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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. Tin tức - Sự kiện // Tin tức. - 2015. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 3. Số
288
Ngày 2/12, các đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Văn Túy, Ủy viên Trung
ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác
Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Bắc Ninh đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài và
Quế Võ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19635).
DDC: 328.3/T311T.
002. TRẦN THỊ HẠNH. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Hòa
tiếp xúc cử tri ở Bắc Ninh // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. - Tr
2. Số 147
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa
XIII, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Yên Phong
và TP Bắc Ninh với sự tham gia của khoảng 300 cử tri của 2 địa phương trên.
DDC: 328.3/Đ103B.
003. HUYỀN LOAN. Bắc Ninh: Công nghiệp phát triển mạnh // Đại
biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 2. Số 343
Ngày 8/12, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND
tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh ghi nhận những
bước tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015 và miễn nhiệm, bầu
bổ sung một số chức danh của HĐND và UBND.
DDC: 352.209597/B113N.
004. HUYỀN LOAN. Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bắc Ninh: Làm rõ
phương án, thời gian giải quyết // Đại biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 12 tháng
12. - Tr 1. Số 346
Với tinh thần trách nhiệm của đại biểu và sự thẳng thắn của lãnh đạo
ngành hữu quan, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII đã đi thẳng
vào những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm như: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp,
hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn, quản lý đất đai, khai thác khoáng
sản...
DDC: 352.209597/K600H.
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005. HÒA AN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng
12. - Tr 8. Số 19633
Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban quý IV năm
2015 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
DDC: 324.2597/H103T.
006. NGỌC YẾN. BHXH Bắc Ninh: Nỗ lực đưa Luật BHXH, Luật
BHYT vào cuộc sống // Sức khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 17 tháng 12. - Tr
4. Số 101
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Huy Hà, Giám đốc BHXH Bắc
Ninh về việc triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và
Luật BHXH sửa đổi trong cuộc sống.
DDC: 368.4009597/B108H.
007. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 2. Số 104
BHXH tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tập huấn phần mềm tiếp nhận quản lý
hồ sơ và phần mềm giao dịch điện tử K.BHXH cho các phòng nghiệp vụ BHXH
tỉnh, BHXH các đơn vị huyện.
DDC: 368.4009597/B113N.
008. THÁI DƯƠNG. BHXH tỉnh Bắc Ninh: Tăng cường công tác thu
BHXH, BHYT tháng cuối năm // TC.Bảo hiểm xã hội. - 2015. - Tháng 12. Tr 28. Số 287
Bài viết về việc BHXH tỉnh Bắc Ninh những tháng cuối năm thực hiện
nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo
đảm đẩy đủ quyền lợi cho người lao động.
DDC: 368.4009597/B108H.
009. TRẦN XUÂN TRỌNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã
hội. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 2. Số 103
Tính đến ngày 21/12, việc thực hiện kê khai lập danh sách hộ gia đình
tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã đã đạt được một số kết quả nhất định.
BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục đôn đốc UBND cấp xã kê khai và
lập danh sách xong trước ngày 21/12.
DDC: 368.3009597/B113N.
010. TÙNG ANH. Thi đua - Khen thưởng // TC.Bảo hiểm xã hội. 2015. - Tháng 12. - Tr 2. Số 287
Ngày 26/11, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định khen
thưởng BHXH các tỉnh, thành phố có nhiều thành tích trong công tác thu, phát
triển đối tượng, thu hồi nợ đọng và tặng thưởng các đơn vị dẫn đầu phong trào
thi đua theo chuyên đề, trong đó có BHXH tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 368.009597/TH300Đ.
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011. T.DỊU. VKSND tỉnh Bắc Ninh: Tổng kết hội thi ứng dụng CNTT
lần thứ nhất và sơ kết 3 năm trang thông tin điện tử tổng hợp // Bảo vệ pháp
luật. - 2015. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 2. Số 96
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến
Tổng kết, trao giải cuộc thi ứng dụng Công nghệ thông tin lần thứ I và Sơ kết 3
năm trang thông tin điện tử tổng hợp.
DDC: 324.509597/V305K.
012. PHẠM MINH TUYÊN. Một số vướng mắc tại Thông tư Liên tịch
số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-BTP ngày 14/11/2015 // TC.Tòa án nhân
dân. - 2015. - Tháng 12. - Tr 19. Số 24
Bài viết của ông Phạm Minh Tuyên, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về
một số vướng mắc tại Thông tư Liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTCBTP ngày 14/11/2015.
DDC: 347/M458S.
013. Hành hương Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong (Bắc Ninh) : Tin
từ giáo phận // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2015. - Tháng 12. - Tr 8. Số
50+51
Ngày 1/12, 350 anh chị em đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Hải
Phòng thuộc 3 giáo hạt do cha linh hướng xứ đoàn Đáp Khê Inhaxiô Đoàn Như
Quý dẫn đầu đã có chuyến hành hương thăm viếng và chia sẻ bác ái tại Trung
tâm Thánh Mẫu Từ Phong, huyện Quế Võ.
DDC: 230.09597/H107H.
014. NGUYỄN KHANG. Kiều Lương ngày mới // TC.Người Công giáo
Việt Nam. - 2015. - Tháng 12. - Tr 32. Số 50+51
Bài viết về đồng bào Công giáo ở thôn Kiều Lương, xã Đức Long, huyện
Quế Võ với việc xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp.
DDC: 307.72/K309L.
015. THẢO CHI. Thị trấn Thứa (Lương Tài, Bắc Ninh): Vững bước
trên con đường hội nhập // Thanh tra. - 2015. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 15. Số
100
Bài viết về kết quả đã đạt được trong những năm qua và đang vững bước
trên con đường hội nhập của Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.
DDC: 307.72/TH300TR.
016. Thuận Thành, Bắc Ninh: Khởi sắc trên mảnh đất giàu truyền
thống // Thanh tra. - 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 15. Số 101
Bài viết về huyện Thuận Thành đang trên đà khởi sắc với những bước
tăng trưởng khá, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao và
đang dần tạo dựng cho mình một vị thế mới, một diện mạo mới.
DDC: 307.72/TH502TH.
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017. LÊ NGUYÊN. Cục I (TTCP) : Tin vắn // Thanh tra. - 2015. - Ngày
1 tháng 12. - Tr 5. Số 96
Cục I (Thanh tra Chính phủ) đã hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra
tháng 11 đối với các cuộc thanh tra. Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại tố cáo, Cục I đã hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh khiếu nại, tố
cáo của ông Nguyễn Đình Phóng, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.
DDC: 352.809597/C506M.
