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CÓ NỘI DUNG PHẢN ÁNH VỀ ĐỊA PHƯƠNG
Tháng 10 - 2015
I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. T.L. 61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành đại hội Đảng bộ // Lao
động. - 2015. - Ngày 30 tháng 10. - Tr 2. Số 521
Từ ngày 5/9 - 29/10, cả nước đã có 61 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều đơn vị có kết quả bầu với tỉ lệ cán
bộ nữ trong Ban Thường vụ cao hơn 15%, trong đó Bắc Ninh đạt 15,69%.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 260).
DDC: 324.2597075/S111M.
002. BÙI ĐÌNH TIỆP. Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo đẩy mạnh
phát triển công nghiệp (1997-2014) // TC.Lịch sử Đảng. - 2015. - Tháng 10. Tr 97. Số 10
Bài viết về vai trò lãnh đạo phát triển công nghiệp của Đảng bộ tỉnh Bắc
Ninh giai đoạn 1997-2014.
DDC: 324.25970755/Đ106B.
003. THẢO CHI. Thành phố Bắc Ninh: Sức vươn của thành phố trẻ //
Thanh tra. - 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 16. Số 80
Bài viết về Thành phố Bắc Ninh, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế,
văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực phấn đấu góp phần tạo dựng diện mạo
mới tươi đẹp và có sức vươn lên mạnh mẽ xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của
một thành phố trẻ năng động và phát triển.
DDC: 307.1/TH107PH.
004. TRẦN XUÂN TRỌNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã
hội. - 2015. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 2. Số 81
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa phát động đợt thi đua ngắn hạn với
chủ đề "Chủ động đề xuất các giải pháp, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công
tác thu và giảm nợ BHXH, BHYT" từ ngày 1/10 đến 31/12 với mục tiêu kết thúc
năm 2015 đạt tỉ lệ thu vượt kế hoạch 5% trở lên, tỉ lệ nợ ở mức dưới 4% trên
tổng số phải thu.
DDC: 368.4/B113N.
005. Bắc Ninh : Những đơn vị nợ đọng BHXH // Bảo hiểm xã hội. 2015. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 7. Số 82
Danh sách những đơn vị nợ đọng BHXH, trong đó có một số công ty
đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 368.4/B113N.
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006. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2015. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 2. Số 83
Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 880.973 người tham gia BHXH,
BHYT, tăng 61.844 người (7,55%) so với cùng kỳ năm ngoái. Số thu BHXH,
BHYT, BH thất nghiệp trong toàn tỉnh tăng 391.39 tỷ đồng (16,39% ) so với
cùng kỳ 2014, đạt 80,04% kế hoạch năm, số nợ BHXH hiện tại là 170.69 tỷ
đồng, bằng 4,92% so với tổng số thu.
DDC: 368.4/B113N.
007. NGUYỄN BÁ SƠN. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội
ở huyện Lương Tài - Kết quả và kinh nghiệm // TC.Quốc phòng toàn dân. 2015. - Tháng 10. - Tr 83. Số 10
Bài viết về những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong việc thực
hiện chính sách hậu phương quân đội ở huyện Lương Tài, góp phần bồi đắp
niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, xây dựng "thế trận lòng
dân" vững chắc.
DDC: 355.3/TH552H.
008. KHƯƠNG DOÃN. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức gặp mặt
100 đại biểu là già làng, trưởng bản, trưởng thôn tiêu biểu // Quân đội nhân
dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 2. Số 19590
Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức gặp mặt 100 đại biểu là già làng,
trưởng bản, trưởng thôn tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc
trên địa bàn 6 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 355.1/B450T.
009. ĐỨC THỊNH, HUYỀN TRANG. Việc cấp sổ đỏ ở Khu tập thể Lữ
đoàn Công binh 229, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Có
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính? // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 15
tháng 10. - Tr 6. Số 19586
Phần giải đáp thắc mắc về các khoản phí thực hiện nghĩa vụ tài chính khi
đi làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ thuộc
Khu tập thể Lữ đoàn Công binh 229, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh. Về vấn đề
này, ông Đàm Đình Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
khẳng định các gia đình ở đây muốn làm sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Tuy nhiên, Sở cũng đang đề nghị cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể về nghĩa
vụ tài chính của trường hợp này.
DDC: 333.33/V303C.
010. TRẦN HẰNG. Xây dựng ý thức tuân thủ luật từ tuổi nhỏ // Công
an nhân dân. - 2015. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 3. Số 3745
Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ toàn cầu đã thí điểm triển khai dự
án "Đi tới trường an toàn - Về đến nhà an toàn" tại 4 trường tiểu học ở tỉnh Hà
Nam và Bắc Ninh, qua đó giáo dục ý thức chấp hành và thực hành Luật Giao
thông cho học sinh ngay từ khi bước vào tiểu học.
DDC: 363.12009597/X126D.
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011. AN NA. ATGT làm "nóng" sân khấu Kinh Bắc // Giao thông. 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 5. Số 161
Bài và ảnh về Hội thi "ATGT tỉnh Bắc Ninh năm 2015" với những phần
thi sôi nổi, đầy kịch tính và đậm chất sân khấu về nội dung An toàn giao thông.
Đây là cách làm sáng tạo để tuyên truyền pháp luật An toàn giao thông đến cộng
đồng và là dịp để các địa phương, các ngành, các cấp nhìn nhận lại trách nhiệm
của mình, từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
DDC: 363.12009597/A105T.
012. HẢI QUỲNH. Bắc Ninh: Thêm giải pháp ngăn chặn TNGT dịp
cuối năm // Giao thông. - 2015. - Ngày 13 tháng 10. - Tr 5. Số 165
Trước tình hình TNGT 9 tháng đầu năm tại Bắc Ninh có diễn biến phức
tạp, ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban
ATGT tỉnh đã đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường các
giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn tai nạn giao thông tăng
cao những tháng cuối năm.
DDC: 363.12009597/B113N.
013. HOÀNG LINH. Trả lại đơn khởi kiện hành chính của ông Trần
Văn Được, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: Áp dụng có đúng
luật? // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 11. Số 165
Bài phản ánh về việc Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trả lại đơn khởi kiện
hành chính của ông Trần Văn Được, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong và
những thắc mắc trong quá trình khiếu nại. Sự việc đang được điều tra và làm rõ.
