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I - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
001. BN. Xây dựng Bắc Ninh thành đô thị loại I vào năm 2030 // Đại
biểu nhân dân. - 2015. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 4. Số 256
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đồ án xây dựng Bắc Ninh thành đô
thị loại I vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Theo đồ án, đô thị Bắc Ninh có
tổng diện tích khoảng 26.326ha, với quy mô dân số đến năm 2030 khoảng
890.000 người, dân số đô thị khoảng 735.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng
83%.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 255).
DDC: 307.1/X126D.
002. LOAN VÂN. 24 giờ qua // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 18
tháng 9. - Tr 8. Số 19559
UBND tỉnh Bắc Ninh công bố Đề án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
DDC: 307.1/H103B.
003. V.P. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 2.
Số 251
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên
UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Hồng Sơn, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và phê chuẩn
việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016
đối với ông Nguyễn Đăng Lợi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 352.209597/T311V.
004. THANH HƯƠNG. Bắc Ninh: Bầu bổ sung chức danh Phó chủ
tịch HĐND : Tin đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân // Đại biểu nhân
dân. - 2015. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 2. Số 251
HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất
thường) để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND. Kết quả, Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Quế Võ Nguyễn Xuân Thu được bầu giữ chức Phó chủ tịch
HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
DDC: 352.209597/B113N.
005. PV. Quảng Ngãi, Bắc Ninh rà soát các bước, chuẩn bị Đại hội
Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 // Nhân dân. - 2015. - Ngày 6 tháng 9. - Tr
7. Số 21894

Tất cả các Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành Đại hội.
Tỉnh ủy đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ
2015-2020.
DDC: 324.25970755/QU106NG.
006. NHÓM PV. Bắc Ninh : Tạo môi trường thông thoáng để người dân,
doanh nghiệp làm ăn // Tiền phong. - 2015. - Ngày 24 tháng 9. - Tr 3. Số 267
Chiều 23/9, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
DDC: 324.25970755/B113N.
007. TTN. Đại hội Đảng bộ ngành và địa phương : Tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII // Tin tức. - 2015. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 3. Số 229
Ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Pháp luật Việt Nam, số 268;
Văn hóa, số 115).
DDC: 324.25970755/Đ103H.
008. P.V. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành công tốt đẹp
// Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 4. Số 116
Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao,
sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20152020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thông qua Nghị quyết Đại hội.
DDC: 324.25970755/Đ103H.
009. TTXVN. Nhân sự mới // Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 2.
Số 260
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20152020, ông Nguyễn Nhân Chiến tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21914).
DDC: 352.609597/NH121S.
010. TTXVN. Kết quả bước đầu Đại hội một số đảng bộ trực thuộc
Trung ương // Quân đội nhân dân. 2015. Ngày 29 tháng 9. - Tr 1. Số 19570
Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến hết ngày 25/9, cả nước đã có 16 Đảng
bộ đã Đại hội xong. Trong 15 Đảng bộ đã có kết quả thì có 5 Đại hội Đảng bộ
có kết quả bầu tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành đạt không dưới 15%, tổng số Ủy
viên Ban Thường vụ còn thiếu và phải bầu bổ sung trong đó có Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 234;
Công lý, số 78).
DDC: 324.259707060/K258Q.

011. LÊ PHAN. Bắc Ninh xác định các nhiệm vụ trọng tâm để phát
triển nhanh, bền vững : Đời sống - xã hội // Nhân dân. - 2015. - Ngày 24 tháng
9. - Tr 3. Số 21912
Bài viết về tỉnh Bắc Ninh với việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm để
phát triển nhanh, bền vững.
DDC: 307.1/B113N.
012. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm chùa Phật Tích // TC.Giác ngộ.
- 2015. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 7. Số 812
Ngày 11/9, nhân dịp Vu Lan PL.2559 và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến lễ Phật và trồng cây tại chùa
Phật Tích, huyện Tiên Du.
DDC: 294.3/L107Đ.
013. CÁT VĂN THỌ. Bắc Ninh coi trọng xây dựng lực lượng dân
quân tự vệ vững mạnh // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2015. - Tháng 9. - Tr 69.
Số 9
Bài viết về việc coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vững mạnh tại
Bắc Ninh.
DDC: 355.3/B113N.
014. NGỌC MAI. Sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình
mới // Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 2. Số 110
Sáng 11/9, tại Bắc Ninh, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị quân đội
nhân dân Việt Nam và Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa
học "Sức sống mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình
hình mới".
DDC: 335.4346071/S552S.
015. LÊ BA. Bí thư Chi bộ thôn được dân tin // Người cao tuổi. - 2015.
- Ngày 16 tháng 9. - Tr 4. Số 148
Bài viết về ông Nguyễn Tiến Thắng ở thôn Phú Ninh, thị trấn Gia Bình,
huyện Gia Bình, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Hợp tác xã, tấm gương điển hình tiến
tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện.
DDC: 324.25970755/B300TH.
016. N.H. Huyện Yên Phong (Bắc Ninh): Thực hiện quy hoạch làng
nghề gắn với xây dựng nông thôn mới : Khắp nơi xây dựng Nông thôn mới //
Công thương. - 2015. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 9. Số 106
Huyện Yên Phong hiện có 5 xã được quy hoạch phát triển làng nghề gắn
với thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.
DDC: 307.1/H527Y.