018. PHƯƠNG ANH. Tiên Du, Bắc Ninh: Kiểm điểm trách nhiệm, tổ
chức, cá nhân sai phạm // Thanh tra. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 5. Số 97
Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết đơn thư tố cáo của công dân huyện
Tiên Du đối với ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du về hành
vi sai phạm trong việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết
quả thanh tra cho thấy nội dung tố cáo này chưa đủ căn cứ, đồng thời kiến nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Chủ tịch UBND huyện Tiên Du quyết định
giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 hộ thôn Lũng Sơn và
Lũng Giang, thị trấn Lim theo quy định của pháp luật; và kiến nghị Huyện ủy,
UBND huyện Tiên Du kiểm điểm trách nhiệm hành chính các tổ chức, cá nhân
sai phạm.
DDC: 354.309597/T305D.
019. NGỌC DIỆP. Lương Tài, Bắc Ninh: Cấp thôn bán đất vô tội vạ //
Thanh tra. - 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 5. Số 101
Bài phản ánh về những sai phạm trong việc bán đất tại xã Mỹ Hương và
xã Trừng Xá, huyện Lương Tài gây bức xúc cho dư luận. Thanh tra tỉnh Bắc
Ninh đã kiến nghị truy thu số tiền 1,2 tỷ đồng.
DDC: 354.309597/L561T.
020. TỐNG TOÀN. Từ Sơn, Bắc Ninh: Người dân vẫn chờ đợi kết
luận từ cơ quan chức năng // Công lý. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 8. Số 97
Bài phản ánh về bức xúc của người dân đối với những sai phạm trong
việc thu hồi và sử dụng đất đai của công ty Nam Hồng, chủ đầu tư khu đô thị tại
phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn. Người dân đã nhiều lần đưa khiếu nại đến
chính quyền địa phương nhưng chưa có kết quả thỏa đáng.
DDC: 333.33/T550S.
021. HOÀNG ANH. Những "ma làng" ở Cao Đức // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2015. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 19. Số 239
Bài phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của HTX Gia Thuận, tại xã
Cao Đức, huyện Gia Bình trong việc sử dụng đất nông nghiệp khiến nhân dân
bức xúc.
DDC: 333.1/NH556M.
022. NHÓM PVPL. Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): Biệt thự xây trên kênh
thủy lợi // Lao động xã hội. - 2015. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 10. Số 144
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Bài phản ánh về tình trạng "băm nát" kênh thủy lợi Bắc Đuống (phường
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) trong quá trình xây dựng dự án 60 ki ốt từ năm 2014.
Sự việc đang được điều tra làm rõ.
DDC: 627/TH300X.
023. NGÔ TUẤN. Công bố quyết định thành lập Cảnh sát Phòng
cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng
12. - Tr 3. Số 3782
Ngày 3/12, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố
quyết định thành lập Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh. Thượng
tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự
và chỉ đạo buổi lễ.
DDC: 363.2/C455B.
024. HUY LỘC. Số lượng, loại xe của 63 tỉnh, thành hết niên hạn sử
dụng từ 1/1/2016 : Từ 1/1/2016, gần 21.000 ô tô hết niên hạn sử dụng // Giao
thông. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 5. Số 198
Bảng thống kế số lượng, loại xe của 63 tỉnh, thành phố hết niên hạn sử
dụng từ 1/1/2016, trong đó Bắc Ninh có 2 xe khách, 97 xe tải hết hạn.
DDC: 343.09/S450L.
025. HỮU OANH. Nguy cơ chấn thương sọ não do tai nạn giao thông
// Thanh tra. - 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 12. Số 98
Bài phản ánh về nguy cơ chấn thương sọ não do uống rượu bia gây tai
nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.12009597/NG523C.
026. TRẦN HẰNG. Nguy cơ tai nạn từ việc đón trả khách tùy tiện
trên quốc lộ 1 // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 7. Số 3782
Bài phản ánh về tình trạng dừng đón trả khách lộn xộn trên quốc lộ 1
đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh đã kiến
nghị với Công ty CP đầu tư Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang xây dựng 6 điểm
đón trả khách qua địa phương.
DDC: 363.12009597/NG523C.
027. PV. Phí đường bộ quốc lộ 1, Bắc Ninh sẽ từ 35.000 đồng/lượt //
Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 2. Số 342
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 quốc lộ
1, tỉnh Bắc Ninh mức phí từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/vé/lượt.
DDC: 336.1/PH300Đ.
028. NGUYỄN HƯNG. Ngày đầu xét xử "trùm" ma túy Tàng
Keangnam và đồng bọn mua bán trái phép gần 2.000 bánh heroin: Nhiều bị
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cáo phủ nhận lời khai của Tàng Keangnam // Công an nhân dân. - 2015. Ngày 9 tháng 12. - Tr 8. Số 3787
Ngày 8/12, tại trụ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân
dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng
và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 9/12 phiên tòa tiếp tục.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 294, số
293; Tin tức, số 293; Gia đình và xã hội; số 147; Công an nhân dân, số 3785;
Pháp luật Việt Nam, số 342; Đại đoàn kết, số 343; Lao động, số 285).
DDC: 364.1/NG112Đ.
029. BẢO HOÀNG. Xét xử trùm mua bán hơn nửa tấn heroin: Các bị
cáo quanh co chối tội // Thanh niên. - 2015. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 5. Số 344
Ngày 9/12, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xét xử trùm ma túy Tráng A
Tàng và 11 đồng phạm về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Tại tòa, ngoại trừ
Tàng, hầu hết các bị cáo đều quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi vận
chuyển, mua bán heroin như cáo trạng quy kết.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 344; Tiền
phong, số 344; Công an nhân dân, số 3788).
DDC: 364.1/X207X.
030. NGỌC LƯƠNG. Tàng "Keangnam" nhận án tử hình, xin lại tài
sản : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 3. Số 296
Ngày 10/12, vụ án Tráng A Tàng và đồng phạm bước vào phần tranh
luận, đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị
mức án cho các bị cáo. Trong đó, Tráng A Tàng, bị đề nghị mức án tử hình, bị
cáo chấp nhận bản án và đề nghị HĐXX xem xét lại việc kê biên tài sản của bị
cáo.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 345; Gia
đình và xã hội, số 148; Công an nhân dân, số 3789; Lao động, số 287; Thanh
niên, số 345; Tiền phong, số 345).
DDC: 364.1/T106K.
031. M.TRANG. Vụ ma túy Tàng "Keangnam": Đề nghị 7 án tử hình,
5 án chung thân // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 9. Số
346
Sau hai ngày xét xử vụ án ma túy "khủng" tại TAND tỉnh Bắc Ninh, kết
thúc phần xét hỏi chuyển sang tranh luận, VKSND tỉnh Bắc Ninh đề nghị 7 án
tử hình, 5 án chung thân với 12 bị cáo trong vụ án...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3790;
Tiền phong, số 346; Đại đoàn kết, số 346).
DDC: 364.1/V500A.