DDC: 352.809597/TR100L.
014. NGÔ TUẤN. Phát hiện cơ sở xả thải trái phép ra sông Đuống //
Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 2. Số 3738
Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công
an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Thuận Thành phát hiện cơ sở giặt
và mài quần bò của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Đăng Phát Jeans, ở
thôn Phú Mỹ, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành có hành vi xả thải trái phép ra
môi trường. Hiện vụ việc đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật.
DDC: 363.73/PH110H.
015. THANH HÒA. Trốn truy nã, vẫn thuê khách sạn điều hành
đường dây ma túy // Du lịch. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 10. Số 40
Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa bàn giao đối tượng
Phạm Thanh Tùng, SN 1974, trú tại số 22, khu đô thị Bắc Từ Sơn, phường Tân
Hồng, thị xã Từ Sơn cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở
rộng điều tra về đường dây buôn bán ma túy "đá" cực lớn từ các tỉnh biên giới
phía Bắc về xuôi tiêu thụ.
DDC: 364.1/TR454TR.
3

016. PHÚC LỘC. Chuẩn bị xét xử "tập đoàn" lừa đảo hài cốt liệt sĩ //
Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 11. Số 165
Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vào ngày 16/10 sẽ
tổ chức phiên tòa xét xử tập đoàn lừa đảo của "cậu Thủy" tức Nguyễn Văn
Thúy, 56 tuổi, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 289; Lao
động, số 239; Pháp luật Việt Nam, số 289; Nông thôn ngày nay, số 235; Pháp
luật Việt Nam, số 275; Thời báo Làng nghề Việt, số 40; Đại đoàn kết, số 274).
DDC: 364.16/CH502B.
017. QUỐC NAM. "Cậu Thủy" bị xử tù chung thân // Tuổi trẻ. - 2015.
- Ngày 17 tháng 10. - Tr 4. Số 281
Ngày 16/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ
án Nguyễn Văn Thúy, tức "cậu Thủy", trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và
đồng bọn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Xâm phạm mồ
mả hài cốt. Bị cáo Nguyễn Văn Thúy lĩnh án tù chung thân.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3734;
Tiền phong, số 290; Nhân dân, số 21935; Lao động xã hội, số 125; Nông thôn
ngày nay, số 249; Quân đội nhân dân, số 19588; Sức khỏe và đời sống, số 167;
Pháp luật Việt Nam, số 290; Lao động thứ 7, số 240; Thanh niên, số 290).
DDC: 364.1/C125TH.
018. NGỌC VŨ. Liên quan vụ "cậu Thủy": Công nhận 9 hài cốt là
liệt sĩ // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 2. Số 251
Ngày 19/10, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho
biết, 9 hài cốt do nhóm Nguyễn Văn Thúy, tức "cậu Thủy", trú tại thị trấn Chờ,
huyện Yên Phong cất bốc ở thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị được công nhận liệt sĩ chưa biết tên và cho phép an táng ở Nghĩa
trang liệt sĩ quốc gia đường 9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 239; Lao
động, số 242; Thời báo làng nghề Việt, số 43).
DDC: 929/L305QU.
019. PV. Nguy cơ cháy nổ ở làng nghề // Cựu chiến binh Việt Nam. 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 4. Số 1091
Bài phản ánh về nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề hiện nay, trong đó có
các vụ cháy xảy ra tại các làng nghề của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.37/NG523C.
020. Bắt giữ thuốc lá lậu : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày
4 tháng 10. - Tr 8. Số 21922
Ngày 3/10, Công an huyện Quế Võ cho biết, tại Km12-QL18 thuộc địa
phận xã Việt Hùng, tổ công tác phòng PC67 Công an tỉnh phát hiện xe ôtô taxi
BKS: 14A-038.54 do Nguyễn Trung Kiên, SN 1982, ở Đông Triều, Quảng Ninh
điều khiển đang vận chuyển 11 thùng các tông và 4 bao tải chứa 6.500 bao thuốc
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lá các loại, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Phòng PC67 đã lập hồ sơ
bàn giao người và tang vật cho phòng PC46 Công an tỉnh điều tra, lập hồ sơ xử
lý.
DDC: 364.16/B118GI.
021. NHƯ QUỲNH. Phát hiện kho quần áo, ví da Trung Quốc đội lốt
hàng hiệu châu Âu // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 2. Số
3719
Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường
Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn, Đội quản lý
thị trường số 2 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện kho
chứa hàng Trung Quốc đội lốt hàng hiệu châu Âu tại kho hàng của anh Trần Thọ
Hùng ở đường TS5, KCN Tiên Sơn.
DDC: 364.16/PH110H.
022. TRẦN HUY. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh:
Đảm bảo an toàn môi trường sản xuất, kinh doanh ở các khu công nghiệp //
Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 3. Số 3724
Bài viết về Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh với việc đảm
bảo an toàn môi trường sản xuất, kinh doanh ở các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
DDC: 363.2/PH431A.
023. NGỌC LƯƠNG. Tự vẫn sau khi sát hại giám đốc doanh nghiệp //
Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 2. Số 238
Ngày 4/10, tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong xảy ra vụ án mạng, nạn
nhân là ông Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Cty TNHH Vạn Lợi bị sát hại tại nhà
riêng. Cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Mộc, 53 tuổi, trú
ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Hiện đối tượng Mộc đã treo cổ tự vẫn tại một
ngôi nhà hoang ở xã Yên Phụ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 278; Pháp
luật Việt Nam, số 278; Nhân dân, số 21923; Công an nhân dân, số 3722; Quân
đội nhân dân, số 19576; Giao thông, số 160; Gia đình và xã hội, số 120).
DDC: 364.152/T550V.
024. THÁI SƠN. Nghi phạm sát hại giám đốc Công ty Vạn Lợi đã tự
vẫn // Thanh niên. - 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 2. Số 279
Ngày 5/10, đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho
biết cơ quan Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của ông
Mẫn Văn Vinh, Giám đốc Cty TNHH Vạn Lợi, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
Nghi phạm là Nguyễn Văn Mộc, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong hiện đã treo
cổ tự vẫn. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác định động cơ gây án.
DDC: 364.152/NGH300PH.