017. PV. Huyện Quế Võ, Bắc Ninh: Phát huy đại đoàn kết toàn dân,
phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025 // Thanh tra. - 2015. - Ngày 4
tháng 9. - Tr 15. Số 71
Bài viết về huyện Quế Võ với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025.
DDC: 307.1/H527Q.
018. TRẦN HẰNG. Báo Công an nhân dân và nhà tài trợ trao 50
chiếc chăn ấm và máy sấy bát cho Trường Mầm non Song Giang // Công an
nhân dân. - 2015. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 3. Số 3692
Ngày 4/9, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an
nhân dân dẫn đầu đoàn công tác xã hội từ thiện đã về Bắc Ninh trao 50 chiếc
chăn ấm và máy sấy bát, tổng trị giá 40 triệu đồng cho Trường Mầm non Song
Giang, xã Song Giang, huyện Gia Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: An ninh Thế giới, số 1.502).
DDC: 361.7/B108C.
019. AN NA. Nửa tháng phá ba vụ trộm cướp : Kể chuyện CSGT //
Giao thông. - 2015. - Ngày 15 tháng 9. - Tr 6. Số 149
Bài viết về Đại úy Nguyễn Trung Kiên, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc
Ninh với chiến công nửa tháng phá ba vụ trộm cướp trên đường giao thông.
DDC: 363.2/N551TH.
020. AN NA. Kéo giảm TNGT tại nhiều địa bàn "nóng" ở Bắc Ninh //
Giao thông. - 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 6. Số 144
8 tháng đầu năm nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhiều địa bàn
"nóng" về tai nạn giao thông ở Bắc Ninh đã có dấu hiệu giảm nhiệt.
DDC: 363.12009597/K205GI.
021. LÊ PHAN. Những hiệp sĩ thầm lặng : Tuổi trẻ lối sống // Nhân dân.
- 2015. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 3. Số 21894
Bài viết về CLB Thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm trên
tuyến giao thông thuộc thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, đã lập nhiều chiến công
quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương...
DDC: 369.4/NH556H.
022. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân
dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 8. Số 21904
Ngày 15/9, Công an huyện Quế Võ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng, 19 tuổi, trú ở xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/L104D.
023. Điều tra vụ lừa đảo, làm rõ vụ cướp và trộm khác : An ninh Trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 8. Số 21904

Ngày 15/9, Công an thị xã Từ Sơn cho biết đối tượng Dương Văn Cường,
33 tuổi, trú tại phường Đồng Kỵ, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện
Công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng.
DDC: 364.15/Đ309TR.
024. Bị bắt vì làm nhục người khác : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2015. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 7. Số 21908
Ngày 19/9, Công an huyện Quế Võ đã điều tra, làm rõ, lập hồ sơ truy tố
Nguyễn Đức Tuyến, 23 tuổi, trú ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ về hành vi
"Làm nhục người khác".
DDC: 364.16/B300B.
025. NHẤT NAM - THANH HẢI. Từ Sơn (Bắc Ninh): Lấy đất của dân
nhưng chưa đền bù // Kinh tế nông thôn. - 2015. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 15. Số
37
Bài viết về khiếu nại của ông Đỗ Công Đương (SN 1964), trú tại thôn
Tiến Đào, xã Phù Khê, TX Từ Sơn trong việc chính quyền sở tại thu hồi đất
ruộng để làm đất giãn dân nhưng chưa được đền bù gây bức xúc trong dư luận.
DDC: 333.3/T550S.
026. HOÀNG HỮU, VĂN BÌNH. Huyện Quế Võ (Bắc Ninh): Thực hư
việc thu hồi đất trái phép ở xã Bằng An // Thời báo Làng nghề Việt. - 2015. Ngày 17 tháng 9. - Tr 15. Số 38
Bài viết về những bức xúc và nhiều ý kiến trái chiều trong việc thu hồi đất
trái phép ở xã Bằng An, huyện Quế Võ.
DDC: 333.33/H527Q.
027. HUYỀN TRANG, ĐỨC THỊNH. Đấu thầu sông Lập Ái, xã Song
Giang (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh): Nhập nhằng hợp đồng ngậm ngùi
đặt cọc // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 6. Số 19568
Bài phản ánh sự thiếu trách nhiệm, làm việc tắc trách của UBND xã Song
Giang, huyện Gia Bình trong việc đấu thầu sông Lập Ái, khiến nhiều người dân
phải chịu thiệt thòi, gây bức xúc trong dư luận.
DDC: 352.1709597/Đ125TH.
028. HƯNG THỊNH. Lắt léo sau vụ án "Kẻ lừa đảo là nhân chứng người bị hại 16 năm tù" ở Bắc Ninh // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 27
tháng 9. - Tr 6. Số 270
Tháng 8/2015, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị
cáo Nguyễn Văn Tuyến, SN 1967, trú tại Đình Bảng, thị xã Từ Sơn về tội lừa
đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, HĐXX phải quyết định tạm hoãn phiên tòa
vì những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không tới dự.
DDC: 364.16/L118L.

029. HƯNG THƠ. Sắp xét xử vụ "cậu Thủy" và đồng bọn làm giả hài
cốt liệt sĩ // Lao động. - 2015. - Ngày 30 tháng 9. Tr 3. Số 225
Ngày 29/9, Tòa án nhân dân Quảng Trị cho biết, ngày 16/10 sẽ xét xử sơ
thẩm vụ án "cậu Thủy", trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và đồng bọn làm
giả hài cốt liệt sĩ. Theo đó, 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản".
DDC: 364.16/S117X.
030. Khởi tố đối tượng lừa đảo đi xuất khẩu lao động : An ninh - trật
tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 8. Số 21911
Ngày 22/9, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thị Minh Ánh, 47 tuổi, trú tại xã Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
DDC: 364.16/KH462T.
031. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản : An ninh - Trật tự // Nhân dân. 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 8. Số 21895
Ngày 6/9, Công an TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, khởi tố vụ án, khởi
tố bị can đối với Nguyễn Minh Hoàng, 41 tuổi, trú phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
DDC: 364.16/L551Đ.
032. NHƯ QUỲNH. Bắc Ninh: Mua bán dâm trong quán tẩm quất :
Tin an ninh trật tự // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 5. Số
3694
Vào 23h, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang tại
quán tẩm quất thư giãn Đào Nguyên ở Phố Mới, Tiêu Long, Tương Giang, Thị
xã Từ Sơn 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
DDC: 364.15/B113N.
033. P.THỦY. Lừa bạn gái "nhí" vào nhà nghỉ cưỡng bức // Công an
nhân dân. - 2015. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 8. Số 3688
Ngày 31/8, Công an huyện Lương Tài cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm trẻ em.
DDC: 364.15/L551B.
034. Tai nạn điện giật, ba người chết : An ninh - trật tự // Nhân dân. 2015. - Ngày 27 tháng 9. - Tr 8. Số 21915
Ngày 26/9, Công an huyện Lương Tài cho biết, tại nhà ông Nguyễn Đức
Chiến, SN 1957, ở xã Lạng Dương, huyện Lương Tài, do sơ suất trong quá trình
kéo dây thép làm dây phơi quần áo, ông Chiến bị điện giật. Vợ và em trai ông