032. NGUYỄN HƯNG. Kết thúc phiên tòa xét xử trùm ma túy Tàng
Keangnam và đồng phạm: Yêu cầu điều tra bổ sung // Công an nhân dân. 2015. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 8. Số 3793
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Ngày 14/12, sau 4 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định
trả hồ sơ vụ án Tráng A Tàng và 11 đồng phạm phạm tội vận chuyển, mua bán
trái phép chất ma túy, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ hơn lời khai của
một số bị cáo và các tài liệu, chứng cứ đã thu được trong vụ án.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 290; Đại đoàn
kết, số 349; Giao thông, số 201; Nhân dân, số 21994; Pháp luật Việt Nam, số
349; Tiền phong, số 349; Thanh niên, số 349; Sức khỏe và đời sống, số 200;
Nông thôn ngày nay, số 299; Bảo vệ pháp luật, số 101).
DDC: 364.1/K258TH.
033. Bắt đối tượng truy nã : An ninh - Trật tự // Nhân dân. - 2015. Ngày 18 tháng 12. - Tr 7. Số 21997
Ngày 17/12, công an tỉnh Đắc Nông cho biết, đã bắt được đối tượng
Nguyễn Văn Giáp, SN 1971, quê ở Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành
vi mua bán trái phép chất ma túy. Giáp bị cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã
đặc biệt từ năm 2007.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 352; Đại đoàn
kết, số 352; Công an nhân dân, số 3796).
DDC: 364.1/B118Đ.
034. BÁ HIỂN. Sa lưới sau 8 năm trốn truy nã : Tin an ninh trật tự //
Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 12. - Tr 5. Số 3798
Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã di lý Nguyễn Văn
Giáp (SN 1971, ở Bắc Ninh) về Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm
quyền.
DDC: 364.1/S100L.
035. Chống người thi hành công vụ : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2015. - Ngày 12 tháng 12. - Tr 8. Số 21991
Ngày 11/12, Công an TP Bắc Ninh đã điều tra làm rõ, ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đặng Thành Chung, SN 1986, ở
Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh về hành vi "Chống người thi hành
công vụ".
DDC: 364.16/CH455NG.
036. Dùng dùi cui điện tấn công cướp tài sản : An ninh - trật tự //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 8. Số 22007
Ngày 27/12, Công an huyện Yên Phong cho biết, vừa bắt giữ Trương Anh
Tuấn, 27 tuổi, ở Thái Bình để điều tra hành vi cướp tài sản tại khu vực xã Long
Châu, huyện Yên Phong.
DDC: 364.15/D513D.
037. HOÀNG ANH. Trùm xã hội đen Minh "sâm" bị đề nghị truy tố
tội cưỡng đoạt tài sản // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 10. Số
342
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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề
nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Minh (tức
Minh "sâm"), SN 1960, ở ngõ Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn về
tội "cưỡng đoạt tài sản" theo Khoản 2 và 3 Bộ Luật hình sự.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3786; Giao
thông, số 197; Nhân dân, số 21987; Thanh niên, số 342; Tiền phong, số 342).
DDC: 364.15/TR511X.
038. Hàng tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc : An ninh - trật tự // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 8. Số 22004
Ngày 24/12, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu thuộc C74
(Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa kiểm đếm 100 tấn hàng
hóa các loại không rõ nguồn gốc bị tạm giữ từ các xe tải của Cty CP và thương
mại xuất nhập khẩu Hiếu Nghĩa có địa chỉ ở tỉnh Lạng Sơn.
DDC: 364.16/H106T.
039. M.QUANG. Mất trộm hơn 500 màn hình S6 Edge : 20 giây //
Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 4. Số 329
Ngày 3/12, công ty Samsung Display đã trình báo với cơ quan Công an
huyện Yên Phong về vụ mất trộm hơn 500 màn hình S6 Edge, trị giá khoảng
800 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
DDC: 364.16/M124TR.
040. Mua bán, tàng trữ ma túy : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. Ngày 20 tháng 12. - Tr 8. Số 21999
Ngày 19/12, Công an TP Bắc Ninh cho biết, tại Khu 6, phường Đáp Cầu,
TP Bắc Ninh, lực lượng Công an vừa bắt quả tang Đỗ Thị Thu, 25 tuổi có hành
vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Thu khai nhận mua ma túy tổng
hợp về bán cho các đối tượng nghiện.
DDC: 364.1/M501B.
041. Nhặt thẻ ATM đi rút trộm tiền : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2015. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 8. Số 22006
Ngày 26/12, Công an huyện Quế Võ cho biết, đã bắt giữ Bùi Thị Thắm,
SN 1981, ở tỉnh Hòa Bình về hành vi trộm cắp tiền trong thẻ ATM.
DDC: 364.16/NH118TH.
042. NHƯ QUỲNH. Lừa chiếm đoạt gần 100 triệu đồng bằng chiêu
trúng thưởng : Tin 24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 10 tháng
12. - Tr 8. Số 3788
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh, SN 1997, ở
Vĩnh Khê, Vĩnh Linh, Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
DDC: 364.16/L551CH.
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043. Trộm linh kiện điện thoại : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. Ngày 22 tháng 12. - Tr 7. Số 22001
Ngày 21/12, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã phát hiện đối tượng
Hoàng Văn Vẻ, SN 1987, ở Vệ Xá, Đức Long, huyện Quế Võ đang giao bán bản
mạch chân cắm tai nghe ĐTDĐ. Qua đấu tranh Vẻ khai mua của Phạm Văn
Tuyển, SN 1987, ở Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ. Tiếp tục lấy lời khai,
Tuyển cho biết, vợ là Nguyễn Thị Tịnh, 28 tuổi, đã trộm cắp sản phẩm tại Cty
BUJEON có địa chỉ tại KCN Quế Võ. Hiện Công an TP Bắc Ninh đang lập hồ
sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều
tra, xử lý.
DDC: 364.16/TR453L.
044. TÂM PHẠM. Bắt quả tang 9 con bạc đang say sưa sát phạt tại
một sân bóng giữa lòng Thủ đô // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng
12. - Tr 8. Số 3785
Ngày 5/12, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy, TP
Hà Nội, đã bắt quả tang 9 con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức xóc
đĩa, trong đó có các đối tượng Phạm Văn Chung, SN 1973 và Trần Văn Cường,
SN 1996 đều trú tại thị xã Từ Sơn.
DDC: 364.16/B118QU.
045. B.C.Đ. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tặng 5.000 vé tàu xe và 1.500 suất
quà cho công nhân lao động : Hành trình Tết sum vầy // Lao động. - 2015. Ngày 24 tháng 12. - Tr 5. Số 298
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiến hành xây dựng kế hoạch tổ
chức chương trình "Tết sum vầy" cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, tặng 5.000 vé
tàu xe và 1.500 suất quà cho công nhân lao động.
DDC: 331.87/L305Đ.
046. H.A. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2015. - Ngày 1
tháng 12. - Tr 5. Số 278
Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên
truyền hưởng ứng tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm
2015; tổ chức lớp tập huấn về phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS cho
công nhân viên chức lao động.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 281).
DDC: 331.87/L108Đ.
