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-------------------------I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. KHÁNH PHÚC. Bắc Ninh: UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh ký Quy
chế phối hợp : Mặt trận khắp nơi // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 25 tháng 3. Tr 7. Số 84
UBND tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức Lễ ký kết Quy
chế phối hợp công tác.
DDC: 352.209597/B113N.
002. NGUYỄN HÀ, SỸ LỰC. Triển khai quyết định luân chuyển 2 cán
bộ T.Ư Đoàn giữ chức phó bí thư tỉnh ủy // Tiền phong. - 2014. - Ngày 21
tháng 3. - Tr 2. Số 80
Ngày 19/3, Ban Tổ chức T.Ư và tỉnh Bắc Ninh triển khai quyết định của
Ban Bí thư T.Ư về việc điều động và luân chuyển cán bộ đối với đồng chí
Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh
Hà Tĩnh là Bí thư T.Ư Đoàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
DDC: 324.25970755/TR305KH.
003. NGUYỄN HƯƠNG GIANG. Công tác tư tưởng trong thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ Gia Bình // TC.Xây dựng
Đảng. - 2014. - Tháng 3. - Tr 38. Số 3
Bài viết về công tác tư tưởng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) ở Đảng bộ huyện Gia Bình.
DDC: 324.25970755/C455T.
004. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2014. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 2. Số 20
Tính đến hết tháng 2/2014, toàn tỉnh có 3.469 đơn vị và 754.876 người
tham gia BHXH, BHYT, tăng 72.509 người (10,6%) so với cùng kỳ năm 2013.
BHXH tỉnh đã thu đạt 394,21 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 2 số nợ đọng
trong toàn tỉnh vẫn còn 195,27 tỷ đồng, chiếm 6,73% số phải thu.
DDC: 368.009597/B113N.
005. CẨM NHUNG. Bắc Ninh : Tin đọc nhanh // Bảo hiểm xã hội. 2014. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 2. Số 23
Năm 2014, BHXH tỉnh Bắc Ninh xác định chú trọng triển khai hiệu quả
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề án "Lộ trình tiến tới BHYT toàn
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dân giai đoạn 2012-2015"; đề án "Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn
2013-2020"; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; đồng thời hoàn thiện hệ thống
QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008...
DDC: 368.009597/B113N.
006. MẠNH TIẾN. Trả lương hưu qua hệ thống Bưu điện: An toàn,
thuận tiện, kịp thời! // Bưu điện Việt Nam. - 2014. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 9. Số
27
Bài viết của tác giả ở huyện Lương Tài về việc trả lương hưu qua hệ
thống Bưu điện, đảm bảo an toàn, thuận tiện, kịp thời.
DDC: 331.25/TR100L.
007. Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Ngọc Khám : Tin từ giáo phận //
TC.Người công giáo Việt Nam. - 2014. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 3. Số 12
Ngày 10/3, giáo họ Ngọc Khám thuộc xứ Dâu, giáo phận Bắc Ninh đã
khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới.
DDC: 230.09597/L250KH.
008. MẠNH THẮNG. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt với lãnh đạo, chính quyền tỉnh và thành phố
// Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 4. Số 19024
Trường Đại học Chính trị phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân tại
tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức gặp mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và TP Bắc Ninh.
DDC: 355.1/C101Đ.
009. VĂN NGUYÊN. Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ
8-3 // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 7. Số 19006
Ngày 7/3, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt
truyền thống phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quân đội nói riêng.
DDC: 305.4/NH309H.
010. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Nhân rộng hiệu quả mô hình Câu lạc
bộ Nông dân với Pháp luật // TC.Nông thôn mới. - 2014. - Tháng 3. - Tr 32.
Số 362
Bài viết về mô hình Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật được xây dựng từ
tháng 1/2009 tại xã Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, hoạt động có hiệu quả, đến nay
đã triển khai nhân rộng với 6 Câu lạc bộ tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh; xã
Tương Giang, thị xã Từ Sơn; xã Liên Bão, huyện Tiên Du; xã Yên Trung, huyện
Yên Phong và xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành.
DDC: 307.7/B113N.
011. NGUYỄN TIẾN AN. Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: Chú trọng
công tác chăm sóc người cao tuổi // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 5 tháng 3. Tr 2. Số 37
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Bài viết về hoạt động của Hội NCT thị xã Từ Sơn, trong năm qua đã chú
trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, nhờ vậy, người cao tuổi Từ Sơn hăng
hái tham gia Hội NCT với số lượng ngày càng đông, nêu gương sáng trong các
phong trào thi đua của địa phương.
DDC: 632.6/TH300X.
012. HN. Bắc Ninh: Phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới 2,5% // Bảo
hiểm xã hội. - 2014. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 9. Số 18
Toàn tỉnh Bắc Ninh phấn đầu trong năm 2014 sẽ giảm được 2.100 hộ
nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 3,42% xuống còn 2,5% vào cuối năm.
DDC: 305.4/NH309H.
013. QUANG TIẾN. Người phụ nữ hơn 16 năm gieo "mầm sống" cho
người có HIV // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 7. Số 88
Bài và ảnh về chị Phạm Thị Hiền, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
người đã gieo niềm tin yêu cuộc sống cho 500 người có HIV bằng cách thành
lập nhóm những người cùng nhiễm. Chị vận động mọi người có HIV cùng tham
gia sinh hoạt và tổ chức trên 10 ngàn việc làm thiết thực giúp các thành viên
trong nhóm.
DDC: 305.4/NG558PH.
014. THANH HIÊN. Hạnh phúc kỳ lạ của ba anh em mù được ba thôn
nữ đảm đang nguyện đồng cam cộng khổ // Gia đình và xã hội cuối tuần. 2014. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 16. Số 10
Bài và ảnh về ba anh em mù Nguyễn Như Luân, Nguyễn Như Thanh,
Nguyễn Như Hiền ở phố Yên Lã 1, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, những
người đã viết lên một câu chuyện cổ tích về tình yêu, về nghị lực sống giữa đời
thường.
DDC: 305.9/H107PH.
015. ĐỖ VĂN HANH. Mô hình "đặc biệt" về xây dựng nông thôn mới
: Thư về tòa soạn // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 11 tháng 3. - Tr 6. Số
19009
Bài viết về phong trào "hiến đất trả chậm" làm đường giao thông trong
chương trình xây dựng nông thôn mới ở thôn Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện
Quế Võ, đây là việc làm đúng đắn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân
dân phát triển kinh tế - xã hội.
DDC: 307.1/M450H.
016. THANH YÊN. Nỗi lo xe công nông, xe tự chế // Quân đội nhân
dân. - 2014. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 6. Số 19002
Bài và ảnh phản ánh tình trạng xe công nông, xe tự chế ngang nhiên hoạt
động trên đường làng thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, gây
nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
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DDC: 363.12009597/N452L.
017. B.B.Đ. Bắc Ninh: Yêu cầu ông Chính chấm dứt khiếu nại : Hồi
âm // Thanh tra. - 2014. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 5. Số 11
Ngày 5/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản trả
lời ông Trần Đức Chính và một số công dân phường Đại Phúc, trong đó khẳng
định: Ông Trần Đức Chính và một số hộ dân đã nhiều lần gửi đơn nhưng không
cung cấp được chứng cứ, tài liệu gì mới. Do vậy, không có cơ sở để xem xét,
giải quyết; yêu cầu ông Chính chấm dứt việc khiếu nại.