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025. NGỌC LÊ, THU HOÀI. Những uẩn khúc đằng sau vụ đại gia Bắc
Ninh bị bạn thân sát hại // Tuổi trẻ và đời sống. - 2015. - Ngày 8 tháng 10. - Tr
4. Số 430
Bài viết phân tích về những uẩn khúc đằng sau vụ án ông Mẫn Văn Vinh,
trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong bị bạn thân giết hại gây xôn xao trong dư
luận.
DDC: 364.152/NH556U.
026. VI CẨM, PHƯỢNG LONG. Trưởng CA xã Minh Đạo nói về cái
chết của người phụ nữ bên mộ mẹ // Thời báo Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày
8 tháng 10. - Tr 10. Số 41
Bài viết về những uẩn khúc xung quanh cái chết của chị Nguyễn Thị
Tuyết, SN 1980, ở thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, nạn nhân của bạo lực
gia đình.
DDC: 362.82/TR561C.
027. HIẾU QUỲNH. Tuần tra đêm, phát hiện đối tượng tàng trữ ma
túy đá và sử dụng xe gian : Tin 24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày
10 tháng 10. - Tr 8. Số 3727
Ngày 9/10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội cho
biết, ngày 8/10, tổ công tác Y7/141 kiểm tra phương tiện do Bùi Thế Hoạt, SN
1989, ở huyện Gia Bình và Nguyễn Văn Công, SN 1988, ở huyện Lương Tài
điều khiển, phát hiện thanh niên ngồi sau thả 1 túi xuống đất bên trong có chứa
các tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận, chung tiền mua ma túy đá về
sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp
tục điều tra làm rõ.
DDC: 364.1/T502TR.
028. TTXVN. Bắc Ninh: Bắt quả tang tàu hút cá trái phép trên sông
Đuống // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 8. Số 19590
Ngày 17/10, Tổ phản ứng gồm Đội Cảnh sát giao thông đường thủy
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận
Thành cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt quả tang tàu BKS HD0612
đang hút cát trái phép trên tuyến sông Đuống, thuộc địa bàn xã Đình Tổ, huyện
Thuận Thành. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp
kiểm tra hiện trạng kiểm soát khai thác, tập kết cát sỏi, khơi thông luồng lạch và
thưởng nóng cho Tổ phản ứng nhanh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 249).
DDC: 363.2/B113N.
029. PV. Công an tỉnh Bắc Ninh: Khởi tố vụ án khai thác tài nguyên
trái phép // Tài nguyên và môi trường. - 2015. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 3. Số 87
Ngày 27/10, đại diện Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh
cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra
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lệnh tạm giam đối với chủ tàu và lái tàu HD0612 về tội vi phạm các quy định về
khai thác tài nguyên trái phép.
DDC: 363.25/C455A.
030. NGÔ TUẤN. Bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông
Đuống // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 7. - Tr 5. Số 3738
Ngày 19/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang
3 tàu tải trọng lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đuống đoạn
chảy qua xã An Thịnh, huyện Lương Tài.
DDC: 363.25/B118QU.
031. TRẦN HẰNG. Quyết liệt chống cát tặc trên sông Đuống và sông
Thái Bình // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 8. Số 3742
Từ ngày 19 đến 23/10, thực hiện đợt cao điểm tăng cường xử lý khai thác
cát trên các tuyến sông Đuống và sông Thái Bình chảy qua địa phận tỉnh Bắc
Ninh, Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện đã quyết liệt xử lý bắt giữ
và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp khai thác cát trái phép.
DDC: 363.25/Q528L.
032. PLVN. Vụ tố cáo cán bộ công tác tại bệnh viện đa khoa thị xã
Từ Sơn, Bắc Ninh: Tiếp tục kiểm tra xác minh làm rõ : Hồi âm // Pháp luật
Việt Nam. - 2015. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 15. Số 292
Công văn của Công an thị xã Từ Sơn trả lời về việc tố cáo cán bộ công
tác tại bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc nhận tiền để lo xin việc. Nội dung công văn chỉ rõ Cảnh sát điều
tra Công an thị xã Từ Sơn chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không
khởi tố hình sự và cần tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.
DDC: 364.16/V500T.
033. Khởi tố bị can Hà Thị Minh Ánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản : Kết quả thư bạn đọc // Nhân dân. - 2015. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 4. Số
21937
Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định 53 khởi tố vụ
án hình sự đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà
Thị Minh Ánh, trú tại thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành
về hành vi chiếm đoạt tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật.
DDC: 364.16/KH462T.
034. X.THẮNG, H.PHƯƠNG. Dựng chuyện "đòi nợ chồng cũ" để
xâm hại cô phụ 51 tuổi // Gia đình và xã hội. - 2015. - Ngày 14 tháng 10. - Tr
13. Số 123
Bài phản ánh về vụ án khống chế, đe doạ rồi giở trò đồi bại với nạn nhân
51 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh. Sau khi nhận được đơn tố giác, Viện Kiểm sát nhân
dân TP Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với Công an TP Bắc Ninh để điều tra làm
rõ sự việc.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Bảo vệ pháp luật, số 83).
DDC: 364.15/Đ106T.
035. XUÂN ÂN. Bắt 2 đối tượng giả danh công an cướp tài sản //
Tiền phong. - 2015. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 2. Số 288
Ngày 14/10, Công an huyện Tiên Du bắt tạm giam Mai Văn Liêm, SN
1990 và Nguyễn Văn Phong, SN 1986 cùng trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
về hành vi cướp giật tài sản.
DDC: 364.15/B118H.
036. NHƯ QUỲNH. Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới
hình thức bán xe ảo trên mạng // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 15 tháng
10. - Tr 8. Số 3732
Ngày 13/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt
quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng cùng trú tại huyện Duy
Xuyên, Quảng Nam về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng
internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Gia đình và xã hội, số 124).
DDC: 364.16/B118B.
037. TỐNG TOÀN. Từ Sơn, Bắc Ninh: Chủ đầu tư vi phạm, người
dân bức xúc // Công lý. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 13. Số 83
Bài viết về những bức xúc của người dân phường Đồng Kỵ, thị xã Từ
Sơn đối với việc thu hồi đất mập mờ của chủ đầu tư Nam Hồng. Sự việc đang
được điều tra và làm rõ.
