ hồn cốt dòng tranh nức
tiếng đất Kinh Bắc // Pháp luật Việt Nam. - 2016. - Ngày 17 tháng 4. - Tr 20.
Số 108
Bài viết về những nỗ lực giữ gìn và phát triển dòng tranh dân gian Đông
Hồ của các nghệ nhân làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 741.09597/NH556NG.
078. LÊ THÁI DŨNG. "Tam nhân tranh đoạt tất tại thiên" : Bức
tranh "Đánh ghen" làm sứ giả Trung Hoa bẽ mặt - Kỳ cuối // Khoa học và đời
sống. - 2016. - Ngày 18 tháng 4. - Tr 15. Số 47
Bài viết về giai thoại đối đáp giữa nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ và
sứ giả Trung Hoa liên quan đến bức tranh "Đánh ghen" được lưu truyền trong
truyện kể dân gian vùng Kinh Bắc.
DDC: 741.09597/T104NH.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
079. PHẠM LÝ. Chuyện ít biết về "ông nội" Vua Hùng // Giao thông.
- 2016. - Ngày 15 tháng 4. - Tr 22. Số 61
Bài viết về Thủy tổ Kinh Dương Vương, người được coi là "ông nội" của
Vua Hùng theo cách gọi của người dân làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện
Thuận Thành và những quan điểm về ngày giỗ tổ Hùng Vương.
DDC: 959.7011/CH527I.
080. DT. Gần 55 tỷ đồng tôn tạo đền Bà Chúa Kho // Đại biểu nhân
dân. - 2016. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 5. Số 113
UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích
đền Cổ Mễ (đền Bà Chúa Kho), phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, với tổng vốn
đầu tư gần 55 tỷ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 22120; Công an
nhân dân, số 3922; Tin tức, số 96; Đại đoàn kết, số 113).
DDC: 353.7009597/G121N.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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