Chiến đã vào lôi ông ra cũng bị điệt giật. Hậu quả cả ba người đều tử vong.
Công an huyện Lương Tài phối hợp với các phòng nghiệp vụ xử lý vụ việc.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3714).
DDC: 363.1/T103N.
035. T.HÙNG. Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng hành hung công an
xã // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 24 tháng 9. - Tr 10. Số 267
Ngày 22/9, tại thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du xảy ra xô xát
giữa hai nhóm thanh niên. Nhận được tin báo, Công an xã Cảnh Hưng đã có mặt
để giải quyết vụ việc. Nhóm đối tượng manh động, dùng xà cầy tấn công công
an viên Nguyễn Công Đạt bị thương vào đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Bắc Ninh. Do vết thương quá nặng, anh Đạt đã hy sinh. Ngày 23/9,
lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng.
DDC: 364.152/B113N.
036. TTXVN. Bị côn đồ hành hung, 1 công an viên hy sinh // Nông
thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 24 tháng 9. - Tr 2. Số 229
Ngày 23/9, đại diện Tỉnh ủy, UBND, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an
huyện và các ban, ngành, đoàn thể đã đến chia buồn với gia đình anh Nguyễn
Công Đạt, SN 1979, công an viên xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, vừa hy sinh
trong lúc làm nhiệm vụ.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 155; Tin tức,
số 228; Pháp luật Việt Nam, số 267; Công an nhân dân, số 3711; Đại đoàn kết,
số 267).
DDC: 364.152/B300C.
037. HOÀNG OANH. Khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công
cộng : An ninh - trật tự // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 26 tháng 9. - Tr 8.
Số 19567
Ngày 25/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án giết người,
gây rối trật tự công cộng và xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Lưu, 27
tuổi, ở thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Lưu là đối tượng đã
sát hại công an viên Nguyễn Công Đạt. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành
vi vi phạm của một số đối tượng liên quan.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 3712).
DDC: 364.152/KH462T.
038. PHƯƠNG THỦY. Biểu dương tinh thần dũng cảm, hi sinh trong
đấu tranh phòng, chống tội phạm của đồng chí Nguyễn Công Đạt : Công an
nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày
26 tháng 9. - Tr 3. Số 3713
Ngày 25/9, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng
Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, động viên,
chia sẻ với gia đình đồng chí Nguyễn Công Đạt, Công an viên xã Cảnh Hưng,
huyện Tiên Du đã dũng cảm hi sinh trong đấu tranh với tội phạm, bảo vệ bình

yên của xóm làng. Cùng đi với đồng chí Thứ trưởng có Thiếu tướng Nguyễn
Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và đại diện các
đơn vị nghiệp vụ.
DDC: 363.2/B309D.
039. THỦY, MAI. Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ sát hại Công an
viên ở Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 2. Số
3715
Ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị
can và ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng đều trú ở thôn Thượng, xã Cảnh
Hưng, huyện Tiên Du tham gia trong vụ đánh nhau tại thôn Trung, xã Cảnh
Hưng làm đồng chí Nguyễn Công Đạt, Công an viên xã Cảnh Hưng hi sinh. 3
đối tượng bị khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo:Đại đoàn kết, số 272).
DDC: 364.152/KH462T.
040. Trộm cắp tài sản : An ninh - trật tự // Nhân dân. - 2015. - Ngày 20
tháng 9. - Tr 7. Số 21908
Ngày 19/9, tại nhà nghỉ Song Quỳnh, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Công an TP bắt quả tang Lê Thị Phương, SN 1999, ở Yên Trung, huyện Yên
Phong trộm cắp tài sản của chị Đặng Thị Đang, SN 1967, ở Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn. Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp
khác. Hiện Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư
trú đối với Phương về hành vi "Trộm cắp tài sản".
DDC: 364.16/TR453C.
041. VI CẨM, PHƯỢNG LONG. Huyện Tiên Du (Bắc Ninh): Uẩn
khúc về cái chết thương tâm của người phụ nữ bên mộ mẹ // Thời báo Làng
nghề Việt. - 2015. - Ngày 17 tháng 9. - Tr 10. Số 38
Bài viết về những uẩn khúc trong cái chết của chị Nguyễn Thị Tuyết, SN
1980, ở thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, nạn nhân của bạo lực gia đình.
DDC: 362.82/H527T.
042. B.D. Prudential Việt Nam tặng quà các gia đình khó khăn tại
Bắc Ninh và Bắc Giang : Tấm lòng vàng // Lao động. - 2015. - Ngày 21 tháng
9. - Tr 1. Số 217
Trong hai ngày 19 và 20/9, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động phối hợp với
Cty TNHH BHNT Prudential Việt Nam, Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Ninh
và Bắc Giang tổ chức tặng quà tới học sinh và công nhân lao động có hoàn cảnh
khó khăn tại 2 tỉnh với tổng trị giá quà tặng 36,5 triệu đồng.
DDC: 362.9597/PR500D.
043. Trao quà cho học sinh khó khăn tại Hải Phòng và Bắc Ninh :
Tấm lòng vàng // Lao động. - 2015. - Ngày 5 tháng 9. - Tr 2. Số 204