DDC: 333.33/T550S.
038. NGUYỄN KHÁNH. Xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 chuyên án ma
túy lớn nhất từ trước đến nay // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng
10. - Tr 8. Số 3737
Ngày 19/10 tại TP Hạ Long, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở
phiên tòa xét xử giai đoạn 2 của chuyên án ma túy xuyên quốc gia. 24 bị can bị
truy tố với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất
ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, trong đó có bị
can ở Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, 242).
DDC: 364.1/X207X.
039. TUẤN NGUYÊN. Bắt 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than, dầu trái
phép // Tiền phong. - 2015. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 11. Số 294
Ngày 20/10, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết,
đang hoàn tất hồ sơ xử lý 4 tàu vận chuyển 2.400 tấn than xít và 30 khối dầu
diesel không có chứng từ hợp pháp, trong đó có tàu BN0636 do Nguyễn Đức
Bằng, SN 1987, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài làm thuyền trưởng.
DDC: 364.16/B118B.
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040. NHƯ QUỲNH. Tin nhầm kẻ lừa đảo : Tin An ninh trật tự // Công
an nhân dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 5. Số 3742
Công an huyện Tiên Du vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra
lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Trọng Khoan, SN 1975, ở thôn Đông Sơn,
xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21940).
DDC: 364.16/T311NH.
041. Làm giả con dấu, tài liệu : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. Ngày 27 tháng 10. - Tr 7. Số 21945
Ngày 26/10, Công an huyện Quế Võ cho biết, đã bắt quả tang Trần Lý
Tình, 31 tuổi, ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh có hành vi bán giấy chứng
nhận sức khỏe giả. Công an huyện Quế Võ đã lập hồ sơ truy tố.
DDC: 364.16/L104GI.
042. NHÓM PV. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng
trao học bổng tới học sinh hiếu học tỉnh Bắc Ninh // Lao động. - 2015. - Ngày
19 tháng 10. - Tr 1. Số 241
Ngày 18/10, tại Hội nghị tổng kết 5 năm đề án "Tuyên truyền, giáo dục
phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH"; Nghị quyết
6b về công tác vận động nữ Công nhân viên chức lao động; phong trào thi đua
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015 do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ
chức, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao
tặng 15 suất học bổng Tấm lòng vàng - Đại Nam cho 15 học sinh hiếu học tỉnh
Bắc Ninh.
DDC: 361.7/PH400CH.
043. TẤT THẢO. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: 630.005 lượt nữ CNVCLĐ
đạt danh hiệu hai giỏi // Lao động. - 2015. - Ngày 19 tháng 10. - Tr 5. Số 241
Theo báo cáo, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 630.005 lượt nữ công nhân,
viên chức, lao động đạt danh hiệu hai giỏi.
DDC: 361.7/L108Đ.
044. TẤT THẢO. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Hỗ trợ cho 2 cháu sinh đôi bị
suy tủy // Lao động. - 2015. - Ngày 5 tháng 10. - Tr 5. Số 229
Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện Sở Xây dựng, Sở Lao
động Thương binh và Xã hội, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh và Cty Cổ phần
đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh đến thăm, trao tổng cộng 383 triệu đồng cho hai
cháu sinh đôi Nguyễn Hải Phương và Nguyễn Yến Phương là con của anh
Nguyễn Giang Bắc và chị Chu Thị Thùy Dương, trú tại xã Song Giang, huyện
Gia Bình bị suy tủy bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu
TW (Hà Nội).
DDC: 361.7/L108Đ.
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045. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2015. Ngày 28 tháng 10. - Tr 5. Số 249
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương và khen thưởng 85 tập
thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời trao 115 suất học bổng cho các cháu học sinh
giỏi đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc gia và đại học...
DDC: 361.7/L108Đ.
046. KIM CHUNG. CĐ các KCN Bắc Ninh: 24 CĐCS tham gia hội
thi tiếng hát chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh // Lao động. - 2015. - Ngày 19
tháng 10. - Tr 5. Số 241
Ngày 18/10, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội
thi tiếng hát Công nhân lao động lần thứ IV chào mừng thành công Đại hội
Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam.
DDC: 331.88/C455Đ.
047. Hội NCT xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh //
Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 2. Số 164
Hội Người cao tuổi xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong phối hợp với
Trung tâm y tế huyện Yên Phong và Trạm y tế xã tổ chức khám, tư vấn, cấp
thuốc miễn phí cho gần 350 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, trị giá tiền thuốc
gần 7 triệu đồng.
DDC: 362.61/H452NG.
048. NGUYỄN NGỌC LỢI, NGUYỄN TIẾN NHU, NGUYỄN XUÂN
TẾ, ĐINH CÔNG THẠO. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi triển khai "Tháng hành
động vì NCT đặc biệt khó khăn" năm 2015 // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 21
tháng 10. - Tr 2. Số 168
Ngay từ đầu tháng 8, Chủ tịch UBND xã Song Giang, huyện Gia Bình
thành lập Ban Vận động xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao
tuổi; chỉ đạo các ban, ngành trong xã triển khai thực hiện "Tháng hành động vì
Người cao tuổi". Sau một thời gian, 98% số hộ trong xã ủng hộ Quỹ 78 triệu
đồng.
DDC: 305.26/T312B.
049. THANH HÀ. Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh:
CLB Văn hóa, thể thao NCT không ngừng phát triển // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 6. Số 173
Bài viết về các hoạt động đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hóa, thể
thao của Hội Người cao tuổi ở xã Trung Chính, huyện Lương Tài.
DDC: 305.26/X100TR.
050. MINH HIỀN. Khắp nơi triển khai "Tháng hành động vì NCT
đặc biệt khó khăn" năm 2015 // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 30 tháng 10. Tr 2. Số 174
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Hội Người cao tuổi xã Đại Đồng, huyện Tiên Du tặng 6 suất quà cho
Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,8 triệu đồng...
DDC: 305.26/KH117N.
051. PHẠM QUANG SƠN. Hội NCT huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh:
Các mặt hoạt động ngày càng hiệu quả // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 20
tháng 10. - Tr 5. Số 167
Bài viết về các mặt hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội Người cao tuổi
ở huyện Gia Bình, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng Người cao tuổi nói
riêng và làng xã nói chung.