DDC: 352.809597/B113N.
018. ANH MINH. Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí // Quân đội
nhân dân. - 2014. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 8. Số 19007
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa phát
hiện, bắt giữ đường dây buôn bán vũ khí quân dụng lớn với 3 đối tượng, trong
đó có Nguyễn Văn Cường, 44 tuổi, ở Bắc Ninh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục
khai thác mở rộng đường dây sản xuất, tàng trữ và tiêu thụ vũ khí này.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3139; Sức
khỏe và đời sống, số 35).
DDC: 364.1/TR308PH.
019. Bắt nhóm trộm xe máy : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2014. Ngày 16 tháng 3. - Tr 8. Số 21362
Ngày 15/3, Công an huyện Thuận Thành bắt giữ 5 đối tượng đều ở thôn
Thư Đôi, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Công
an đã thu hồi 3 xe máy tang vật, trị giá khoảng 60 triệu đồng và tiếp tục điều tra
mở rộng.
DDC: 364.16/B118NH.
020. Cờ bạc : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2014. - Ngày 30 tháng 3. Tr 8. Số 21376
Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại số nhà 077, thị trấn Lim,
huyện Tiên Du, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện bắt quả tang 18 đối
tượng đánh liêng và ba cây ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 37 triệu đồng và một số
dụng cụ để đánh bạc.
DDC: 364.16/C460B.
021. THẮNG QUANG, DIỆU LINH. Vụ bố hành hạ con tại Bắc Ninh:
Bắt giữ người bố đánh con chấn thương sọ não // Nông thôn ngày nay. 2014. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 4. Số 66
Ngày 17/3, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã bắt Đỗ Văn Lợi, SN 1968,
trú tại phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh để điều tra hành vi dùng
điếu cày đánh con trai ruột là cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, khiến cháu lộc phải
nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 68; Tiền phong,
số 77; Lao động, số 61; An ninh thế giới, số 1351).
DDC: 364.152/V500B.
022. M.T. Bắc Ninh: Cháu bé bị bố đánh đã tử vong // Giao thông. 2014. - Ngày 19 tháng 3. - Tr 13. Số 45
Tin từ Bệnh viện Việt Đức ngày 18/3 cho biết, sau một thời gian được
điều trị tích cực, nhưng do vết thương quá nặng, đến 15h45 cùng ngày, cháu Đỗ
Doãn Lộc, SN 2006, học sinh Trường Tiểu học Tiền An, TP Bắc Ninh đã qua
đời tại Bệnh viện Việt Đức.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại đoàn kết, số 78; Tin tức,
số 66; Nông thôn ngày nay, số 67; Tuổi trẻ, số 69; Tiền phong, số 78).
DDC: 364.152/B113N.
023. Kẻ cùng vợ hờ đánh chết con đẻ ở Bắc Ninh bị truy tố về tội gì? :
Nội dung vụ án // An ninh thủ đô cuối tuần. - 2014. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 7. Số
468
Bài viết về vụ án Đỗ Văn Lợi, SN 1968, trú tại phố Nhà Chung, phường
Tiền An, TP Bắc Ninh cùng vợ hờ là Bùi Thị Hà, SN 1984 nhẫn tâm đánh đập
cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006 đến tử vong sau ba ngày được điều trị.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 82).
DDC: 364.152/K200C.
024. X.THẮNG, T.ÂN. Vụ cha đánh con dã man bằng điếu cày: Xé
lòng giây phút cuối đời của bé Lộc // Gia đình và xã hội. - 2014. - Ngày 19
tháng 3. - Tr 14. Số 34
Bài viết về cuộc sống của cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, ở phường Tiền
An, TP Bắc Ninh và ngày 18/3, cháu đã tử vong do vết thương quá nặng. Vậy là
chẳng có phép màu nào đến với cháu, dù mấy ngày qua các bác sĩ Bệnh viện
Việt Đức đã nỗ lực hết mình cứu chữa...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Lao động, số 61; An ninh thủ
đô, số 4059; Phụ nữ Việt Nam, số 34).
DDC: 364.152/V500CH.
025. NGUYỄN LONG. Phép màu không đến // An ninh thủ đô. - 2014. Ngày 20 tháng 3. - Tr 8. Số 4060
Bài viết về cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, ở phường Tiền An,
TP Bắc Ninh bị chính cha đẻ của mình là Đỗ Doãn Lợi cùng Bùi Thị Hà, SN
1984 đánh tử vong ngày 18/3. Và 21h cùng ngày, cháu đã được những người họ
hàng tổ chức lễ tang.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 35; Phụ
nữ Việt Nam, số 35).
DDC: 364.152/PH206M.
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026. KIM CHIẾN, KHÁNH CHI. Vụ cha dùng điếu cày đánh chết con:
Vì đâu nên nỗi? // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 10. Số 79
Ngày 19/3, gia đình, người thân nghẹn ngào tiễn đưa cháu Đỗ Doãn Lộc,
SN 2006, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng tại phường
Tiền An, TP Bắc Ninh. Cái chết bi thương của cháu khiến nhiều người xót xa,
căm phẫn.
DDC: 364.152/V500CH.
027. P.THỦY. Khởi tố kẻ đánh con trai tử vong // Công an nhân dân. 2014. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 5. Số 3158
Ngày 19/3, cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Lợi, SN 1968, trú ở phường Tiền An, TP Bắc
Ninh vì có hành vi cố ý gây thương tích. Lợi chính là đối tượng đánh con đẻ là
cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, khiến cháu Lộc tử vong.
DDC: 364.152/KH462T.
028. Kẻ cùng vợ hờ đánh chết con đẻ ở Bắc Ninh bị truy tố về tội gì :
Ý kiến bạn đọc // An ninh thủ đô cuối tuần. - 2014. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 7. Số
468
Ý kiến của bạn đọc xung quanh việc kẻ cùng vợ hờ đánh chết con đẻ ở
Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh thủ đô, số 4059).
DDC: 364.152/K200C.
029. P.V. Tin vắn // Giao thông. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 13. Số 49
Để tập trung giải quyết kịp thời vụ bạo hành trẻ em, gây trọng thương dẫn
đến tử vong xảy ra ngày 15/3 tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Thường trực
Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo điều tra củng cố tài liệu,
chứng cứ để hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa ra xét xử công khai vụ việc theo quy
định của pháp luật...
DDC: 364.152/T311V.
030. HÀ ANH. Bắc Ninh: Khởi tố kẻ đánh chết con trai 8 tuổi tội "giết
người" // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 10. Số 87
Ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc
Ninh cho biết, trên cơ sở điều tra, kết quả giải phẫu tử thi, thực nghiệm hiện
trường và lời khai của Đỗ Văn Lợi, SN 1968, trú tại phố Nhà Chung, phường
Tiền An, TP Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức chuyển từ tội danh
"Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 87; Công an
nhân dân, số 3166; Khoa học và đời sống, số 38; Giao thông, số 51; Lao động,
số 69; An ninh thủ đô, số 4068).
DDC: 364.152/B113N.
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031. VIỆT HÀ (Thực hiện). Từ vụ cháu bé bị bố đánh dẫn đến tử
vong: Thiếu vai trò của chính quyền và các tổ chức xã hội // Công an nhân
dân. - 2014. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 7. Số 3163
Bài trả lời phỏng vấn của luật sư Dương Thị Ngọc, Văn phòng Luật sư số
5 Hà Nội về vai trò của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trước vụ
cháu Đỗ Doãn Lộc, SN 2006, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh bị bố đánh dẫn
đến tử vong.