047. Q.CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2015. - Ngày
18 tháng 12. - Tr 5. Số 293
Liên đoàn lao động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trao tặng 1 bộ thiết
bị giáo dục sân chơi ngoài trời trị giá 60 triệu đồng cho Trường Mầm non
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tặng 90 phần quà cho các cháu đang học tại
trường; trao tặng đồ dùng phục vụ công tác dạy và học trị giá 30 triệu đồng cho
Trường Mầm non Nam Sơn II, TP Bắc Ninh.
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DDC: 331.87/L305Đ.
048. NGÔ CHUYÊN. Tấm lòng vàng // Lao động. - 2015. - Ngày 5
tháng 12. - Tr 2. Số 282
Báo Lao động số 260 ra ngày 11.11 đã cung cấp thông tin về hoàn cảnh
của cụ Nguyễn Thị Bảo "bán trà đá nuôi con bại liệt và cháu học đại học", đến
nay, gia đình đã nhận được nhiều sự ủng hộ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, trong
đó có các doanh nhân Mẫn Ngọc Anh, đại diện cho Hội Doanh nhân trẻ Bắc
Ninh và Tập đoàn Hanaka; ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc công ty Khải Hoàn
Bắc Ninh; đại diện TP Bắc Ninh.
DDC: 362.5/T120L.
049. Bắc Ninh: Hơn 5.000 công nhân tham gia "Ngày hội đoàn kết Foxconn 2015" // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. - Tr 13. Số
294
Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) đã tổ chức "Ngày hội
đoàn kết - Foxconn 2015" tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Sự kiện thu hút hơn
5.000 công nhân, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, gắn bó,
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân.
DDC: 331.87/B113N.
050. HOÀI SƠN. Giải mã bí ẩn ngôi đền "bắt ma" lạ lùng nhất Việt
Nam: Kỳ 9: Người đàn bà từng bị ông chú là thầy bói "từ mặt" vì chữa
bệnh ở đền Thó // Tuổi trẻ đời sống. - 2015. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 13. Số
448
Bài viết về chị Hà Thị Oanh, 46 tuổi, ở Đại Bái, huyện Gia Bình, người
từng có thời gian phát bệnh tâm thần và được điều trị khỏi bệnh tại đền Thó,
ngôi đền "bắt ma" lạ lùng nhất Việt Nam.
DDC: 305.9/GI103M.
051. NGUYỄN KHANG. Người cao tuổi vùng giáo Bắc Ninh tham gia
bảo vệ môi trường // TC.Người Công giáo Việt Nam. - 2015. - Ngày 6 tháng
12. - Tr 19. Số 49
Bài viết về những đóng góp thiết thực của hội người cao tuổi vùng giáo
Bắc Ninh với công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, góp phần thực hiện
tiêu chí xây dựng Nông thôn mới về môi trường.
DDC: 305.26/NG558C.
052. NGUYỄN TIẾN SUẤT. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh: NCT
nêu gương sáng trong cộng đồng // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 30 tháng
12. - Tr 5. Số 208
Bài viết về Hội NCT huyện Lương Tài luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao Gương sáng", sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội...
DDC: 305.26/H527L.
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053. PHẠM THUẬN THÀNH. Gập ghềnh câu hát trong cuộc đời một
cựu chiến binh // TC.Thế giới trong ta. - 2015. - Tháng 12. - Tr 10. Số 451
Bài và ảnh về cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lễ, ở làng Ngăm, huyện Gia
Bình, người gìn giữ nét tươi trẻ, rộn ràng của làn điệu chèo quê hương.
DDC: 782.42162009597/G123GH.
054. THÀNH SƠN. Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận
Thành: Ngôi nhà lớn của tình yêu thương // TC.Gia đình và trẻ em. - 2015. Ngày 31 tháng 12. - Tr 12. Số 53
Bài viết về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, ngôi nhà
lớn của tình yêu thương.
DDC: 362.86/TR513T.
055. TRÚC LINH. "Bù đắp những năm tháng tuổi xuân vất vả" //
Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 4. Số 198
Bài viết về thương binh Nguyễn Văn Cầm, ở thôn Thanh Hà, xã An
Thịnh, huyện Lương Tài, người cần mẫn, kiên trì chăm sóc vợ bị liệt với tất cả
tấm lòng yêu thương và trách nhiệm.
DDC: 305.9/B500Đ.
056. CAO NGUYÊN. Mối tình của người thầy miền quan họ : Bài dự
thi: "Bách niên giai lão" // Khoa học và đời sống. - 2015. - Ngày 9 tháng 12. Tr 16. Số 147
Bài viết về mối tình đẹp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Quyển và bà
Nguyễn Thị Thơm, ngụ tại thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh.
DDC: 306.8/M452T.
II – KINH TẾ
057. M.T. Bắc Ninh: Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao //
Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 7. Số 144
Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn
Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, theo đó Phó Thủ tướng biểu
dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh về
những kết quả đã đạt được, đồng thời lưu ý Bắc Ninh tiếp tục phát triển ngành
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp CNTT... để
sớm đưa Bắc Ninh thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
DDC: 338.4/B113N.
058. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 15 tháng 12.
- Tr 4. Số 298
Trong những tháng cuối năm, chuẩn bị Tết Nguyên đán, Chi cục quản lý
thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát
thị trường, phối hợp với các đơn vị chức năng, đoàn liên ngành đấu tranh, ngăn
chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái...
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DDC: 352.709597/B113N.
059. HẢI NGỌC, CHÂU TUẤN. Tiên Du (Bắc Ninh): Tìm phương án
đấu giá đất đai hiệu quả nhất // Tài nguyên và Môi trường. - 2015. - Ngày 31
tháng 12. - Tr 4. Số 105
Bài viết về việc đẩy mạnh quản lý đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện
Tiên Du và việc nâng cao năng lực của cán bộ tại cơ sở trong việc quản lý đất
đai.
DDC: 333.33/T305D.
060. SƠN VŨ. Điện lực TP Bắc Ninh: Vì quyền lợi của khách hàng //
Công thương. - 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 13. Số 151
Điện lực TP Bắc Ninh tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2015 với mục
đích tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của khách hàng để phục vụ tốt
hơn trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
DDC: 621.31/Đ305L.
061. THU HÀ. Bắc Ninh: Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 26 tỷ đồng :
Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 14. Số 313
Năm 2015, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh tăng 7 tỷ đồng so
với năm 2014, nâng tổng nguồn vốn quỹ này trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 26,7
tỷ đồng.
DDC: 332.7/B113N.
062. NGUYỄN THANH HUYỀN. Khởi công khu nhà ở xã hội thị xã
Từ Sơn // Đầu tư. - 2015. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 15. Số 150
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng đã khởi công
Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 363.5/KH462C.