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh
Bùi Ngọc Quang cùng Chủ tịch LĐLĐ huyện Lương Tài và đại diện Quỹ Tấm
lòng vàng Lao động đã tới Trường THCS Tân Lãng và Trường THCS thị trấn
Thứa tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi của nhân dịp khai giảng năm học
mới.
DDC: 361.7/TR108Q.
044. Bắc Ninh: Trao tặng 115 xe đạp cho HS // Giáo dục thời đại.
2015. Ngày 30 tháng 9. - Tr 2. Số 234
Công ty TNHH Canon Việt Nam trao tặng 115 chiếc xe đạp cho 7 trường
THPT và THCS của hai huyện Lương Tài và Gia Bình. Ngoài ra công ty còn
trao tặng 3 chiếc máy in cho đại diện các trường THCS An Thịnh, Minh Tân và
THPT Gia Bình số 1 để phục vụ cho công tác giảng dạy.
DDC: 361.7/B113N.
045. LÊ GIA ĐỒNG. Ban Phụ nữ Quân khu 3 và Câu lạc bộ Trái tim
yêu thương // Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 4. Số 19561
Tối 18/9, Ban Phụ nữ Quân khu 3 và Câu lạc bộ Trái tim yêu thương
(Quận Kiến An, Hải Phòng), Câu lạc bộ Tâm Hiếu (TP Bắc Ninh) cùng một số
cá nhân, đơn vị hảo tâm tổ chức đêm "Vui tết Trung thu" cho gần 500 học sinh
một số trường trên địa bàn.
DDC: 362.9597/B121PH.
046. Góc nhìn // Nhân dân cuối tuần. - 2015. - Ngày 13 tháng 9. - Tr 4.
Số 37
Bài trả lời phỏng vấn của ông Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh về lao động Việt Nam tại nước ngoài.
DDC: 331.1/G419NH.
047. QUẾ CHI. LĐLĐ Bắc Ninh : Tin vắn // Lao động. 2015. Ngày 29
tháng 9. - Tr 5. Số 224
Tính đến hết tháng 8, Bắc Ninh có khoảng 483 cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp nợ 167 tỷ đồng tiền đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tự
nguyện từ 3 tháng trở lên, tình trạng nợ đọng diễn ra ở tất cả các huyện, thị xã,
thành phố và ngày càng diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến vấn đề an sinh xã
hội, cũng như quyền lợi của người lao động.
DDC: 368.4/L108Đ.
048. QUẾ CHI. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Nâng cao vai trò công đoàn
trong thực hiện TƯLĐTT // Lao động. - 2015. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 5. Số
223
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò CĐ
trong thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể" với sự
tham gia và tham luận của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên

đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, cơ quan quản lý
nhà nước.
DDC: 331.87/L305Đ.
049. TUẤN KIỆT. LĐLĐ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) : Tin vắn // Lao
động. - 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 5. Số 205
Liên đoàn lao động huyện Lương Tài chỉ đạo Công đoàn cơ sở bình xét
danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015 trong nữ công
nhân viên chức lao động. Giải ngân vốn vay "Vì nữ công nhân viên chức lao
động nghèo" cho 22 nữ cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để nghị vay
vốn với tổng số vốn là 88 triệu đồng.
DDC: 331.87/L305Đ.
050. TRỌNG THÙY. LĐLĐ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) : Tin vắn // Lao
động. - 2015. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 5. Số 206
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ đề nghị Ban quản lý
quỹ Mái ấm CĐ hỗ trợ xây mới nhà ở cho 2 đoàn viên công đoàn đợt 2 năm
2015, tổ chức họp BCH công đoàn mở rộng bàn một số nội dung trọng tâm triển
khai trong tháng 8 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong tháng
9.
DDC: 331.87/L305Đ.
051. CAO NGUYÊN. 40 năm vượt rào ươm hạnh phúc : Bài dự thi:
"Bách niên giai lão" // Khoa học và đời sống. - 2015. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 16.
Số 112
Bài viết về cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cô hộ lý Nguyễn Thị Lịch
và người thương binh loại 1/4 Nguyễn Văn Yểng tại Trung tâm điều dưỡng
thương binh Thuận Thành.
DDC: 305.26/B454M.
052. HOÀNG PHÚC. Tỉnh Bắc Ninh : Khắp nơi triển khai "Tháng hành
động vì NCT" năm 2015 // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 2. Số
150
Ngay từ tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai "Tháng hành động vì
Người cao tuổi".
DDC: 305.26/T312B.
053. THANH HÀ. Xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh:
Đẩy mạnh các mặt hoạt động : Hướng tới "Tháng hành động vì người cao tuổi
đặc biệt khó khăn" năm 2015 // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 16 tháng 9. - Tr
5. Số 148
Bài viết về Hội người cao tuổi xã Trung chính, huyện Lương Tài với
nhiều hoạt động tích cực trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua và đạt
nhiều kết quả đáng khích lệ.