DDC: 364.152/T550V.
032. MINH THÚY. Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 170 viên
ma túy tổng hợp : Tin an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 23
tháng 3. - Tr 5. Số 3161
Ngày 21/3, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an
tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe taxi của hãng Sao Mai, BKS: 30S-7198 do
lái xe Trương Thành Đạt, SN 1960, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh điều
khiển chở một đối tượng có mang theo ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đã được
bàn giao cho Công an TP Bắc Giang giải quyết.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 70).
DDC: 364.1/B113GI.
033. NHƯ QUỲNH. Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc : Tin 24
giờ qua // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 8. Số 3154
Ngày 15/3, Công an huyện Quế Võ cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can 4 đối tượng đều ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ,
về hành vi đánh bạc.
DDC: 364.16/B113N.
034. NHƯ QUỲNH. Bắc Ninh: Nhảy xe buýt đi trộm cắp xe máy : Tin
24 giờ qua // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 8. Số 3153
Ngày 14/3, Công an huyện Quế Võ đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố
bị can đối với Nguyễn Thành Nam về hành vi trộm cắp tài sản.
DDC: 364.16/B113N.
035. PHÙNG BÌNH. Hàng trăm lá đơn của người cha già đi tìm công
lý cho con // Gia đình và xã hội. - 2014. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 10. Số 33
Bài và ảnh về ông Lê Văn Điền, 67 tuổi, ở thôn Phù Khê, xã Phù Khê, thị
xã Từ Sơn, người đã viết hàng trăm lá đơn kêu cứu khắp nơi để tìm công lý cho
con trai là Lê Văn Quảng, SN 1983, bị đánh hội đồng trọng thương với tỷ lệ
thương tật 61,9% nhưng cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Gia đình và xã hội, số 34).
DDC: 364.16/H106TR.
036. PV. Bắc Ninh: 40 bị cáo nhận án phạt vì làm hồ sơ chế độ thương
binh giả // Công an nhân dân. - 2014. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 5. Số 3146
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Trong 4 ngày từ 3-6/3, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án với 40 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gây thiệt hại cho Nhà
nước hơn 2,2 tỷ đồng, đã bị tuyên án từ 8 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Gia đình và xã hội, số 29;
Nhân dân, số 21353; Công lý, số 26; Đại đoàn kết, số 66).
DDC: 364.16/B113N.
037. T.H. Một nam sinh lớp 4 mất tích // Công an nhân dân. - 2014. Ngày 12 tháng 3. - Tr 8. Số 3150
Ngày 11/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã nhận được đơn
trình báo của gia đình anh Đàm Thuận Cúc, SN 1971, trú tại Mai Động, xã
Hương Mạc, thị xã Từ Sơn về việc mất tích của con trai là Đàm Thuận Trường,
SN 2004, học sinh lớp 4, Trường PTCS xã hương Mạc. Hiện cơ quan Công an
đang tích cực thu thập các tin tức liên quan để điều tra.
DDC: 363.25/M458N.
038. T.T. Tử hình hai bị cáo buôn bán 66 bánh hêrôin // Giao thông. 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 12. Số 43
Ngày 13/3, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án tử hình hai bị cáo vì tội "Mua
bán trái phép chất ma túy", trong đó có Nguyễn Thiện Thiết, SN 1955, ở xã Phú
Lâm, huyện Tiên Du.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tin tức, số 62).
DDC: 364.1/T550H.
039. THANH THƯƠNG. Tuyên án vụ đánh bạc lớn nhất miền Bắc //
Tin tức. - 2014. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 13. Số 67
Trong ba ngày từ 17 đến 19/3, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc đối với 86 bị cáo. Sau khi
tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Anh Đức (SN 1964) ở
Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, kẻ cầm đầu trong vụ án 5 năm tù
và phạt tiền 20 triệu đồng...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21366; Pháp luật
Việt Nam, số 79; Thanh niên, số 82; Giao thông, số 46; Đại đoàn kết, số 77; Lao
động, số 60, 62; Quân đội nhân dân, số 19017; Tiền phong, số 77; Công lý, số
23).
DDC: 364.16/T527A.
040. TRẦN TĨNH. Bắt thêm một đối tượng trong đường dây làm giả
hài cốt liệt sỹ // Tin tức. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 13. Số 72
Ngày 25/3, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Cơ quan An ninh điều tra
Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương (là em ruột
của Mẫn Thị Duyên, 52 tuổi) để điều tra làm rõ tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài
sản". Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã di lý Phương về tỉnh
Quảng trị để phục vụ công tác điều tra.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: An ninh thủ đô, số 4065; Đại
đoàn kết, số 85; Công an nhân dân, số 3164; Giao thông, số 49; Nông nghiệp
Việt Nam, số 61; Khoa học và đời sống, số 37; Lao động, số 67; Tiền phong, số
85).
DDC: 929/B118TH.
041. TRỊNH NGUYỄN. Bắc Ninh: Trộm tài sản tại công trình xây
dựng : Cẩn tắc vô ưu // An ninh thủ đô. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 9. Số
4065
Ngày 25/3, Công an TP Bắc Ninh làm rõ, bắt tạm giam Tạ Xuân Toàn,
SN 1982, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ
việc đang được lập hồ sơ xử lý.
DDC: 364.16/B113N.
042. ĐỨC SƠN. Bắc Ninh: Mượn danh dồn điền, đổi thửa để bán đất
trái thẩm quyền // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 10. Số 66
Lợi dụng chủ trương dồn điền, đổi thửa xây dựng nông thôn mới, nhiều
thôn ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong đã bán hàng trăm lô đất nông nghiệp trái
thẩm quyền, thu nhiều tỷ đồng bất chính rồi tự ý chi tiêu phung phí. Vụ việc có
dấu hiệu “thông đồng” của chính quyền địa phương nhưng khi bị phát giác thì
các cá nhân, đơn vị liên quan lại “đá bóng” trách nhiệm cho nhau, gây bức xúc
trong dư luận.
DDC: 333.33B113N.
043. LÊ THỊ NHƯỜNG. LĐLĐ 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Tổng kết
thi đua năm 2013, ký kết giao ước thi đua năm 2014 // TC.Lao động và Công
đoàn. - 2014. - Tháng 3. - Tr 37. Số 543
Ngày 21/2, tại TP Hưng Yên, Cụm thi đua LĐLĐ 9 tỉnh đồng bằng sông
Hồng, trong đó có Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thi đua năm
2013 và ký giao ước thi đua năm 2014.
DDC: 361.7/L305Đ.
044. NGUYỄN THỊ NHANH. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Những điểm nổi
bật trong hoạt động nữ công // TC.Lao động và công đoàn. - 2014. - Tháng 3.
- Tr 32. Số 543
Bài viết về những kết quả đã đạt được của hoạt động công tác nữ công
tỉnh Bắc Ninh những năm qua, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức
công đoàn trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công
nhân viên chức lao động...
DDC: 361.7/L305Đ.
045. PHẠM CHÍ, VIỆT LÂM. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn kỹ
năng viết tin, bài cho hơn 50 cán bộ CĐ // Lao động. - 2014. - Ngày 26 tháng
3. - Tr 4. Số 67
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Ngày 25/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao
động tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài về phong trào công nhân
viên chức lao động và hoạt động công đoàn cho hơn 50 cán bộ tuyên giáo ở các
Liên đoàn lao động huyện, thành phố, ngành trên địa bàn tỉnh.