DDC: 305.26/H452NG.
052. NGUYỄN VĂN XÂY. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Phát động đợt thi
đua đột kích // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 2. Số
1091
Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại
hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã tổ
chức phát động đợt thi đua đột kích và đạt nhiều kết quả thiết thực.
DDC: 305.9/H452C.
053. THANH HÀ. Bắc Ninh: Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm
cho nông dân // Công thương. - 2015. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 10. Số 120
Thực hiện Đề án "Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân",
3 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp
cung ứng hơn 2.000 tấn phân bón NPK cho nông dân trên địa bàn.
DDC: 354.2/B113N.
054. ANH THƠ. Sự hi sinh thầm lặng : Những việc làm vì dân - Những
việc làm phiền dân // Nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 8. Số 21934
Bài viết về bà Lê Thị Thảo, SN 1959, ở thôn Đào Xuyên, xã Trung
Chính, huyện Lương Tài, người tình nguyện hiến thận cứu sống người bệnh và
tâm niệm khi chết sẽ hiến toàn bộ cơ thể mình cho y học được các bác sĩ và
người nhà bệnh nhân miến phục và cảm kích.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 294).
DDC: 305.26/S550H.
055. Bắc Ninh : Hành trình nhân ái // Khuyến học dân trí. - 2015. - Ngày
15 tháng 10. - Tr 12. Số 42
Ngày 28/9, PV Dân trí đã đến thăm và trao hơn 300 triệu đồng của bạn
đọc Dân trí ủng hộ đến chị Chu Thị Thùy Dương, nhân vật trong bài "Hai chị
em sinh đôi nguy kịch vì mắc bệnh suy tủy bẩm sinh", trú tại thôn Lập Ái, xã
Song Giang, huyện Gia Bình.
DDC: 362.2/B113N.
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056. TRẦN HẰNG. Nữ sinh viên mất 2 chân vì tai nạn giao thông:
Nghị lực phi thường sau bất hạnh // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 18
tháng 10. - Tr 7. Số 3735
Bài viết về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và học tập của Nguyễn Thị
Luyện, nữ sinh viên năm thứ 2, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn Hà Nội, sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Chờ, Yên
Phong cách đây 4 năm khi đang trên đường đến trường khiến cô mất đi đôi chân.
DDC: 305.9/N550S.
057. SƠN TRÀ. Suất cơm chỉ có rau // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 8
tháng 10. - Tr 7. Số 161
Bài viết về tấm lòng thơm thảo giúp đỡ người cao tuổi của em Trang, học
sinh lớp 8 trường THCS Tiền An, TP Bắc Ninh.
DDC: 305.26/S504C.
II - KINH TẾ - KẾ HOẠCH HÓA NỀN KINH TẾ
058. T.L. Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh : Tin vắn // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 10 tháng 10. - Tr 2. Số 243
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Bắc Ninh và Đồng
Nai quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó tỉnh Bắc Ninh quyết định
chuyển mục đích sử dụng 44,3ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp
với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt.
DDC: 333.33/CH527M.
059. PV. Bắc Ninh: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai // Tài nguyên
và Môi trường. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 12. Số 79
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, đến cuối tháng 8/2015,
Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
DDC: 354.309597/B113N.
060. TTH. Bắc Ninh kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 9,2 tỷ đồng : Tin
trong ngành // Thanh tra. - 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 5. Số 80
9 tháng đầu năm toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã thực hiện 113 cuộc
thanh tra, kiểm tra tại 366 đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế qua đó kiến
nghị xử lý về kinh tế hơn 9,2 tỷ đồng.
DDC: 352.4/B113N.
061. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 16 tháng 10.
- Tr 4. Số 247
Bắc Ninh đang tập trung triển khai thực hiện đề án "Tái cơ cấu kinh tế
tỉnh Bắc Ninh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao
chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020, định hướng
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đến năm 2030", bảo đảm kinh tế địa phương phát triển bền vững, tăng trưởng
hợp lý.
DDC: 338.9009597/B113N.
062. HẢI YẾN. Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam // Đầu tư. 2015. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 2. Số 123
Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam, Khu Công nghiệp Yên Phong
vừa được Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực
hải quan.
DDC: 338.7/C455T.
063. PHẠM TUẤN, TRẦN NAM. Chuyện làng đúc đồng nghìn năm
tuổi // Lao động xã hội. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 4. Số 118
Bài viết về làng cổ Đại Bái cùng nghề đúc đồng hàng nghìn năm tuổi với
bao thăng trầm, đến nay tất cả sản phẩm đều đứng vững trong cạnh tranh với các
làng nghề khác và được người tiêu dùng trong, ngoài nước đón nhận.
DDC: 671.2/CH527L.
064. HUY AN. Đa Tiện - Làng tái chế phế liệu // Tài nguyên và môi
trường. - 2015. - Ngày 20 tháng 10. - Tr 6. Số 84
Bài viết về làng nghề tái chế phế liệu săm, lốp ở thôn Đa Tiện, xã Xuân
Lâm, huyện Thuận Thành.
DDC: 745.57/Đ100T.
065. MINH PHƯƠNG. Nghệ nhân đất Kinh Bắc "vực dậy" gốm cổ
Luy Lâu // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 24 tháng 10. - Tr 10. Số 297
Bài viết về nghệ nhân gốm Nguyễn Đăng Vông, ở thôn Mãn Xá, xã Hà
Mãn, huyện Thuận Thành, người khôi phục dòng gốm cổ Luy Lâu, đồng thời
nghiên cứu chế tác, thổi vào đó những nét tinh xảo khiến các làng gốm Việt phải
ngưỡng mộ.
DDC: 666.092/NGH250NH.
066. THU HÀ. Tổ nông dân nuôi bò ở Thống Hạ // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 14. Số 236
Từ nguồn vốn đầu tư của Quỹ Hỗ trợ nông dân (thuộc Trung ương Hội
Nông dân Việt Nam) cho vay dự án nuôi bò sinh sản, các hộ dân thôn Thống Hạ,
xã Việt Thống, huyện Quế Võ đã tự tay mua bò giống, mở rộng chăn nuôi
DDC: 636.2009597/T450N.
III - KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
067. NT. Đề nghị cấm chém lợn, thu phí đổi tiền lẻ trong lễ hội // Khoa
học và đời sống. - 2015. - Ngày 21 tháng 10. - Tr 2. Số 126
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố dự thảo nghị định về lễ hội,
trong đó đưa ra các quy định cấm hoàn toàn mới. Theo quy định này, có thể việc
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chém lợn trong lễ hội làng Ném Thượng, TP Bắc Ninh vốn gây tranh cãi sẽ phải
dừng trong thời gian tới. Dự thảo cũng đề cập đến việc đổi tiền lẻ với quy định
"không thực hiện hành vi đổi tiền hưởng chênh lệch giá".
DDC: 353.709597/Đ250NGH.
068. THƯ HOÀNG. Tục chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh):
Không để tái diễn trong năm 2016 // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 4 tháng 10.
- Tr 13. Số 277
Ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch cho biết, sắp tới Thanh tra Bộ sẽ có cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Bắc Ninh để mùa lễ hội năm 2016 sẽ không còn tục chém lợn giữa
sân đình.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 267).
DDC: 394.26/T506CH.
069. HÀ PHƯƠNG. Mùa lễ hội 2016: Vận động để người dân Ném
Thượng không "chém lợn" ở sân đình // Văn hóa. - 2015. - Ngày 7 tháng 10. Tr 7. Số 120
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ phối hợp với
các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với cộng đồng dân cư làng Ném
Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh nhằm tìm giải pháp hạn chế những
phản cảm liên quan đến tục chém lợn trong lễ hội đầu xuân. Theo đó, các cơ
quan chức năng sẽ vận động, tuyên truyền để người dân Ném Thượng không
còn chém lợn ngay giữa sân đình như trước.
DDC: 394.26/M501L.
070. THẢO NGUYÊN. Lễ hội ở Ném Thượng: Điều chỉnh để bảo tồn
// Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 8. Số 290
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã có văn bản gửi Cục Văn
hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc quản lý và tổ chức lễ hội
Ném Thượng 2016. Theo đó, ở mùa lễ hội tới, người dân Ném Thượng vẫn duy
trì nghi thức chém lợn nhưng sẽ thực hiện ở khu vực riêng kín đáo.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 123; Tuổi trẻ, số
279; Nông thôn ngày nay, số 248; Gia đình và xã hội, số 124; Đại đoàn kết, số
289).
DDC: 353.709597/L250H.
071. HÀ THÀNH. Nghi thức "chém lợn" ở lễ hội Ném Thượng sẽ
được kín đáo hơn // Lao động. - 2015. - Ngày 31 tháng 10. - Tr 7. Số 252
Tháng 10/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã chỉ đạo
phường Khắc Niệm và khu phố Ném Thượng tổ chức tọa đàm về "Công tác
quản lý và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đình Ném Thượng" và hội nghị
chuyên đề về "Công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở Ném Thượng". Qua hội
nghị, đa số các ý kiến đều thống nhất "Lễ hội Ném Thượng năm 2016 vẫn tổ
chức bình thường. Các nghi thức truyền thống cần được bảo tồn và gìn giữ. Cần
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điều chỉnh nghi thức "chém lợn" giữa sân đình vào khu vực riêng kín đáo.
Không để nhân dân nhúng tiền vào máu lợn".
DDC: 394.26/NGH300TH.
072. NH. Từ 15/11 đến 5/12: Tuần Văn hoá - Du lịch Nguyễn Du //
Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 14. Số 123
Hướng tới Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại
thi hào Nguyễn Du, từ ngày 15/11 đến 5/12 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ
chức Tuần Văn hoá - Du lịch Nguyễn Du với nhiều hoạt động khác nhau, trong
đó có Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc "Tiếng tơ Tiên Điền" với sự
tham gia của Đoàn Nghệ thuật quần chúng TP Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 123).
DDC: 306.4/T550M.
073. NGUYỄN ĐỨC HÀ. Sông Đuống, "Luống những bâng
khuâng"... // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 5. Số 19579
Bài viết về dòng sông Đuống đang từng ngày đổi mới, đóng góp cho sự
phát triển kinh tế của địa phương trẻ, năng động nhiều màu sắc. Theo quy hoạch
phát triển của tỉnh Bắc Ninh, tour du lịch dọc dải sông Đuống được xem là một
trong những sản phẩm du lịch trọng điểm với nhiều sự đầu tư tập trung ưu tiên
phát triển đến năm 2030.
DDC: 333.78/S455Đ.
074. PV. Hội thảo "Nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt
động" : Hội Nhà báo các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc // Nhà báo và công
luận. - 2015. - Ngày 30 tháng 10. - Tr 4. Số 44
Ngày 23/10, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Hội Nhà báo các tỉnh
trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội thảo lần thứ X - năm 2015 với chủ đề
"Nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động". Dự đại hội có đại diện
Hội nhà báo các tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 070.1/H452TH.
075. T.S. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh: 680 tân sinh viên bước
vào năm học mới // Văn hóa. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 12. Số 124
Ngày 14/10, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã tổ chức khai
giảng, đón 680 tân sinh viên bước vào năm học mới.
DDC: 378.1/TR561Đ.
076. NGUYỄN QUỐC LẬP. Dòng họ khuyến học tiêu biểu ở Thuận
Thành // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 6. Số 172
Bài viết về mô hình khuyến học của dòng họ Nguyễn Hữu, ở thôn Đạo
Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tiêu biểu cho nét văn hóa tinh thần của
phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trong toàn huyện.
DDC: 370.009597/D431H.
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077. NGUYỄN NHUNG. Những lớp học không bục giảng // Giáo dục
và thời đại. - 2015. - Ngày 14 tháng 10. - Tr 4. Số 246
Bài viết về những hiệu quả thiết thực khi áp dụng mô hình dạy học
VNEN tại Trường Tiểu học Đình Bảng 2, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 372.1/NH556L.
078. Bắc Ninh: Trao 475 suất học bổng cho HS, SV // Giáo dục và thời
đại. - 2015. - Ngày 16 tháng 10. - Tr 2. Số 248
Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ: Ủy ban MTTQ tỉnh,
Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà, Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng,
Công ty Bảo Việt Bắc Ninh tổ chức trao 475 suất học bổng cho học sinh nghèo
năm 2015; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, học khá
năm học 2014 - 2015.