063. PHƯƠNG CHI. Thời điểm "chín muồi" để nâng mức cho vay tín
dụng HSSV : Ngân hàng Chính sách xã hội - Vì an sinh xã hội // Kinh tế nông
thôn. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 5. Số 49
Bài phản ánh về những kết quả đã đạt được sau khi triển khai thực hiện
chính sách tín dụng đối với học sinh - sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập trên toàn quốc, trong đó có các
trường hợp vay vốn ở thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du.
DDC: 332.3/TH462Đ.
064. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Giải ngân 4,3 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ
nông dân : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 1 tháng 12. - Tr 14.
Số 287
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh vừa tổ chức giải ngân 4,3 tỷ
đồng vốn vay cho 86 hộ nông dân. Nguồn vốn trên giải ngân cho các dự án về
sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục
chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự án, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
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kịp thời giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cho hội viên, nông dân phát triển kinh
tế...
DDC: 332.7/B113N.
065. ĐÔNG HOÀNG. Bắc Ninh: Sử dụng hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông
dân : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 11 tháng 12. - Tr 14. Số 296
Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân huyện Tiên Du
cho biết, hiện tổng nguồn vốn của quỹ đạt 2,48 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ
nông dân được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được
phê duyệt.
DDC: 332.7/B113N.
066. TRẦN VIỆT. Đổi thay trên quê hương Kinh Bắc // Pháp luật Việt
Nam. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 12. Số 363
Đến cuối năm 2015, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách toàn
tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 1.859 tỷ đồng với 92.712 hộ còn dư nợ. Có thể thấy quê
hương Kinh Bắc đang từng ngày đổi thay nhờ những đồng vốn nhỏ nhưng ý
nghĩa lớn với hộ nghèo và các đối tượng chính sách...
DDC: 362.5/Đ452TH.
067. TRẦN QUANG. Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề
Bắc Ninh 2015: Nông sản sạch lên ngôi // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày
3 tháng 12. - Tr 10. Số 289
Ngày 1/12, Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề Bắc Ninh 2015
đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giáo dục thời đại, số 289).
DDC: 907.4/H452CH.
068. HẢI CA. Sản xuất giỏi, tích cực với hoạt động tri ân // Quân đội
nhân dân. - 2015. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 2. Số 19660
Bài viết về công ty Sứ Long Phương, tỉnh Bắc Ninh với việc đẩy mạnh
sản xuất, bên cạnh đó chú trọng hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có
công với cách mạng.
DDC: 666/S105X.
069. NINH THẮNG. Đa Hội - Làng nghề thép xứ Kinh Bắc // Thời báo
Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 4. Số 52
Bài và ảnh về tinh thần lao động miệt mài và sáng tạo của những công
nhân làng nghề truyền thống thép Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.
DDC: 672/Đ100H.
070. PHAN LÊ. Làm giàu cho quê hương : Những việc làm vì dân Những việc làm phiền dân // Nhân dân. - 2015. - Ngày 25 tháng 12. - Tr 8. Số
22004
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Bài viết về anh Nguyễn Hữu Dũng, ở xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài
với mô hình sản xuất củi ép trấu, rơm rạ làm chất đốt, góp phần làm thay đổi bộ
mặt của Mỹ Hương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.
DDC: 662/L104GI.
071. DUYÊN TRẦN. Tỷ phú vịt trời đất Kinh Bắc // Tiền phong. 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 7. Số 352
Bài về ảnh về anh Nguyễn Đăng Cường, ở huyện Thuận Thành, tỷ phú
sau nhiều năm thử nghiệm với giống vịt trời.
DDC: 636.5009597/T600PH.
III – KHOA HỌC – VĂN HÓA - GIÁO DỤC
072. VŨ VIẾT TUÂN. Lại tranh luận về lễ hội chém lợn // Tuổi trẻ. 2015. - Ngày 31 tháng 12. - Tr 16. Số 356
Bài phản ánh những ý kiến về việc nên hay không nên duy trì lễ hội chém
lợn ở Ném Thượng, TP Bắc Ninh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức
lễ hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016.
DDC: 394.26/L103TR.
073. LÊ VIẾT NGA. Truyền thống hiếu học và nét độc đáo trong lịch
sử khoa bảng của tỉnh Bắc Ninh // TC.Người cao tuổi. - 2015. - Tháng 12. - Tr
50. Số 87
Bài viết về truyền thống hiếu học và nét độc đáo trong lịch sử khoa bảng
đứng đầu cả nước của tỉnh Bắc Ninh với số lượng người đỗ đạt cao.
DDC: 370.9597/TR527TH.
074. THANH HÀ. Đại hội Hội đồng dòng họ Vũ huyện Lương Tài lần
thứ II // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 2. Số 194
Đại hội Hội đồng họ Vũ huyện Lương Tài đã khai mạc trọng thể tại
Trung tâm Văn hóa - Thể thao của huyện. Hơn 270 đại biểu đến từ Hội đồng
dòng họ Vũ các tỉnh và các chi họ trong huyện tới dự. Đại hội bầu Hội đồng,
thông qua quy ước dòng họ; khen thưởng cá nhân xuất sắc, con cháu học giỏi.
DDC: 306.83/Đ103H.
075. BÁ HẢI. Nền tảng vững chắc cho phát triển giáo dục các tỉnh
Đồng bằng Bắc Bộ // Giáo dục thời đại. - 2015. - Ngày 18 tháng 12. - Tr 3. Số
302
Ngày 17/12, tại TP Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị giao ban lần thứ I
(2015-2016), vùng thi đua số 2 của Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh thuộc vùng
Đồng bằng Bắc Bộ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19560).
DDC: 370.9597/N254T.
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076. Bắc Ninh: Trao tặng phòng học cho trường mầm non // Giáo
dục và thời đại. - 2015. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 2. Số 311
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh
thị xã Từ Sơn đã trao tặng phòng học mầm non tại thôn Yên Đỉnh, xã Phù
Lương, huyện Quế Võ với tổng trị giá 350 triệu đồng.
DDC: 361.7/B113N.
077. KK. Bắc Ninh: Khởi công Trường mầm non xã Tân Chi // Giáo
dục và thời đại. - 2015. - Ngày 22 tháng 12. - Tr 2. Số 305
Ngân hàng BIDV phối hợp với UBND xã tổ chức khởi công xây dựng
công trình Trường mầm non xã Tân Chi với diện tích sàn 1.400m2, tổng mức
đầu tư gần 10 tỷ đồng (BIDV tài trợ 8 tỷ đồng). Công trình sẽ hoàn thành đúng
dịp khai giảng năm học 2016-2017.
DDC: 361.7/B113N.
078. LỘC HÀ. 85 thí sinh dự thi "Tự hào Việt Nam" // Tiền phong. 2015. - Ngày 15 tháng 12. - Tr 7. Số 349
Trường Cao đẳng Thống kê và Trường THPT Thuận Thành số 1 tổ chức
vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt
Nam". Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho 3 cá nhân xuất
sắc nhất cấp tỉnh.
DDC: 370. 9597/T104N.