DDC: 361.7/L305Đ.
046. PHẠM CHÍ. Khi cán bộ công đoàn "cắm chốt" : Cách làm hay từ
cơ sở // Lao động. - 2014. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 4. Số 69
Bài viết về việc thành lập văn phòng đại diện Công đoàn tại các KCN trên
địa bàn tỉnh, đã kịp thời nắm bắt tình hình công nhân lao động và hoạt động của
công đoàn cơ sở ở đó, góp phần bảo vệ tốt người lao động và giúp các doanh
nghiệp duy trì được quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
DDC: 331.87/KH300C.
047. PHẠM CHÍ. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. - 2014. Ngày 10 tháng 3. - Tr 4. Số 53
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai duy trì việc hoạt
động của mô hình tổ tự quản khu nhà trọ của công nhân lao động tại KCN Yên
Phong, nhằm trợ giúp cho công nhân lao động được nâng cao kiến thức, hiểu
biết pháp luật để tự bảo vệ mình ngày càng tốt hơn.
DDC: 361.7/L305Đ.
II - KINH TẾ - KẾ HOẠCH HÓA NỀN KINH TẾ
048. PH.D. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng làm việc với Bắc
Ninh // Giao thông. - 2014. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 10. Số 41
Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã làm việc với tỉnh Bắc
Ninh về một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.
DDC: 354.7609597/B450TR.
049. P.V. Kinh doanh 24H // Thời báo Kinh doanh. - 2014. - Ngày 28
tháng 3. - Tr 4. Số 60
Hiện tổng vốn thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ
VSIP Bắc Ninh đạt hơn 1 tỷ USD, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, trong đó,
FDI của VSIP Bắc Ninh chiếm 18% tổng vốn FDI toàn tỉnh.
DDC: 332.6/K312D.
050. PV VÀ TTXVN. Bắc Ninh thu hút đầu tư vào các ngành công
nghiệp mũi nhọn // Nhân dân. - 2014. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 3. Số 21374
Tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thành quy hoạch phát triển các KCN đến năm
2015, định hướng đến năm 2020. Đến nay, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 687
dự án đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 6,86 tỷ USD,
góp phần giải quyết việc làm cho gần 147 nghìn lao động.
DDC: 332.6/B113N.
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051. TẠ NGỌC NAM. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo
bước đột phá thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế Bắc Ninh // TC.Dân tộc và Thời đại.
- 2014. - Tháng 2-3. - Tr 16. Số 163+164
Bài viết về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Bắc Ninh, tạo
bước đột phát thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế.
DDC: 338.9009597/Đ126M.
052. BÌNH NGUYÊN. Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
2013 // Công lý. - 2014. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 3. Số 24
Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 được
VCCI công bố sáng 20/3 có sự biến động lớn, những tỉnh có thứ hạng cao các
năm trước như Bắc Ninh năm nay tụt hạng.
DDC: 338.9009597/Đ126M.
053. PHẠM TUYÊN. Xin thưởng hơn 360 tỷ đồng vì thu vượt ngân
sách // Tiền phong. - 2014. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 5. Số 63
UBND tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài
chính xem xét thưởng tổng cộng hơn 360 tỷ đồng vì đã thu ngân sách vượt dự
toán năm 2013. UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, chỉ tiêu giao gần 4.677 tỷ đồng,
nhưng đã thu về hơn 5.335 tỷ đồng. Trong đó, phần chia về ngân sách TƯ tăng
gần 46,1 tỷ đồng so với dự toán. Trên cơ sở đó, Bắc Ninh đề nghị Bộ Tài chính
xét thưởng 30% số thu vượt nêu trên, tương đương 13,8 tỷ đồng.
DDC: 336.2/X311TH.
054. CT. 200 tỷ đồng cải tạo lưới điện nông thôn Bắc Ninh // Đại biểu
nhân dân. - 2014. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 2. Số 87
Công ty Điện lực Bắc Ninh đang triển khai công trình cải tạo và hoàn
thiện lưới điện trung, hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tình trạng
quá tải lưới điện ở một số nơi. Công trình này được triển khai tại 56 xã, phường
tại 8 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
DDC: 621.31/H103TR.
055. HÀ LINH. Bắc Ninh: Giải ngân hơn 151,6 tỷ đồng cho vay hỗ trợ
nhà ở xã hội // TC.Thị trường giá cả bất động sản và tài sản. - 2014. - Ngày 24
tháng 3. - Tr 8. Số 342
Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2 dự án được Bộ Xây dựng đưa vào danh
mục nhà ở xã hội được vay vốn đầu tư. Các ngân hàng thương mại Nhà nước
xem xét thẩm định hồ sơ 2 dự án giải ngân cho vay với số tiền 151,677 tỷ đồng,
tăng 60% so cuối năm 2013.
DDC: 332.3/B113N.
056. HỮU VAN. Bắc Ninh: Gần 320 tỷ đồng xây dựng trạm bơm
Nhất Trai // TC.Thị trường giá cả bất động sản và tài sản. - 2014. - Ngày 3
tháng 3. - Tr 12. Số 339
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh và huyện Lương Tài
vừa khởi công gói thầu số 1 xây dựng trạm bơm tiêu Nhất Trai. Đây là trạm bơm
thứ 3 nằm trong dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông
do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài
trợ, được triển khai xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh. Tổng kinh phí đầu tư trên 319 tỷ
đồng.
DDC: 627/B113N.
057. NGUYỄN KHANG. Kinh tế các làng Công giáo ở Bắc Ninh có
nhiều khởi sắc // TC.Người công giáo Việt Nam. - 2014. - Ngày 9 tháng 3. - Tr
17. Số 10
Bài viết về những khởi sắc trong phát triển kinh tế ở các làng Công giáo
tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 230.09597/K312T.
058. CẢNH LINH. Về làng Bưởi đánh nồi... // TC.Tri thức thời đại. 2014. - Tháng 3. - Tr 18. Số 3
Bài viết về làng đúc đồng Đại Bái, xưa có tên gốc là "Bưởi nồi".
DDC: 671/V250L.
059. PHÙNG NGA. Phôi pha nghề giấy dó Dương ổ // Tài nguyên và
Môi trường. - 2014. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 8. Số 22
Bài và ảnh về nghề giấy dó ở Dương ổ, xã Phong Khê, TP Bắc Ninh đã có
từ lâu đời đang đứng trước nguy cơ mai một.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 72).
DDC: 676/PH452PH.
060. THƯƠNG HUYỀN. Gốm Phù Lãng // TC.Du lịch Việt Nam. 2014. - Tháng 3. - Tr 61. Số 3
Bài và ảnh về những sản phẩm của làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ
DDC: 666/G453PH.
061. HỒNG LĨNH. Làng xen khu công nghiệp // TC.Gia đình và trẻ em.
- 2014. - Ngày 13 tháng 3. - Tr 44. Số 11
Bài viết về xã Long Châu, huyện Yên Phong với nét văn hóa quê xen lẫn
những dịch vụ phục vụ khu công nghiệp tập trung.
DDC: 307.7/L106X.
062. NGUYỄN LIÊN. Bắc Ninh: HTX dịch vụ Nghĩa Đạo địa chỉ tin
cậy của nông dân // Thời báo Kinh doanh. - 2014. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 2. Số
45
Bài viết về HTX dịch vụ Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, địa chỉ tin cậy
của nông dân địa phương.