DDC: 305.26/X100TR.
054. NGUYỄN VĂN XÂY. Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Tập huấn cán bộ
Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 11. Số 1088
Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2015, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh
vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 240 cán bộ Hội từ cơ sở trở lên.
DDC: 305.9/H452C.
055. ĐÌNH DŨNG. Bắc Ninh: Vay 32 tỷ đồng cho 1.425 hội viên phát
triển kinh tế : Tin hoạt động Hội // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2015. - Ngày 24
tháng 9. - Tr 6. Số 1090
Hội CCB tỉnh Bắc Ninh vay 32 tỷ đồng cho 1.425 hội viên phát triển kinh
tế..., góp phần cải thiện đời sống hội viên.
DDC: 305.9/B113N.
056. NGUYỄN ĐỨC HÀ. Bà Tình tình nghĩa // Quân đội nhân dân. 2015. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 5. Số 19555
Bài viết về bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tiền
An, TP Bắc Ninh với nhiều cống hiến trong công tác đoàn thể được người dân
tin yêu, quý trọng.
DDC: 361.3/B100T.
057. NGUYỄN THU. Bắc Ninh: Kiểm tra công tác dạy nghề cho lao
động nông thôn // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 12 tháng 9. - Tr 14. Số
219
Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều vừa có buổi làm
việc với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh về công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn.
DDC: 370.113/B113N.
058. THU HÀ. Bắc Ninh: Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 24 tỷ đồng :
Tin tức // Nông thôn ngày nay. 2015. Ngày 29 tháng 9. - Tr 14. Số 233
Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức giải ngân 1,5 tỷ đồng vốn vay
Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các dự án trên toàn tỉnh.
DDC: 354.2/B113N.
059. THU HÀ. Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm ở Bắc Ninh:
Giảm rủi ro, tăng lợi ích cho nông dân // Nông thôn ngày nay. 2015. Ngày 30
tháng 9. - Tr 16. Số 234
Thực hiện Đề án "Hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm cho nông dân", 3
năm qua, Hội Nông dân đã tích cực phối hợp doanh nghiệp cung ứng hơn 2.000
tấn phân bón NPK cho nông dân trên địa bàn tỉnh.
DDC: 354.2/H450TR.

060. TUYẾT MAI. Tin hội bốn phương // Phụ nữ Việt Nam. - 2015. Ngày 4 tháng 9. - Tr 2. Số 106
Nhân dịp năm học mới 2015-2016 và đón Tết Trung thu, bà Trần Thị
Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thăm, tặng quà cho học
sinh trường Tiểu học và Hội LHPN xã Nội Duệ, huyện Tiên Du.
DDC: 369.46/T311H.
II – KINH TẾ
061. PV. Hợp long cầu Bình Than (Bắc Ninh) // Nhân dân. - 2015. Ngày 14 tháng 9. - Tr 1. Số 21902
Ngày 13/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ hợp long cầu Bình Than bắc qua
sông Đuống nối liền hai huyện Quế Võ và Gia Bình. Đến dự có đồng chí Tô
Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Giao thông, số 148; Tin tức,
số 219).
DDC: 624.2/H466L.
062. H.LY. 24 địa phương đã thành lập Văn phòng đăng kí đất đai //
Công an nhân dân. - 2015. - Ngày 3 tháng 9. - Tr 4. Số 3690
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay, đã có 24/63 tỉnh, thành
phố trên cả nước lập Văn phòng đăng kí đất đai, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 354.309597/H103B.
063. VIỆT HOÀNG. Bắc Ninh tổ chức Hội chợ Thương mại - CNTT
điện tử 2015 // Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 8. Số 106
UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, "Hội chợ Thương mại - Công nghệ thông
tin điện tử Bắc Ninh năm 2015" sẽ được tổ chức từ ngày 8/9-15/9 tại Trung tâm
Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.
DDC: 004.074/B113N.
064. TG. Samsung rót thêm 3 tỷ USD vào Bắc Ninh : Tin nghề nghiệp
việc làm // Lao động xã hội. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 4. Số 109
Công ty Samsung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương
đầu tư tiếp 3 tỷ USD vào Bắc Ninh để xây dựng nhà máy sản xuất màn hình,
nâng tổng mức đầu tư cơ bản của Tập đoàn này tại Việt Nam lên con số hơn 14
tỷ USD.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Người cao tuổi, số 143).
DDC: 332.6/S104S.
065. TD. Công ty Sữa đậu này Việt Nam - Vinasoy // TC.Gia đình và
trẻ em. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 9. Số 37
Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy đã chính thức khánh thành giai
đoạn II Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh. Tham dự lễ khánh thành có

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan, cùng đại diện
các bộ, ngành và địa phương.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Lao động, số 206).
DDC: 637/C455T.
066. HOA TRANG. Triển lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015: Hơn 4
vạn lượt khách tham quan // Văn hoá. - 2015. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 7. Số 106
Ngày 3/9 tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà
Nội), Ban Tổ chức Triểm lãm thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015 đã tổ chức lễ
Tổng kết và trao giải thưởng, giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia triển
lãm, tỉnh Bắc Ninh được trao giải Đơn vị có gian trưng bày đẹp, chất lượng, thu
hút đông người xem.
DDC: 381.074/Tr205L.
067. HẠNH, TÂM. Làng nghề Đồng Kỵ loay hoay tìm hướng đi mới //
Công thương. - 2015. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 15. Số 115
Bài viết về làng nghề Đồng Kỵ với việc đổi mới công nghệ, nâng cao giá
trị sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới, ổn định và bền vững.
DDC: 745.51/L106NGH.
068. VŨ HỒNG THUẬT, VŨ THỊ DIỆU. Nghề sản xuất giấy dó Đống
Cao - Truyền thống và biến đổi // TC.Văn hóa dân gian. - 2015. - Tháng 9. Tr 74. Số 4
Bài viết về những thăng trầm của làng nghề sản xuất giấy dó Đống Cao,
xã Phong Khê, TP Bắc Ninh và phương hướng bảo tồn và phát triển làng nghề.
DDC: 676/NGH250S.
069. PV VÀ CTV. Chủ động phòng ngừa dịch bệnh, sản xuất vụ đông
// Nhân dân. - 2015. - Ngày 21 tháng 9. - Tr 7. Số 21909
Huyện Lương Tài phấn đấu gieo trồng hơn 1.200ha cây màu vụ đông,
huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương bố trí chân đất phù hợp cho
từng loại cây trồng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
DDC: 633/CH500Đ.
III - KHOA HỌC - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
070. TRỊNH MAI PHƯƠNG. Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam:
Giám sát việc triển khai Luật Khoa học công nghệ tại Bắc Ninh // Đại đoàn
kết. - 2015. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 5. Số 259
Ngày 15/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Lê Bá Trình dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện và
kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XI) và Luật Khoa học và
công nghệ tại Bắc Ninh.
DDC: 600/Đ406C.