079. T.S. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh kỷ niệm 56 năm ngày
thành lập // Văn hóa. - 2015. - Ngày 16 tháng 12. - Tr 15. Số 150
Ngày 14/12, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 56
năm Ngày thành lập trường (14/12/1959-14/12/2015) và 54 năm Ngày Bác Hồ
về thăm trường.
DDC: 378.1009597/TR561Đ.
080. NGUYỄN BÁ THẮNG. Người thầy mặc áo lính // TC.Xây dựng
Đảng. - 2015. - Tháng 12. - Tr 57. Số 12
Bài viết về Đại tá, PGS, TS Nguyễn Chính Lý, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ
nhiệm Khoa Công tác đảng, Công tác chính trị, Trường Đại học Chính trị (Bộ
Quốc Phòng), quê ở xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, là tấm gương
sáng vượt khó, tâm huyết trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
DDC: 371.1092/NG558TH.
081. MẠNH TÚ. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 8
tháng 12. - Tr 8. Số 19640
Tại Trường THPT Hàn Thuyên, TP Bắc Ninh, Ban An toàn giao thông
tỉnh tổ chức Chương trình "Kết nối cộng đồng - Vì An toàn giao thông".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Giao thông, số 198).
DDC: 363.12009597/H103T.
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082. V.HOA. Bắc Ninh: Trường THPT Gia Bình số 1 với phong trào
5T // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 2. Số 293
Trường THPT Gia Bình số 1 đã tổ chức thực hiện thành công phong trào
"5T - Bảo vệ môi trường sống" bao gồm các nội dung "Tiết giảm - Tái sử dụng Tái chế - Tích lũy - Thiện nguyện" qua đó thu được 7.200.000 đồng gây quỹ
Tiết kiệm sinh thái và trao học bổng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.
DDC: 373.1/B113N.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
083. NGUYỄN QUÂN. Hỗ trợ 27 địa phương xử lý ô nhiễm môi
trường // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 2. Số 289
Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 361,76 tỷ đồng từ nguồn chi sự
nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2015 để hỗ trợ
cho 27 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc
khu vực công ích, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tài nguyên và môi trường, số
97; Bảo hiểm xã hội, số 97).
DDC: 354.3/H450TR.
084. NHÓM PV KINH TẾ. Kiểm tra đột xuất 4 nhà máy PepsiCo Việt
Nam // Tiền Phong. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 5. Số 341
Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các
quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm 4 nhà máy trên khắp cả nước
của Cty Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, trong đó có nhà máy đặt tại
Khu Công nghiệp VSIP, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn.
DDC: 353.909597/K304TR.
085. THÁI SƠN, PHƯƠNG LOAN. Bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi
tiêm vắc xin Quinvaxem // Thanh niên. - 2015. - Ngày 23 tháng 12. - Tr 2. Số
357
Ngày 22/12, Sở Y tế Bắc Ninh đã công bố nguyên nhân cháu bé 2 tháng
tuổi, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh tử vong sau khi tiêm vắc xin
Quinvaxem và uống vắc xin OPV lần 1. Theo đó, Hội đồng chuyên môn đánh
giá nguyên nhân tử vong của trẻ hướng tới sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn
cảm sau sử dụng vắc xin, không liên quan đến thực hành tiêm chủng.
DDC: 615/B200G.
086. YẾN NHI. 95.000 học sinh tiểu học được uống thuốc tẩy giun //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 7. Số 288
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chiến dịch tẩy giun
cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quy định, trước khi
cho trẻ uống thuốc, Bộ Y tế thực hiện khám sàng lọc và tư vấn cho các em về
việc uống thuốc tẩy giun.
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DDC: 614.4/CH311L.
087. THẢO CHI. Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Bắc Ninh: Địa chỉ
khám chữa bệnh tin cậy... // Thanh tra. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 15. Số 97
Bài viết về quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện Phong và Da
liễu tỉnh Bắc Ninh, ở thôn Quả Cảm, xã Hòa Long, huyện Yên Phong.
DDC: 362.12/B256V.
088. Thông tin nhanh qua đường dây nóng // Nhân dân. - 2015. - Ngày
19 tháng 12. - Tr 7. Số 21998
Phản ánh tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề ở thị xã Từ Sơn ngày càng
nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người
dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và hồi âm để báo thông tin tới
bạn đọc.
DDC: 363.7009597/TH450T.
089. Thông tin từ đường dây nóng // Quân đội nhân dân. - 2015. Ngày 9 tháng 12. - Tr 6. Số 19641
Theo phản ánh của ông Vũ Văn Hà ở xã Tri Phương, huyện Tiên Du, thời
gian gần đây, những đoàn xe tải trọng lớn vận chuyển cát, sỏi lưu thông suốt
ngày đêm tại khu vực cảng Tri Phương gây rung lắc nhà cửa của các hộ dân 2
bên đường, hư hỏng đường sá, ô nhiễm, bụi bẩn, tiếng ồn gây ảnh hướng xấu
đến cuộc sống của người dân trên địa bàn.
DDC: 363.7009597/TH455T.
090. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 2 tháng 12. Tr 4. Số 287
Sau 3 năm thi công với tổng kinh phí đầu tư 156 tỷ đồng, Nhà máy xử lý
nước thải làng nghề Phong Khê, TP Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành nhằm giải
quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong dư luận.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tài nguyên và môi trường, số 97).
DDC: 363.73/B113N.
091. NGUYỄN LỘC. Nan giải chống ô nhiễm làng nghề // Thời nay. 2015. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 7. Số 614
Bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm làng nghề đang ngày càng báo động
và thiếu kiểm soát, trong đó có các làng nghề ở Bắc Ninh.
DDC: 363.73009597/N105GI.
092. NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG. Tiếng kêu cứu của một con kênh : Thư
về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 30 tháng 12. - Tr 6. Số 19662
Bài và ảnh phản ánh việc xả thải bừa bãi xuống kênh Kim Đôi, đoạn chảy
qua cống Nội Doi, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh
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hưởng đến việc tưới tiêu chống hạn cho hơn 2.200ha đất canh tác các xã của
huyện Quế Võ.
DDC: 363.739/T306K.
093. VIỆT TÙNG. Sẵn sàng vào Hội // Nông thôn ngày nay. - 2015. Ngày 3 tháng 12. - Tr 8. Số 289
Ngày 2/12, Ban Tổ chức Hội thi trâu kéo khỏe và Hội đua ngựa Báo
Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 đã tổ chức buổi họp báo chốt các
phương án trước khi Hội thi diễn ra.
DDC: 798.4009597/S115S.
094. MỴ LƯƠNG (GHI). Ý kiến : Bế mạc Hội đua ngựa báo Nông thôn
ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 7
tháng 12. - Tr 6. Số 292
Bài phỏng vấn các đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch TW Hội Nông
dân Việt Nam; đồng chí Leo Thị Lịch, Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Giang và
đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao du
lịch Lào Cai về Hội đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh
2015.