DDC: 370.009597/B113N.
079. V.H. Bắc Ninh: "Xây dựng trường học không khói thuốc lá //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 29 tháng 10. - Tr 7. Số 259
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức hoạt động nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Xây dựng trường
học không khói thuốc lá" tại 25 trường THPT và trung tâm GDTX trên toàn
tỉnh.
DDC: 370.11/B113N.
IV - Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
080. HÀ LAN. Tin vắn // Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 16 tháng
10. - Tr 2. Số 165
Trong 2 ngày 14 và 15/10, tại Bắc Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ
chức hội nghị "Truyền thông về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ
y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh của ngành y tế" với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế cùng
đông đảo các y, bác sĩ, cán bộ y tế 12 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
DDC: 362.1/T311V.
081. HƯƠNG HỒNG THU. Bệnh viện Quân y 110: Đón nhận Huân
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng
10. - Tr 3. Số 19575
Ngày 3/10, tại TP Bắc Ninh, Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân
khu 1) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (15/10/1955-15/10/2015)
và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của Đảng và Nhà nước trao
tặng. Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Thượng tướng Lê Hữu Đức,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Văn Túy, Phó trưởng ban Tổ chức TW đến
dự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21922).
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DDC: 363.11/B256V.
082. NGUYỄN YÊN HÀ. Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh: Nơi ấm áp
tình người... // Thanh tra. - 2015. - Ngày 23 tháng 10. - Tr 15. Số 85
Bài và ảnh về bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh, nơi thắp lên ngọn lửa yêu
thương ấm áp tình người đối với những bệnh nhân tâm thần.
DDC: 362.11/B256V.
083. DIỆU LINH. Một số tỉnh có tỷ số GTKS cao (Năm 2014) // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 17 tháng 10. - Tr 15. Số 249
Danh sách một số tỉnh có tỷ số Gia tăng khi sinh cao vào năm 2014 trong
đó Bắc Ninh là 117,8 trẻ trai/ 100 trẻ gái.
DDC: 363.9/T550V.
084. V.A. Nguy kịch vì bị rắn cạp nia cắn khi ngủ // Giao thông. 2015. - Ngày 6 tháng 10. - Tr 7. Số 161
Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân
nữ đến từ huyện Yên Phong trong tình trạng nguy kịch, liệt toàn thân, suy hô
hấp phải thở máy. Theo người nhà, bệnh nhân thấy đau tức ngực, khó thở, buồn
nôn, mắt mờ... sau giấc ngủ trưa nên được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc
Ninh. Từ vết thương trên cơ thể và triệu chứng bệnh, bác sĩ xác định bệnh nhân
bị rắn cạp nia cắn và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 279).
DDC: 616.2/NG523K.
085. M.C. Sẽ thanh tra môi trường tại 5 tỉnh // Tài nguyên và môi
trường. - 2015. - Ngày 15 tháng 10. - Tr 7. Số 83
Ngày 13/10, tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Đoàn
Thanh tra của Tổng cục Môi trường đã công bố quyết định thanh tra môi trường
trên địa bàn các tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 289;
Thanh tra, số 84).
DDC: 354.3/S200TH.
086. PV. Bắc Ninh: Kiểm tra sai phạm về môi trường tại Công ty CP
SXTM Đăng Phát Jean // Tài Nguyên và môi trường. - 2015. - Ngày 22 Tháng
10. - TR 16. SỐ 85
Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành đã
trực tiếp kiểm tra sai phạm về môi trường tại Công ty CP Sản xuất và Thương
mại Đăng Phát, đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng xử lý nghiêm những sai
phạm trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại Công ty.
DDC: 363.73/B113N.
087. TRUNG HIẾU. Bắc Ninh xử lý triệt để ô nhiễm môi trường làng
nghề // Thời báo Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 1 tháng 10. - Tr 6. Số 40
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Bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề của tỉnh
Bắc Ninh và việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường làng
nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, nhằm xử lý triệt để ô nhiễm
môi trường làng nghề tại Bắc Ninh.
DDC: 363.7009597/B113N.
088. NGUYỄN VĂN HỌC. Bao giờ hết ô nhiễm làng nghề // Nhân dân
cuối tuần. - 2015. - Ngày 11 tháng 10. - Tr 6. Số 41
Bài viết về sự nhập nhằng danh hiệu "làng nghề" để trục lợi và muôn kiểu
chây ỳ, đối phó với cơ quan chức năng, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường
làng nghề càng khó kiểm soát, trong đó có làng nghề của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.73/B108GI.
089. BẢO CHÂU. HKPĐ toàn quốc lần thứ IX - 2016 sẽ chia thành 5
khu vực : Hướng tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016: Tìm lại giá trị đích
thực // TC.Thể thao. - 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 15. Số 20
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 sẽ chia thành 5 khu vực
thi đấu, trong đó Bắc Ninh thi đấu tại Nam Định thuộc Khu vực II.
DDC: 796.44/H452PH.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
090. Sân chơi bổ ích, hấp dẫn của NCT : Trang thơ // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 30 tháng 10. - Tr 9. Số 174
Bài giới thiệu một số bài thơ của các tác giả trong CLB thơ Đường NCT
Lương Tài.
DDC: 895.92134/S121CH.
091. TH. TRÀ. Khai trương phòng trưng bày tranh Đông Hồ tại Pháp
// Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 9. Số 241
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris vừa tổ chức khai trương phòng
trưng bày bộ tranh Đông Hồ của nhà sưu tập người Pháp Giăng Jean Pierre
Pascal.
DDC: 741.0959727/KH103TR.
092. HỒNG MINH. Anh Hai Chi và cõi thiêng Quan họ // Sức khỏe và
đời sống. - 2015. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 10+11. Số 158
Bài viết về nghệ sĩ Vũ Tự Lẫm, anh hai Quan họ Bắc Ninh, người vừa
được phong tặng danh hiệu NSƯT, phần thưởng xứng đáng cho những cống
hiến âm thầm của ông về tinh thần giữ gìn di sản quan họ.
DDC: 782.42162092/A107H.