071. Bắc Ninh : Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 8 tháng 9. Tr 4. Số 214
Ngày 7/9, Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng
thư mục báo, tạp chí Trung ương có nội dung phản ánh về địa phương".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Quân đội nhân dân, số 19549).
DDC: 025.071/B113N.
072. X.H. Xây dựng tour du lịch tàu trên sông Hồng // Tin tức. - 2015.
- Ngày 1 tháng 9. - Tr 18. Số 208+209
Bài và ảnh về tour du lịch khảo sát bằng tàu trên sông Hồng của các nhà
quản lý văn hóa - du lịch các tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 910/X126D.
073. THÁI ANH. Bắc Ninh: Gặp mặt cựu giao bưu thời kháng chiến
chống Pháp // Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 28 tháng 9. - Tr 5. Số 116
Ngày 27/9, tại Bưu điện tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Viễn thông tỉnh cùng với
Ban liên lạc Giao thông bưu điện 1946-1954 tổ chức buổi gặp mặt truyền thống
giữa lãnh đạo Bưu điện - Viễn thông tỉnh với gần 40 chiến sĩ lão thành giao
thông bưu điện thời kỳ kháng chiến chống Pháp của tỉnh.
DDC: 383/B113N.
074. Bắc Ninh: Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà có hơn 6 tỉ đồng //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 7. Số 222
Tính đến tháng 9/ 2015, Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà đã
kịp thời biểu dương hơn 500 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, 277
giáo viên, nhà giáo bồi dưỡng Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, huấn luyện viên,
162 cá nhân được phong tặng các danh hiệu quốc gia, các nhà giáo nhân dân,
nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc nhân dân...cùng hơn 300 học sinh, sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn với tổng số tiền khen thưởng 6,4 tỉ đồng.
DDC: 370.009597/B113N.
075. XUÂN BÁCH. Lãnh đạo Bộ TT&TT thăm trường Đại học Chính
trị // Bưu điện Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 2. Số 112
Ngày 16/9, đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Trương
Minh Tuấn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Trường đại học Chính trị (Trường
sĩ quan chính trị), TP Bắc Ninh.
DDC: 373.24/L107Đ.
076. K.K. Bắc Ninh: Nhân rộng mô hình "Cổng trường ATGT" //
Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 2. Số 218
Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn
bản chỉ đạo tất cả các đoàn trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt đẩy mạnh mô hình
"Cổng trường ATGT" với nhiều hình thức, nội dung phong phú.
DDC: 363.12009597/B113N.

077. KIM KIM. Bắc Ninh: Bàn giao trường mầm non từ nguồn xã hội
hóa giáo dục // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 2. Số 217
UBND TP Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh và Công ty TNHH Canon Việt
Nam đã phối hợp tổ chức "Ngày hội đưa trẻ đến trường" và khánh thành, bàn
giao Trường Mầm non Nam Sơn (cơ sở 2) tại xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 108; Nông thôn
ngày nay, số 215).
DDC: 361.7/B113N.
078. KK. Bắc Ninh: Phòng học kiên cố chiếm 98,2 // Giáo dục và thời
đại. - 2015. - Ngày 29 tháng 9. - Tr 11. Số 233
Tính đến tháng 9/2015, tỷ lệ phòng học kiên cố của tỉnh Bắc Ninh đạt
98,2, trong đó khối THPT công lập đạt 100.
DDC: 371.6/B113N.
079. LINH GIANG (THỰC HIỆN). Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh:
Chất lượng giáo dục đang chuyển biến toàn diện // TC.Giáo dục và thời đại. 2015. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 36. Số 36
Bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đức Bưởi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về các vấn đề giáo dục và đào tạo Bắc Ninh.
DDC: 370.009597/GI108D.
080. NGỌC HÀ (LƯỢC GHI). Nhiều giải pháp để nâng cao chất giáo
dục : Vững tin vào năm học mới // TC.Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 13
tháng 9. - Tr 10. Số 37
Bài viết về những giải pháp để nâng cao chất giáo dục, trong đó ngành
Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh xác định với chủ đề "Tiếp tục đổi mới phương
pháp dạy học và cải cách hành chính trong toàn ngành".
DDC: 370.09597/NH309GI.
081. NGỌC HÀ, MINH GIẢNG. Bùng nổ đại học và những hệ lụy //
Tuổi trẻ. - 2015. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 2. Số 256
Bài viết về việc bùng nổ đại học và những hệ lụy, trong đó theo thống kê
dân số năm 2012 Bắc Ninh có chưa đầy 1,1 triệu dân nhưng trên địa bàn tỉnh có
đến 11 học viện, trường Đại học, Cao đẳng. Số trường nhiều nhưng số thí sinh
vào trường lại quá ít sau mấy năm đi vào hoạt động.
DDC: 378.009597/B513N.
082. PV. Phát động "Ngày hội Sữa học đường" // Tin tức. - 2015. Ngày 24 tháng 9. - Tr 12. Số 228
Ngày 23/8, tại Bắc Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Công
ty Tetra Pack Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động "Ngày hội Sữa học đường
năm học 2015-2016".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công thương, số 116).
DDC: 370.09597/PH110Đ.