DDC: 798.4009597/Y600K.
095. BẢO YẾN (THỰC HIỆN). Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ
tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: "Mong thành nét văn hóa Kinh Bắc" // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 7. Số 292
Bài phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Hội Nông dân
Bắc Ninh về Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/Ô455NG.
096. CHÍNH MINH. Vó ngựa khua vang miền Kinh Bắc // Nông thôn
ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 5. Số 291
Bài viết về không khí chuẩn bị cho Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua
ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015 tại Bắc Ninh.
DDC: 798.4009597/V400NG.
097. NGUYỄN LÊ. Thao thức chờ đón "mã vương" // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 6. Số 292
Bài viết về bầu không khí sôi động, rộn ràng của Hội Đua ngựa báo Nông
thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/TH108TH.
098. KHÁNH GIA. Suối Hoa luận "Mã vương" // Nông thôn ngày nay.
- 2015. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 7. Số 291
Bài tổng hợp thông tin 32 tuấn mã sẽ tham dự Hội Đua ngựa báo Nông
thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/S515H.
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099. BẢO YẾN. Ngựa đóng phim "Nhà tiên tri" dự hội // Nông thôn
ngày nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 6. Số 292
Bài và ảnh về chú ngựa từng được tham gia đóng phim "Nhà tiên tri"
cũng về dự Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/NG551Đ.
100. GIA TƯỞNG, TUYẾT MAI. Hắc Mai Côi chỉ ngại...chính mình //
Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 6. Số 291
Bài viết về tuấn mã Hắc Mai Côi của "kỵ sĩ" Vàng Văn Huỳnh, ứng cử
viên cho chức vô địch Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc
Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/H113M.
101. HỮU THỌ, TUỆ MINH. Theo vó ngựa hạ sơn : Hội Đua ngựa báo
Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn ngày nay. - 2015. Ngày 4 tháng 12. - Tr 8. Số 290
Bài viết về quá trình chuẩn bị của đoàn nài ngựa đến từ Bắc Hà trong Hội
Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nông thôn ngày nay, số 289, số
291).
DDC: 798.4009597/TH205V.
102. KHÁNH GIA. Mãn nhãn cuộc đấu siêu cúp // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 8. Số 292
Bài viết về màn giao lưu kinh điển giữa chú ngựa Hắc Toàn Phong và
Lãng Lý Bạch Điều tại Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc
Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/M105NH.
103. PHƯƠNG ĐÔNG, TUỆ MINH (GHI). Ý kiến : Vó ngựa khua vang
miền Kinh Bắc // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 5. Số 291
Bài phỏng vấn các đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch TW Hội
Nông dân Việt Nam; ông Trần Duy Lợi, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao Quần
chúng Tổng cục TDTT; ông Lê Đắc Thuật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch Bắc Ninh về Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa phong trào nông
dân phía Bắc đang diễn ra tại Bắc Ninh.
DDC: 798.4009597/Y600K.
104. GIA TƯỞNG, LÊ ĐỨC. Dấy lên tinh thần kỵ sĩ nông dân // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 6. Số 292
Ngày 6/12, Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh
2015 đã chính thức bế mạc. "Tuấn mã" Hắc Mai Côi đoạt danh hiệu "mã
vương".
DDC: 798.4009597/D126.
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105. TUỆ MINH, MY LƯƠNG, TRẦN QUANG. Bên lề : Bế mạc Hội
Đua ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 // Nông thôn ngày
nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 8. Số 292
Bài viết về những thông tin bên lề tại lễ bế mạc Hội Đua ngựa báo Nông
thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/B254L.
106. TRẦN QUANG. Bị nội thương Hắc Mai Côi vẫn tỏa sáng // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 8. Số 292
Bài viết về ý chí và bản lĩnh kiên cường của nài ngựa người Tày Vàng
Văn Huỳnh và chú ngựa Hắc Mai Côi đã đăng quang ngôi vô địch giải Đua
ngựa báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/B300N.
107. TUYẾT MAI. Tổng trọng tài Lưu Đức Trường: Kịch tính sẽ
được đẩy lên cao // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng 12. - Tr 6. Số
291
Bài chia sẻ của ông Lưu Đức Trường, Tổng trọng tài Hội Đua ngựa báo
Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 về các tuấn mã tham dự cuộc thi.
DDC: 798.4009597/T455TR.
108. TUỆ MINH. Bên lề // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 5 tháng
12. - Tr 6. Số 291
Bài ghi lại những thông tin bên lề của Hội Đua ngựa báo Nông thôn ngày
nay - Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
DDC: 798.4009597/B254L.
109. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Tổ chức giải bóng chuyền "Bông lúa
vàng" : Tin tức // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 14. Số
307
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức giải bóng chuyền "Bông lúa
vàng" năm 2015. Tham dự giải có gần 100 vận động viên đến từ 8 đội bóng
thuộc Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
DDC: 796.32509597/B113N.
110. Tin nhanh // Tin tức. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 11. Số 306
Giải vô địch đấu kiếm trẻ toàn quốc lần thứ VI - 2015 sẽ diễn ra tại Nhà
thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đến hết ngày 28/12. Giải có sự tham dự của 120
VĐV đến từ 6 đội đấu kiếm xuất sắc trên toàn quốc, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 796.8609597/T311NH.
111. Đại hội Câu lạc bộ thể thao phong trào xe đạp đua toàn miền
Bắc thành công tốt đẹp // Nhà báo và Công luận. - 2015. - Ngày 11-17 tháng
12. - Tr 6. Số 50
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Vừa qua, tại Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội Câu lạc bộ xe đạp đua - Thể
thao phong trào toàn miền Bắc. Đại hội đã tập hợp được các câu lạc bộ đua xe
gần hết các tỉnh phía Bắc tham dự.
DDC: 796.6/Đ103H.
112. ĐỨC QUÝ. Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Bắc Ninh: Mô
hình đào tạo VĐV hiệu quả // Thể thao Việt Nam. - 2015. - Ngày 25 tháng 12.
- Tr 5. Số 50
Bài viết về Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Bắc Ninh, một mô hình đào
tạo VĐV hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế cho thể thao
tỉnh trên đấu trường trong nước cũng như nước ngoài.
DDC: 796.09597/TR513T.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
113. CHIẾN ANH. Hội Đền Đô : Trang thơ Làng nghề Việt // Thời báo
Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 9. Số 51
Bài thơ của tác giả quê ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 895.922134/H452Đ.
114. HÀ THANH VÂN. "Đào hoa mộng ký" tác phẩm viết tiếp
"Truyện Kiều" // Văn nghệ công an. - 2015. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 4. Số 266
Bản ghi chép về cuốn tiểu thuyết chữ Hán "Đào hoa mộng ký" của tác giả
Tiên Phong Liên Đình, tên thật là Nguyễn Đăng Tuyển, người làng Hoài
Thượng, huyện Tiên Sơn. Đây là cuốn tiểu thuyết được cho là phần sau của tác
phẩm "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.