DDC: 334/B113N.
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063. PV VÀ CTV. Tập trung phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây
trồng // Nhân dân. - 2014. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 5. Số 21370
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 13 nghìn ha lúa mùa bị rầy nâu, rầy
lưng trắng và sâu đục thân hai chấm gây hại, tập trung chủ yếu ở các huyện Gia
Bình, Lương Tài, Quế Võ. Tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống cung
ứng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm chất lượng thuốc để nông dân phun phòng
sâu bệnh hiệu quả.
DDC: 362/T123TR.
064. NGUYỄN TRƯỜNG. Hành trình xanh trên đất Kinh Bắc // Tiền
phong. - 2014. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 7. Số 62
Tỉnh đoàn Bắc Ninh vừa khởi động Tháng Thanh niên tình nguyện tại
huyện Tiên Du bằng việc trồng 800 cây gỗ lát xoan hai bên Quốc lộ 18, chiều
dài hơn 3 km. Kế hoạch năm nay, tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ trồng mới và chăm sóc
khoảng 150 nghìn cây xanh các loại, chủ yếu là các loại cây có tính năng tái tạo
đất.
DDC: 634.9/H107TR.
065. TRẦN QUANG. Kinh hãi nuôi... gián đất! // Nông thôn ngày nay. 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 4. Số 63
Bài và ảnh về "mô hình" nuôi gián đất trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện
Lương Tài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn yêu cầu
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm việc tự ý
nhập khẩu và nuôi gián đất trên địa bàn tỉnh vì có nhiều nguy cơ gây hại.
(Nội dung còn được phản ánh tiếp trên báo: Nông thôn ngày nay, số 70;
An ninh thủ đô, số 4058; Nhân dân, số 21370).
DDC: 595.709597/K312H.
066. TRẦN QUANG. Tiếp thông tin nuôi gián đất ở Bắc Ninh: Sở
KHĐT cấp phép cho doanh nghiệp nuôi // Nông thôn ngày nay. - 2014. Ngày 20 tháng 3. - Tr 11. Số 68
Liên quan đến vụ việc nuôi gián đất ở Bắc Ninh, một nguồn tin cho biết,
chính sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy phép cho các cơ sở nuôi
gián.
DDC: 595.709597/T307TH.
067. TUYẾT NHUNG. Sở KH-ĐT Bắc Ninh cấp sai giấy phép cho
nuôi gián đất // An ninh thủ đô. - 2014. - Ngày 20 tháng 3. - Tr 6. Số 4060
Liên quan đến 3 hộ nuôi gián đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngày 19/3,
ông Vũ Thái Ninh, Trưởng phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Bắc Ninh cho hay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn cùng các địa phương khẩn trương lên kế hoạch tiêu huỷ
toàn bộ số gián đang được nuôi. Việc tiêu hủy phải hoàn thành trước ngày 21/3.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Nhân dân, số 21366; Tiền phong,
số 78).
DDC: 595.709597/S460K.
068. TUYẾT NHUNG. Sở KH-ĐT Bắc Ninh cấp sai giấy phép cho
nuôi gián đất: Chỉ phê bình người cấp phép sai // An ninh thủ đô. - 2014. Ngày 21 tháng 3. - Tr 2. Số 4061
Trao đổi với báo chí ngày 20/3, ông Ngô Tân Phượng, Phó Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thừa nhận sai sót trong việc cấp Giấy phép cho
Công ty của ông Nguyễn Đình Nguyên nuôi gián đất. Sở đã thông báo tới Công
ty của ông Nguyên về việc thu hồi lại Giấy phép kinh doanh đã cấp, ngoài ra, Sở
sẽ kiến nghị với UBND tỉnh hỗ trợ công ty chuyển đổi mô hình chăn nuôi khác.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3159;
Nông thôn ngày nay, số 69).
DDC: 595.709597/S460K.
069. HỒNG UYÊN. Vụ "gián đất" ở Bắc Ninh: Người nuôi đòi bồi
thường // Thời báo Kinh doanh. - 2014. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 12. Số 56
Theo các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn bộ số gián đất
có nguồn gốc từ Trung Quốc trong thời gian qua đã bị tiêu huỷ hoàn toàn. Và ý
kiến của các luật sư về việc người dân là nạn nhân, thiệt hại hàng tỷ đồng từ cấp
phép sai của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trong vụ nuôi gián đất.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Sức khỏe và đời sống, số 47).
DDC: 595.09597/V600N.
070. NGỌC LÊ, TRẦN QUANG. Bắc Ninh: Cấp phép cho cả buôn bán
gián đất // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 10+11. Số 74
Theo tài liệu mà báo Nông thôn ngày nay có được, ngoài việc cấp giấy
phép cho nuôi gián đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh còn cấp cả giấy phép
cho buôn bán gián đất. Cụ thể, tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho
Công ty Cổ phần và kinh doanh Đại Thiện, tại mục 6 phần ngành nghề kinh
doanh có ghi rõ: Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết:
Buôn bán con gián đất (mã ngành 4669). Giấy này do ông Phạm Khắc Nam Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh) ký.
DDC: 595.709597/B113N.
071. L.ANH. Chủ nuôi gián đất yêu cầu bồi thường 3 tỉ đồng // Tuổi
trẻ. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. - Tr 2. Số 76
Ngày 25/3, ông Nguyễn Đình Nguyên, phó giám đốc công ty Đại Thiện
(chủ cơ sở nuôi gián đất tại tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã yêu cầu Sở Kế hoạch và
Đầu tư Bắc Ninh bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc công ty này phải
ngừng nuôi gián đất, tiêu hủy số gián đang nuôi. Lý do là ngày 15/8/2013, Sở
Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã cấp giấy phép kinh doanh cho phép công ty
này nuôi gián đất.
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(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh niên, số 85).
DDC: 595.709597/CH500N.
072. TRẦN QUANG. Tiếp thông tin vụ nuôi gián đất ở Bắc Ninh: Dân
ôm nợ, sở vẫn bảo... chờ // Nông thôn ngày nay. - 2014. - Ngày 26 tháng 3. Tr 11. Số 73
Ngày 25/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tổ chức đối thoại với
người nuôi gián nhằm trao đổi, thương lượng về việc bồi thường thiệt hại cho
người nuôi. Tuy nhiên, kết thúc đối thoại, Sở vẫn thoái thác trách nhiệm, bảo
phải... chờ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
DDC: 595.709597/T307TH.
073. NGUYỄN THỊ HOÀI. Mô hình mới ở Bắc Ninh: Nuôi lươn không
bùn // Kinh tế nông thôn. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 8. Số 11
Bài và ảnh về mô hình nuôi lươn không bùn lần đầu tiên Trung tâm
Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bắc Ninh triển khai tại gia đình anh Nguyễn
Đình Cảnh, ở thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, đem lại hiệu quả
kinh tế cao.
DDC: 636.3/M450H.
074. CAO SƠN. Gà Hồ - Đại cát và thịnh vượng // Đại biểu nhân dân. 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 4. Số 73
Bài và ảnh về giống gà Hồ ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận
Thành, được coi là giống gà quý hiếm bậc nhất trong thiên hạ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại đoàn kết, số 63).
DDC: 636.5009597/G100H.