083. V.H. Bắc Ninh: Trường Tiểu học Quỳnh Phú huy động XHH
trên 10 tỷ đồng // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 23 tháng 9. - Tr 2. Số
228
Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm từ năm 1999 đến nay
Trường Tiểu học Quỳnh Phú huy động nguồn kinh phí trên 10 tỷ đồng xây dựng
cơ sở vật chất, trong đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và hội cha
mẹ học sinh chiếm trên 80%.
DDC: 372.24/B113N.
IV – Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO
084. PV. Khánh thành Trung tâm kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bắc Ninh // Nhân dân. - 2015. - Ngày 20 tháng 9. - Tr 5. Số 21908
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức khánh thành Trung tâm kỹ thuật
chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng
từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng của tỉnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 19560;
Bưu điện Việt Nam, số 114).
DDC: 362.11/KH107TH.
085. T.THƯƠNG. Bắc Ninh triển khai chương trình "Tiếp sức người
bệnh" năm 2015 // Gia đình và xã hội. - 2015. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 8. Số 105
Ngày 1/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Hội Liên hiệp Thanh niên
tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình "Tiếp sức người
bệnh" 2015 với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ người bệnh, người nhà bệnh nhân nhất là những
trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Thanh tra,số 73).
DDC: 362.1/B113N.
086. TRẦN HÒA. Ân nhân của bệnh nhân phong // Lao động xã hội. 2015. - Ngày 22 tháng 9. - Tr 7. Số 114
Bài viết về y tá Nguyễn Thị Xuân, ở trại phong Quả Cảm, TP Bắc Ninh,
người đã an ủi, động viên những bệnh nhân phong nơi đây vượt qua bệnh tất để
hòa đồng với cuộc sống.
DDC: 610.73092/Â121NH.
087. ĐÀO NGỌC ANH. Bệnh viện chuyên khoa mắt HITEC: Khám,
tư vấn và phẫu thuật thay thủy tin thể miễn phí cho NCT nghèo // Người
cao tuổi. - 2015. - Ngày 8 tháng 9. - Tr 2. Số 143
Từ tháng 4 đến 8/2015, Bệnh viện Chuyên khoa mắt HITEC phối hợp với
Hội Người cao tuổi, Sở Y tế địa phương tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho
9.784 NCT của 124 xã, phường thuộc 8 tỉnh, trong đó có Bắc Ninh.
DDC: 362.19/B256V.

088. Bắc Ninh: Tin tức mọi miền // Tin tức. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. Tr 4. Số 216
Ngày 9/9, Tỉnh Bắc Ninh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà
máy nước mặt TP Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng sau 2 năm triển
khai xây dựng. Nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho 16 xã của huyện Quế Võ.
DDC: 628.1/B113N.
089. PV. Bắc Ninh: Vận hành nhà máy xử lý nước thải phục vụ
100.000 người // Gia đình và xã hội. - 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 2. Số 107
Sáng 6/9, tại xã Châu Khê, thị xã Từ Sơn, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công
ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Thương mại Phú Điền tổ chức lễ khánh thành và
đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn và Hệ thống thu gom nước
thải thuộc Dự án Đầu tư Hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền Phong, số 250; Quân đội
nhân dân, số 19548; Tin tức, số 213; Tài nguyên và môi trường, số 73; Tiền
phong, số 251; Thanh niên, số 251).
DDC: 628.1/B113N.
090. TRUNG HIẾU. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường làng nghề : Vì
màu xanh cuộc sống // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 14 tháng 9. - Tr 5. Số 257
Bài viết về tình trạng ô nhiễm môi trường và mục tiêu xử lý triệt để ô
nhiễm môi trường làng nghề tại tỉnh Bắc Ninh.
DDC: 363.73009597/X550L.
091. DIÊN KHÁNH. Những người nông dân lãng mạn // Pháp luật Việt
Nam. - 2015. - Ngày 6 tháng 9. - Tr 20. Số 249
Bài viết về thú chơi thả diều của bà con nông dân tại các vùng quê, trong
đó có người dân ở xã An Bình, huyện Thuận Thành.
DDC: 796.15/NH556NG.
092. KIM THỎA. Huyện Lương Tài - Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào
TDTT // Thể thao Việt Nam. - 2015. - Ngày 18 tháng 9. - Tr 7. Số 36
Bài viết về việc đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao quần chúng tại
huyện Lương Tài, góp phần phát triển con người toàn diện cả về trí tuệ và thể
chất, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương.
DDC: 796.44/H527L.
093. L.Đ. Những bước tiến của thể dục thể thao Bắc Ninh // Thể thao
Việt Nam. - 2015. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 6. Số 37
Bài viết về những kết quả đã đạt được của phong trào Thể dục thể thao
tỉnh Bắc Ninh, là động lực, tiền đề để thể thao tỉnh tiếp tục phát triển.
DDC: 796.44/NH558B.