093. TRUNG KIÊN. Nuôi dưỡng đam mê quan họ trong thế hệ trẻ //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 9. Số 258
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Bắc Ninh đã và đang xây dựng và tổ chức các phong trào giáo dục, câu
lạc bộ và hoạt động quảng bá dân ca quan họ cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ những
nét truyền thống của quê hương Kinh Bắc, góp phần quảng bá dân ca quan họ
Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa.
DDC: 782.42162009597/N515D.
094. Liên hoan nghệ thuật hát chầu văn tại Bắc Giang // Giáo dục và
thời đại. - 2015. - Ngày 7 tháng 10. - Tr 9. Số 240
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Liên
hoan nghệ thuật hát chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2015. Tham dự
Liên hoan có 300 cung văn, thanh đồng đến từ 10 huyện, TP trong tỉnh Bắc
Giang và 5 CLB hát văn, hầu đồng đến từ các tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 782.42162009597/L305H.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
095. TTXVN. 18 tỷ đồng tôn tạo chùa Bút Tháp // TC.Người công
giáo Việt Nam. - 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 7. Số 815
Ngày 28/9, tại chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã tổ chức khởi công công trình tu bổ chùa
Bút Tháp trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của địa phương và khu vực.
DDC: 294.3/M558T.
096. TUẤN PHONG. Tu bổ di tích đền Bà Chúa Kho // Văn hóa. 2015. - Ngày 2 tháng 10. - Tr 7. Số 118
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức thỏa thuận Dự án tu bổ
tôn tạo di tích đền Cổ Mễ (đền Bà Chúa Kho), phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh.
DDC: 203/T500B.
097. HỒNG HẢI. Chùa Phật tích, tỉnh Bắc Ninh : Điểm hẹn văn hóa //
TC.Thế giới di sản. - 2015. - Tháng 10. - Tr 4. Số 10
Bài viết về chùa Phật Tích nằm trên núi Lạn Kha, Non Tiên, thuộc xã
Phật Tích, huyện Tiên Du với sự hoành tráng của quy mô kiến trúc, sự kỳ vĩ của
thiên nhiên, có giá trị cung đình đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của nhiều
triều đại phong kiến nước ta.
DDC: 294.3/CH501PH.
098. CINET. Bảo vật Quốc gia - Tượng Phật A Di Đà (Thời Lý) //
Thời báo làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 22 tháng 10. - Tr 8. Số 43
Bài và ảnh về bức tượng Phật A Di Đà thời nhà Lý, hiện đang được lưu
giữ tại Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, một tuyệt tác về điêu khắc tượng tại Việt
Nam.
DDC: 731/B108V.
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099. NGUYÊN ĐỨC. Về chùa Dạm, hiểu thêm lẽ thiện ở đời // Quân
đội nhân dân. - 2015. - Ngày 26 tháng 10. - Tr 5. Số 19597
Bài và ảnh về chùa Dạm, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh với những địa vật
"biết nói và câu chuyện từ cổ tích bước ra”.
DDC: 294.3/V250CH.
100. HOÀNG LONG. Độc đáo danh thắng Đền Đô // Người cao tuổi. 2015. - Ngày 28 tháng 10. - Tr 9. Số 172
Bài viết về Khu di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Đền Đô nằm trên địa
bàn phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, nơi được biết đến như là một Thái miếu
của vương triều nhà Lý, danh thắng bậc nhất của tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 203/Đ451Đ.
101. HOÀNG LÂM. Trạng nguyên xứ Kinh Bắc nội trị, bang giao
kiệt xuất thời Lê Trung Hưng // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 5 tháng
10. - Tr 6. Số 278
Bài viết về Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, một nhà khoa bảng có tài,
vị quan thời Lê Trung Hưng thuộc đời thứ 10. Ông là một mốc lớn, một đỉnh
cao rực rỡ nhất của dòng họ Nguyễn Đăng, làng Hoài Bão nay là làng Bịu, xã
Liên Bão, huyện Tiên Du.
DDC: 959.70272/TR106NG.
102. HỒ PHƯƠNG PHÚC. Tưởng niệm 573 năm ngày mất của Anh
hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi: Tài năng lỗi lạc,
phẩm chất trong sáng // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 8 tháng 10. - Tr 9. Số
161
Bài và ảnh giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc, Danh
nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi nhân dịp tưởng niệm 573 năm ngày mất của
ông tại Khu di tích Lệ Chi Viên, xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
DDC: 959.7026092/T561N.
103. NHUẬN BẢO. Trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu-người thầy lớn
của nhiều nhân tài đất Việt // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 23 tháng 10.
- Tr 6. Số 296
Bài viết về trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu, ông SN 1798, người làng Tam
Sơn, thị xã Từ Sơn. Ông nổi tiếng thông minh, mẫn tiệp, người hội tụ được
truyền thống hiếu học và khoa bảng của dòng họ Ngô, người thầy lớn của nhiều
nhân tài đất Việt.
DDC: 959.7026092/TR106NG.
104. HOÀNG LÂM. Thái sư Lê Văn Thịnh - Những điều kì lạ chưa
thể hóa giải // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 9 tháng 10. - Tr 6. Số 282
Bài viết về Thái sư Lê Văn Thịnh, một bậc công thần và những điều kì lạ
chưa thể hóa giải trong vụ án hồ Dâm Đàm.
DDC: 959.7023/TH103S.
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105. THANH THƯƠNG. Ảnh hưởng của quê ngoại Kinh Bắc đối với
Nguyễn Du // Tin tức. - 2015. - Ngày 23 tháng 10. - Tr 10. Số 253
Ngày 22/10, tại Bắc Ninh, Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Kiều
học Việt Nam tại Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Quê ngoại Kinh Bắc với Đại thi
hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới và truyện Kiều" và trưng bày các
di vật của gia tộc Nguyễn Du .
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19594).
DDC: 959.7029074/A107H.
106. PHẠM THUẬN THÀNH. Người làm việc tốt theo ham muốn của
Bác // TC.Thế giới trong ta. - 2015. - Tháng 10. - Tr 21. Số 449
Bài viết về Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn,
SN 1940, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Ông từ của Đền Đô, người khởi
xướng phong trào "Nghìn việc tốt" kéo dài xuyên thế kỷ, cho đến tận hôm nay
tuổi trẻ học đường vẫn thực hiện.
DDC: 370.92/NG558L.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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