DDC: 895.9223009597/Đ108H.
115. NGUYỄN THANH BÌNH. Ngày hội thơ Đường Hà Nội : Trang
thơ Làng nghề Việt // Thời báo Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 10 tháng 12. - Tr
9. Số 50
Bài thơ của tác giả ở xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn.
DDC: 895.922134/NG112H.
116. PHÙNG DIỆU LINH. Trang thơ Làng nghề Việt // Thời báo Làng
nghề Việt. - 2015. - Ngày 10 tháng 12. - Tr 9. Số 50
Chùm thơ của tác giả ở xã Yên Thành, huyện Yên Phong.
DDC: 895.922134/TR106TH.
117. VŨ VĂN THUẬT. Tây Nguyên bất khuất : Trang thơ Làng nghề
Việt // Thời báo Làng nghề Việt. - 2015. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 9. Số 51
Bài thơ của tác giả quê ở phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 895.922134/T126NG.
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118. THỦY MAI. Tranh Tết - hội họa truyền thống lên ngôi //
TC.Giáo dục và thời đại chủ nhật. - 2015. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 50. Số 52
Bài viết về tranh dân gian ngày Tết được ưa chuộng hiện nay, trong đó có
tranh Đông Hồ, huyện Thuận Thành.
DDC: 741.09597/TR107T.
119. TRẦN ANH TRANG. Còn mãi một dòng tranh // TC.Diễn đàn
văn nghệ Việt Nam. - 2015. - Tháng 12. - Tr 68. Số 251
Bài viết về dòng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành và những nỗ lực để bảo tồn, phát triển.
DDC: 741.09597/C430M.
120. TRỊNH BỘ, TUẤN KIỆT. Làng tranh Đông Hồ nay // Lao động
cuối tuần. - 2015. - Ngày 18-20 tháng 12. - Tr 7. Số 51
Bài và ảnh về làng tranh Đông Hồ, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành, một trung tâm sản xuất tranh dân gian nổi tiếng nhất Việt Nam.
DDC: 741.09597/L106TR.
121. TRẦN HÒA. Rối nước miền quan họ : Chuyện làng rối - Kỳ 2 //
Khoa học và đời sống. - 2015. - Ngày 7 tháng 12. - Tr 14. Số 146
Bài và ảnh về làng múa rối nước thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện
Thuận Thành với những nét tinh hoa đặc trưng của rối nước miền quan họ.
DDC: 791.5/R452N.
122. TÀI TIẾN. Người "tiếp lửa" cho quan họ trở thành di sản thế
giới // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. - Tr 8. Số 338
Bài viết về nghệ nhân quan họ Nguyễn Thừa Kế, người đã góp phần bảo
tồn phát huy giá trị văn hóa, "tiếp lửa" cho quan họ trở thành di sản thế giới.
DDC: 782.42162009597/NG558T.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
123. NT. Đi tìm dấu tích thành cổ Luy Lâu // Pháp luật Việt Nam. 2015. - Ngày 8 tháng 12. - Tr 10. Số 342
Bài viết về di tích thành cổ Luy Lâu, thuộc xã Thanh Khương, huyện
Thuận Thành với những giá trị văn hóa lừng lẫy, chứng kiến một giai đoạn phát
triển rực rỡ của lịch sử nước Việt.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 343).
DDC: 959.7013/Đ300T.
124. P.V.A. Xếp hạng 6 di tích quốc gia // Giáo dục và thời đại. - 2015.
- Ngày 29 tháng 12. - Tr 9. Số 311
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 6 di tích quốc
gia trên địa bàn các tỉnh, trong đó có di tích lịch sử Nhà thờ 5 Tiến sĩ họ Ngô,
thuộc xã Tam Giang, huyện Yên Phong.
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DDC: 726.5/X257H.
125. HỒNG MINH. Nguyễn Du và dòng tộc - Những điều ít biết // Sức
khỏe và đời sống. - 2015. - Ngày 20 tháng 12. - Tr 10. Số 202
Bài viết về các mối nhân duyên của dòng tộc Nguyễn Du với người Kinh
Bắc, quê ngoại của Đại thi hào Nguyễn Du.
DDC: 959.7029/NG527D.
126. BÙI HOA NAM. Lễ chính kỵ 269 năm Tướng công Bùi Nguyễn
Thái // TC.Người cao tuổi. - 2015. - Tháng 12. - Tr 36. Số 87
Bài viết về Thoan Trung hầu Tướng công Bùi Nguyễn Thái. Lăng Tướng
công được đặt trên núi Vũ Sơn (nay là phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh).
DDC: 959.70272/L250CH.
127. PHẠM THUẬN THÀNH. Về hành trạng Hoàng Giáp Nguyễn
Đăng Sở // TC.Xưa nay. - 2015. - Tháng 12. - Tr 15. Số 466
Bài viết về Hoàng Giáp Nguyễn Đăng Sở. Ông quê ở làng Hương Triện,
huyện Gia Bình.
DDC: 959.7029/V250H.
128. PV. Hội thảo "Thân thế, sự nghiệp Thái sư Lê Văn Thịnh" //
Nhân dân. - 2015. - Ngày 26 tháng 12. - Tr 5. Số 22005
Ngày 25/12, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp Hội
Sử học Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Thân thế, sự nghiệp Thái sư Lê Văn
Thịnh" nhân dịp kỷ niệm 940 năm Thái sư Lê Văn Thịnh đỗ khoa thi Minh kinh
bác học (Trạng nguyên khai khoa) thời Lý.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 360; Công
lý, số 102).
DDC: 959.7023/H452TH.
129. QUANG ÂN. Nguyễn Đăng Minh đối đãi người tài như tân
khách : Đạo làm thầy // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 28 tháng 12. - Tr 7.
Số 310
Bài viết về nhà giáo Nguyễn Đăng Minh (1623-1696), người làng Bịu, xã
Liên Bão, huyện Tiên Du. Ông đỗ Tiến sĩ và làm quan đến chức Tế tửu Quốc tử
giám, là cha của Lưỡng Quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo.
DDC: 959.7027/NG527Đ.
130. CỬ NHÂN. Những lá thư tiền tuyến : Tình yêu người lính // Cựu
chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 24 tháng 12. - Tr 7. Số 1103
Bài giới thiệu về những lá thư tiền tuyến chan chứa tình cảm gia đình và
đất nước của tướng Lê Quang Đạo gửi tới người vợ hiền là nhà văn Nguyệt Tú.
Ông quê ở Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 959.703/NH556L.
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131. PV. Hội thảo khoa học: "Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng
Việt Nam và quê hương Bắc Ninh" // Nhân dân. - 2015. - Ngày 4 tháng 12. Tr 1. Số 21983
Ngày 3/12, tại thị xã Từ Sơn, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng
chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19636).
DDC: 959.703071/H452TH.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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