075. PHẠM KIÊN. Xã Minh Tân, huyện Lương Tài (Bắc Ninh): Nhiều
hộ dân mất mùa cà rốt vì thuốc trừ sâu // Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày
18 tháng 3. - Tr 8. Số 19016
Bài và ảnh về việc 107 hộ dân trồng cà rốt ở xã Minh Tân, huyện Lương
Tài hiện đang loay hoay không biết xử lý thế nào sau khi sử dụng thuốc trừ sâu
của đại lý trong xã, đã ba vụ liên tiếp họ lâm vào cảnh "trắng tay". Thế nhưng,
cơ quan chức năng địa phương lại chưa đưa ra biện pháp giải quyết thỏa đáng...
DDC: 633.6/X100M.
076. THEO BÁO BẮC NINH. Bắc Ninh: Sản xuất, cung ứng hơn 200
triệu con cá giống : Tin từ các báo địa phương // Đại biểu nhân dân. - 2014. Ngày 30 tháng 3. - Tr 7. Số 89
Theo Chi cục Thủy sản, bình quân, mỗi năm các cơ sở cung ứng giống
trên địa bàn sản xuất được hơn 200 triệu con giống các loại, đáp ứng cơ bản nhu
cầu nuôi thâm canh trong tỉnh và xuất bán sang một số tỉnh lân cận.
DDC: 639.3/B113N.
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III - KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
077. NGUYỄN TRƯỜNG. Thí sinh "Người đẹp Kinh Bắc năm 2014"
làm gốm, làm tranh // Tiền phong. - 2014. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 11. Số 68
Bài và ảnh về những thí sinh dự thi "Người đẹp Kinh Bắc 2014" được đi
thực tế tìm hiểu về các di sản văn hóa, tập trở thành những người thợ làm gốm,
làm tranh...
DDC: 305.4/TH300S.
078. PHƯƠNG ĐÔNG. Thông điệp từ cuộc thi sắc đẹp : Góc phản biện
// Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 9. Số 73
Bài viết về cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014 với tiêu chí bảo tồn di sản
văn hóa để tăng điểm cộng cho mỗi người đẹp tham gia cuộc thi. Theo đó, học
hát quan họ là một hoạt động bắt buộc với mỗi thí sinh, góp phần giữ gìn và phát
huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 61).
DDC: 305.4/TH455Đ.
079. THANH NGỌC. Lần đầu tiên đánh giá sắc đẹp qua cách bảo tồn
di sản // Văn hóa. - 2014. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 10. Số 2443
Bài viết về cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc - 2014, là hoạt động văn hóa của
thanh niên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, đồng thời khẳng
định và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Bắc Ninh.
DDC: 305.4/L121Đ.
080. Tin và tin // An ninh thủ đô. - 2014. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 11. Số
4045
Hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ tham gia “cầm cân nảy mực” cuộc thi
“Người đẹp Kinh Bắc 2014”. Sân chơi nhan sắc được tổ chức trên quê hương
quan họ Bắc Ninh đã chọn được 25 gương mặt ưu tú vào vòng chung kết bắt đầu
từ ngày 6/3 tới.
DDC: 305.4/T311V.
081. NGỌC BI. Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014 // Thanh
niên. - 2014. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 14. Số 71
Đêm 12/3, sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014
với chủ đề Duyên sắc ngàn năm, với 25 thí sinh có số điểm cao nhất được lựa
chọn từ 120 hồ sơ ứng tuyển.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 2443; Tiền
phong, số 71; Nhân dân, số 21359; Thế giới và Việt Nam, số 10; Phụ nữ Việt
Nam, số 28; Nông thôn ngày nay, số 55).
DDC: 305.4/CH513K.
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082. MINH HÀ. Đoàn Thị Hải Linh đoạt giải nhất "Người đẹp Kinh
Bắc" // Văn hóa. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 10. Số 2444
Tối 12/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh diễn ra đêm
chung kết cuộc thi "Người đẹp Kinh Bắc", thí sinh Đoàn Thị Hải Linh, sinh viên
Trường Cao đẳng Thống kê đã giành giải nhất cuộc thi.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 63;
Quân đội nhân dân, số 19012; Đại đoàn kết, số 73; Tin tức, số 62; Văn hóa, số
2444; Nhân dân, số 21359).
DDC: 305.4/Đ406TH.
083. PV. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2014. - Ngày 15 tháng 3. - Tr
2. Số 74
Từ ngày 13 đến 17/3, tại Bắc Ninh diễn ra các hoạt động đặc sắc trong
khuôn khổ Festival Bắc Ninh 2014.
DDC: 394.26079/T311V.
084. Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại Việt Nam : Văn hóa, văn nghệ, thể
thao // Nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 1. Số 21362
Tối 14/3, tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
phối hợp với Bộ Văn hóa Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức
khai mạc Lễ hội Phật giáo Ấn Độ trong khuôn khổ Festival Ấn Độ tại Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Tiền phong, số 75, 76; TC.Tạp chí
Giác ngộ, số 736; Đại đoàn kết, số 65).
DDC: 294.3/L250H.
085. NGỌC ĐỒNG, VĂN ÁI. Bắc Ninh sẵn sàng cho Festival 2014 //
VOV. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 19. Số 21
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Bắc Ninh
năm 2014 về công tác chuẩn bị cho Festival Bắc Ninh 2014.
DDC: 394.26079/B113N.
086. BẢO LINH. Trên 100.000 người đến Festival Bắc Ninh 2014 : Tin
văn hóa // Đại đoàn kết. - 2014. - Ngày 12 tháng 3. - Tr 8. Số 71
Với chủ đề "Hào khí Kinh Bắc - Bắc Ninh" Festival Bắc Ninh 2014 sẽ
được tổ chức tại 8 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh. Dự kiến sẽ thu hút trên
100.000 người tham gia.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Hà Nội mới, số 16186; Đại
biểu nhân dân, số 73; Công an nhân dân, số 3143).
DDC: 394.26079/TR254M.
087. VŨ VIẾT TUÂN. 6.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Festival
Bắc Ninh 2014 // Tuổi trẻ. - 2014. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 15. Số 65
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Ngày 15/3, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
sẽ diễn ra lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2014. Đây là hoạt động văn hóa lớn của
Bắc Ninh và miền Bắc được tổ chức 4 năm một lần. Chủ đề xuyên suốt lễ khai
mạc Festival năm nay là Hào khí Kinh Bắc - Bắc Ninh.
DDC: 394.26079/S111NGH.
088. DUY VĂN, VĂN HẠNH. Khai mạc Festival Bắc Ninh 2014 //
Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 1. Số 19014
Tối 15/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đã chính thức khai mạc
Festival Bắc Ninh 2014; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII và lễ đón
nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đến dự có đồng chí: Nguyễn
Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại diện lãnh đạo các bộ, ban,
ngành TW; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo du khách và nhân dân...
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21362; Tiền
phong, số 75; TC.Thế giới Di sản, số 3).
DDC: 394.26079/KH103M.
089. KIM LONG. Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh: Sôi động Hào khí
Kinh Bắc // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 18 tháng 3. - Tr 2. Số 44
Ngày 17/3, Hội NCT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội NCT cơ sở tổ chức
Hội thi Tổ tôm điếm và đồng diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi.
DDC: 305.26/NG558C.
090. HOÀI NAM. Lễ rước pháo làng Đồng Kỵ // TC.Thế giới Di sản. 2014. - Tháng 3. - Tr 38. Số 3
Bài và ảnh về lễ rước pháo làng Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, thị xã Từ Sơn.
Hội được tổ chức vào ngày 4 tháng 1 Âm lịch hàng năm.
DDC: 394.26/L250R.
091. PHẠM THUẬN THÀNH. Đầy đặn hội xuân // TC.Thế giới trong
ta. - 2014. - Tháng 3. - Tr 10. Số 430
Bài viết của tác giả ở Bắc Ninh về hội xuân.
DDC: 394.26/Đ126Đ.
092. VIỆT KHƯƠNG, LÊ QUÂN. Chấn chỉnh sự lệch chuẩn trong
hoạt động lễ hội // Nhân dân. - 2014. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 4. Số 21361
Bài phản ánh một số hoạt động thiếu lành mạnh, phản cảm tại lễ hội,
trong đó có hội Lim, huyện Tiên Du và đề nghị các cấp, các ngành cần sớm chấn
chỉnh sự lệch chuẩn, trả lại nét đẹp truyền thống của lễ hội.
DDC: 394.26/CH121CH.
093. HOÀNG VĂN ĐỒNG. Cờ bạc trá hình tại các lễ hội : Qua thư bạn
đọc// Nhân dân. - 2014. - Ngày 3 tháng 3. - Tr 4. Số 21349
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Bài và ảnh phản ánh tình trạng lộn xộn và hoạt động cờ bạc trá hình tại lễ
hội Lim, huyện Tiên Du.
DDC: 394.26/C460B.
094. T.Q. Lễ hội Đền Hùng 2014 // Tiền phong. - 2014. - Ngày 10 tháng
3. - Tr 8. Số 69
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2014 được tổ chức trong 5 ngày
từ 6-10/3 âm lịch. Năm nay lễ hội do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức và có
sự tham gia của 4 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 2450; Nông thôn
ngày nay, số 52).
DDC: 394.26/L250H.
095. LINH NHẬT. Chuyện kể ở những nơi trai gái bị “cấm yêu” hàng
trăm năm : Kỳ 4: Về làng “tỷ phú” nghe chuyện “cấm yêu” // An ninh thủ
đô cuối tuần. - 2014. - Ngày 2 tháng 3. - Tr 20. Số 465
Làng Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn vốn nổi danh với nghề điêu khắc gỗ và
được biết đến với cái danh làng “tỷ phú”. Nhưng ít người biết rằng, ở đây vẫn
còn lưu giữ những phong tục, tập quán hết sức cổ xưa, trong đó việc trai gái
cưới xin cũng phải tuân thủ theo những quy định hết sức khắt khe, nhất là lời
nguyền cấm kết hôn với trai gái làng bên vẫn còn được duy trì đến hôm nay.
DDC: 394/CH527K.
096. PV. Bắc Ninh phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống phát
thanh, truyền hình // Bưu điện Việt Nam. - 2014. - Ngày 24 tháng 3. - Tr 2. Số
36
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt "Quy hoạch
tổng thể phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030".
DDC: 384.509597/B113N.
097. VÕ LÂM. 22 cơ quan báo Đảng tham gia hành trình về nguồn tại
Bắc Ninh // Hà Nội mới. - 2014. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 1. Số 16196
Ngày 22/3, chương trình hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng các
tỉnh, thành phố phía Bắc đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng với đơn vị
đăng cai là Báo Bắc Ninh, có 21 đoàn đại biểu lãnh đạo và đoàn viên thanh niên
các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia.
DDC: 070.4/H103M.
098. SƠN TRÀ. Làng Hoài Thượng "đất học" của tỉnh Bắc Ninh //
Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 7. Số 48
Bài viết về làng Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, nổi tiếng là
vùng đất học từ xa xưa, góp phần thúc đẩy các thế hệ học sinh thi đua học tốt.
DDC: 370.9597/L106H.
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099. ĐOÀN YẾN. Học sinh với tình yêu biển đảo // Tài nguyên và Môi
trường. - 2014. - Ngày 4 tháng 3. - Tr 8. Số 18
Chào đón Tháng Thanh niên 2014, thầy và trò trường THPT Lương Tài 2,
huyện Lương Tài đã cùng nhau xây dựng Chương trình “Tình yêu biển đảo”.
DDC: 371.8/H419S.
IV - Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
100. HOÀNG HANH. Hiến máu, nhân lên hạnh phúc : Thư về tòa soạn
// Quân đội nhân dân. - 2014. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 6. Số 19005
Vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào "Hiến
máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" tới cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh
niên bệnh viện và người nhà bệnh nhân nhằm thu gom máu phục vụ việc chữa
trị cho người bệnh. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp và thiêng
liêng của mỗi cá nhân trong cộng đồng đã và đang nhận được sự tham gia,
hưởng ứng của đông đảo người dân.
DDC: 612.1/H305M.
101. THU PHƯƠNG. Chỉ có 18 trung tâm y tế dự phòng tỉnh đạt
chuẩn quốc gia // Tin tức. - 2014. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 6. Số 57
Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, sau 5 năm triển khai thực
hiện "Chuẩn quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc TW
giai đoạn 2008-2015", đến nay cả nước có 18 trung tâm y tế dự phòng được
công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 362.1/CH300C.
102. KIẾN NGHĨA. Bỗng dưng tâm thần // Tiền phong. - 2014. - Ngày
21 tháng 3. - Tr 15. Số 80
Bài viết về những người đàn ông ở thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ, huyện
Lương Tài, trước đây vốn dĩ khỏe mạnh bỗng dưng bị tâm thần, gây hoang
mang trong nhân dân.
DDC: 616.8/B455D.
103. NGUYỄN KHANG. Chuyển biến mới về bảo vệ môi trường nông
thôn Bắc Ninh // TC.Nông thôn mới. - 2014. - Tháng 3. - Tr 38. Số 363
Bài phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường và những chuyển biến mới
về bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.7009597/CH527B.
104. THỤC ANH. Bắc Ninh: Hơn 64 tỷ đồng chi cho xử lý nước và rác
thải y tế : Tin tức // Sức khỏe và đời sống. - 2014. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 7. Số
43
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ
thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Ung
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bướu Bắc Ninh với tổng mức đầu tư dự án hơn 64 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân
sách Nhà nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tài nguyên và môi trường, số
23; Đại biểu nhân dân, số 79).
DDC: 363.72/B113N.
105. ĐỨC QUÝ. Bắc Ninh: Thúc đẩy phát triển thể thao thành tích
cao // Thể thao Việt Nam. - 2014. - Ngày 28 tháng 3. - Tr 6. Số 13
Cùng với sự phát triển sâu rộng của phong trào tập luyện TDTT quần
chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua cũng mang về
không ít những tấm huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế; qua đó nâng
cao vị thế thể thao của tỉnh, đồng thời quảng bá được văn hóa, con người, quê
hương Kinh Bắc.
DDC: 796.04/B113N.
106. MINH HƯỜNG. CLB xe đạp Người cao tuổi xã Phù Lãng // Thể
thao Việt Nam. - 2014. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 6. Số 12
Bài viết về Câu lạc bộ xe đạp Người cao tuổi xã Phù Lãng, huyện Quế
Võ, giúp người cao tuổi xã Phù Lãng rèn luyện sức khỏe sống vui cùng con
cháu.
DDC: 796.6/C125L.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
107. BẠCH LIÊN. Điện Biên nhớ mãi // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt
Nam. - 2014. - Tháng 3. - Tr 76. Số 230
Bài thơ của tác giả quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/Đ305B.
108. PHÍ VÂN ANH. Về hội Lim đi anh... // Quân đội nhân dân cuối
tuần. - 2014. - Ngày 9 tháng 3. - Tr 9. Số 949
Bài thơ viết về hội Lim với làn điệu quan họ trữ tình say đắm.
DDC: 895.922134/V250H.
109. ĐOÀN THỊ KÝ. Về đền Đô nghe hát quan họ // TC.Dân vận. 2014. - Tháng 3. - Tr 58. Số 3
Bài thơ về đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
DDC: 895.922134/V250Đ.
110. NGUYỄN ANH. "Con đẻ của tài hoa Kinh Bắc" : Ký sự nhân vật
// Hà Nội cuối tuần. - 2014. - Ngày 29 tháng 3. - Tr 2. Số 13
Bài và ảnh viết về nhà thơ Hoàng Cầm. Ông quê ở Bắc Ninh.
DDC: 895.922134/C430Đ.
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111. NGUYỄN KHẮC BẢO. Quê ngoại Kinh Bắc với đại thi hào
Nguyễn Du và Truyện Kiều : Tiến tới kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào
dân tộc Nguyễn Du (1765-2015) // TC.Hồn Việt. - 2014. - Tháng 3. - Tr 30. Số
79
Bài viết về đại thi hào Nguyễn Du và quê ngoại Kinh Bắc.
DDC: 895.92209597/Q507NG.
112. NGUYỄN THỤY KHA. Gặp "Người con gái Sông La" ở nhà
dưỡng lão Phật Tích // Lao động cuối tuần. - 2014. - Ngày 7-9 tháng 3. - Tr 18.
Số 10
Bài viết về nhà thơ Phương Thúy, tác giả bài thơ "Người con gái Sông
La", hiện bà đang sống tại Trung tâm dưỡng lão và phát triển tài năng trẻ Phật
Tích, huyện Tiên Du.
DDC: 895.922134/G117NG.
113. DUY ANH. Giữ gìn những giá trị vốn có của quan họ // Nhân dân.
- 2014. - Ngày 7 tháng 3. - Tr 5. Số 21353
Dân ca quan họ Bắc Ninh đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại và luôn luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn những người yêu
nghệ thuật diễn xướng dân gian. Quan họ đã trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống của người dân vùng Kinh Bắc, đồng thời đang được truyền bá
sâu rộng dưới nhiều hình thức.
DDC: 782.42162009597/GI550G.
114. NGUYỄN QUANG MINH. Nỗi niềm câu Quan họ // Giáo dục và
thời đại. - 2014. - Ngày 15 tháng 3. - Tr 30. Số 64
Bài viết về những lời ca quan họ đằm thắm làm say đắm lòng lòng.
DDC: 782.42162009597/N452N.
115. VÂN ANH. Thêm yêu dân ca quan họ // Quân đội nhân dân. 2014. - Ngày 8 tháng 3. - Tr 2. Số 19006
Bài và ảnh về CLB những người thích tìm hiểu và hát quan họ Bắc Ninh
của Trường Đại học Chính Trị, góp phần tạo sân chơi nghệ thuật cho các hội
viên và là môi trường giáo dục mang đậm tính nhân văn.
DDC: 782.42162009597/TH253Y.
116. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng // Thể
thao Việt Nam. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 12. Số 11
Từ ngày 14-20/3, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh diễn ra
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 17 năm 2014
với chủ đề "Quê hương - con người khu vực đồng bằng sông Hồng" với sự tham
gia dự của 9 tỉnh, thành phố trong khu vực.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 63;
Đại biểu nhân dân, số 73).
DDC: 779/L305H.
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117. HƯƠNG NGÂN. Giấc mơ “chân lấm tay bùn” bước ra từ tranh
Đông Hồ // Khuyến học và dân trí. - 2014. - Ngày 27 tháng 3. - Tr 9. Số 13
Bài viết về dòng tranh dân gian Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận
Thành. Trong khuôn khổ Festival Bắc Ninh 2014 cũng diễn ra triển lãm tranh
Đông Hồ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách.
DDC: 759.9597/GI119M.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
118. DS. Trưng bày di sản văn hóa thời Lý - Trần // Đại biểu nhân dân.
- 2014. - Ngày 16 tháng 3. - Tr 4. Số 75
Ngày 14/3, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày "Di sản văn hóa
thời Lý - Trần và cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh" với gần 2.000 cổ vật tiêu biểu
được lựa chọn từ những bộ sưu tập của gần 100 nhà nghiên cứu, sưu tầm trong
và ngoài tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19013;
TC.Thế giới Di sản, số 3).
DDC: 069.09597/TR556B.
119. VNP. Chùa Dâu và chùa Bút Tháp trở thành Di tích quốc gia đặc
biệt // Phụ nữ Việt Nam. - 2014. - Ngày 17 tháng 3. - Tr 13. Số 33
Tại lễ khai mạc Festival Bắc Ninh 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng công nhận Di tích cấp Quốc gia
hạng đặc biệt cho hai di tích: Chùa Dâu và chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành.
DDC: 294.3/CH501D.
120. PV. Lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho nhiều di tích // Đại
biểu nhân dân. - 2014. - Ngày 14 tháng 3. - Tr 4. Số 73
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố
về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó Bộ đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp
tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho các di tích,
trong đó có Chùa Phật Tích, huyện Tiên Du và Khu di tích lưu niệm Nhà Lý, thị
xã Từ Sơn.
DDC: 294.3/L123H.
121. TỪ KHÔI. Trùng tu đình Dương Lôi: Nhiều sai phạm theo kết
luận của PC46 Công an tỉnh Bắc Ninh // Người cao tuổi. - 2014. - Ngày 27
tháng 3. - Tr 10. Số 50
Bài phản ánh những sai phạm trong việc trùng tu đình Dương Lôi,
phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn theo kết luận của PC46 Công an tỉnh Bắc
Ninh.
DDC: 294.3/TR513T.
23

122. Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (Yên Tử) đạt kỷ lục Châu
Á : Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao // Nhân dân. - 2014. - Ngày 16 tháng 3. - Tr
521362. Số
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa cho biết, Văn phòng Tổ chức Kỷ lục châu
Á dã có văn bản chính thức công nhận Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên
núi Yên Tử của Việt Nam là tượng đúc bằng đồng nguyên khối lớn nhất châu Á
Tượng Phật do các nghệ nhân của làng Đại Bái (Bắc Ninh) và Ý Yên (Nam
Định) đúc theo công nghệ đúc nổi hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công.
DDC: 294.3/T561PH.
123. LƯU HÙNG VĂN. Lý Chiêu Hoàng: Hồng nhan đọa kiếp // An
ninh thế giới giữa tháng. - 2014. - Tháng 3. - Tr 10. Số 74
Bài viết về vua Lý Chiêu Hoàng, người nữ duy nhất được tôn lên làm vua
và số phận truân chuyên của bà cho đến hôm nay vẫn làm nhói lòng hậu thế. Bà
được thờ ở Đền Rồng, thị xã Từ Sơn.
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sống. - 2014. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 12. Số 35
Bài viết về thái thú Sĩ Nhiếp, người mà sau này 33 đạo sắc phong các vua
nước Việt đã gọi ông là Nam Giao Học Tổ. Đền thờ và mộ chí của ông ở thôn
Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, vùng đất thiêng của kinh đô lâu đời
nhất nước ta.
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