094. NGUYỄN HOA. Cờ tướng ở An Bình // Thể thao Việt Nam. 2015. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 6. Số 35
Bài viết về môn thể thao trí tuệ cờ tướng của người dân xã An Bình,
huyện Thuận Thành.
DDC: 794.1/C460T.
V - VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT
095. BÀNH THÔNG. Câu lạc bộ thơ Việt Nam: 9 năm hoạt động xây
dựng và trưởng thành // Người cao tuổi. 2015. Ngày 30 tháng 9. - Tr 9. Số 156
Bài viết về 9 năm hoạt động xây dựng và trưởng thành của Câu lạc bộ thơ
Việt Nam. Một số các Câu lạc bộ thơ trong đó có Bắc Ninh đã và đang duy trì
phong trào hoạt động ở cơ sở và ra được các tuyển tập thơ đặc sắc được đông
đảo bạn đọc hoan nghênh.
DDC: 895.92214/C125L.
096. BÙI MỴ (GHI). Ý kiến // Nông thôn ngày nay. - 2015. - Ngày 12
tháng 9. - Tr 8+9. Số 219
Ý kiến của bà Nguyễn Thị Luyên, Phó Trưởng phòng Di sản, Sở Văn hoá
Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về việc hỗ trợ vật chất đối với các nghệ nhân là
rất quan trọng.
DDC: 782.4216209597/Y600K.
097. HỒNG LỤA. Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Đồng bằng sông
Hồng lần thứ XX-2015 // Du lịch. - 2015. - Ngày 3 tháng 9. - Tr 3. Số 36
Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức triển
lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ XX-2015. Triển lãm giới
thiệu 209 tác phẩm của 193 tác giả, trong đó có tác giả là hội viên hội VHNT
tỉnh Bắc Ninh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Văn hóa, số 105).
DDC: 700.074/TR305L.
098. LÊ TRÀ MY. Chủ đề quê hương - đất nước trong tranh Phan
Hùng // TC.Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. - 2015. - Tháng 9. - Tr 86. Số 248
Bài viết về tranh sơn dầu của họa sỹ Phan Hùng với chủ đề quê hương đất nước. Ông quê ở làng Trang Liệt, thị xã Từ Sơn.
DDC: 759/CH500Đ.
VI - LỊCH SỬ - CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ - CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ
099. DUY TƯỜNG, NGUYÊN MINH. Đại tướng Phạm Văn Trà,
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Bài học cảnh giác sau Cách mạng
Tháng Tám : Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 //
Quân đội nhân dân. - 2015. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 5. Số 19544

Bài ghi lại lời kể của Đại tướng Phạm Văn Trà về bài học cảnh giác sau
Cách mạng Tháng Tám.
DDC: 959.704/Đ103T.
100. CHU MINH KHÔI. Tìm lại kiến trúc độc đáo chùa Bách Môn //
TC.Giác ngộ. - 2015. - Ngày 4 tháng 9. - Tr 10. Số 811
Bài viết về chùa Bách Môn tọa lạc ở thôn Long Khám, xã Việt Đoàn,
huyện Tiên Du, được xây dựng từ thời nhà Lý trên sườn núi Khám Sơn.
DDC: 294.3/T310L.
101. QUÁCH MINH. Đình Vọng Nguyệt - tinh hoa văn hóa làng quê
Việt // Pháp luật Việt Nam. - 2015. - Ngày 2-4 tháng 9. - Tr 8. Số 245-247
Bài và ảnh về đình văn hóa Vọng Nguyệt, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam
Giang, huyện Yên Phong, một công trình kiến trúc cổ duy nhất còn sót từ thời
Nguyễn, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của làng quê Bắc bộ.
DDC: 203/Đ312V.
102. MINH QUÂN. Sớm khắc phục sự cố cháy hương án và khám thờ
chùa Bút Tháp // Đại đoàn kết. - 2015. - Ngày 7 tháng 9. - Tr 9. Số 250
Ngày 21/8, đã xảy ra vụ cháy án gian 300 tuổi (có từ thời nhà Lê) tại chùa
Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành. Sau vụ cháy, Bộ Văn hoá Thể thao
và Du lịch đã có văn bản gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bắc Ninh về việc
khắc phục sự cố cháy hương án và khám thờ tại chùa Bút Tháp.
DDC: 294.3/S429KH.
103. Đầu tư tôn tạo chùa Bút Tháp // Nhân dân. 2015. Ngày 29 tháng
9. - Tr 5. Số 21917
Ngày 28/9, tại Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khởi công tu bổ chùa Bút Tháp. Công trình có
tổng kinh phí đầu tư là 17,7 tỉ đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 3761;
Pháp luật Việt Nam, số 272; Tin tức, số 232; Quân đội nhân dân, số 19570;
Thanh tra, số 78; Thể thao văn hoá, số 272; Đại đoàn kết, số 273; Đại biểu nhân
dân, số 273; Giáo dục thời đại, số 234).
DDC: 294.3/Đ125T.
104. MINH PHÚC. Khánh thành bức bình phong tại Đền thờ Nguyễn
Trãi - Nguyễn Thị Lộ // Người cao tuổi. - 2015. - Ngày 25 tháng 9. - Tr 9. Số
154
Ngày 22/9, Hội "Những người yêu kính Nguyễn Trãi - Nguyễn Thị Lộ" tổ
chức khánh thành bức bình phong "Đại cáo Bình Ngô" tại đền thờ Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Lộ ở Lệ Chi Viên, xã Đại Lai, huyện Gia Bình.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 269).
DDC: 959.7026/KH107TH.

105. QUANG ÂN. Nhà giáo Đỗ Trọng Vĩ người để lại dấu ấn văn
miếu Bắc Ninh : Đạo làm thầy // Giáo dục và thời đại. - 2015. - Ngày 7 tháng
9. - Tr 7. Số 214
Bài viết về nhà giáo Đỗ Trọng Vĩ (1829-1899) quê làng Giữa (nay là thôn
Đại Mão), xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, người đã khởi xướng trùng tu
công trình Văn Miếu Bắc Ninh.
DDC: 959.7029092/NH100GI.
106. HOÀNG TRUNG HIẾU. Ông Lang Chọi sửa Truyện Kiều và mê
tượng cổ // TC.Gia đình và trẻ em. - 2015. - Ngày 10 tháng 9. - Tr 12. Số 37
Bài viết về ông Lang Chọi Nguyễn Khắc Bảo, ở TP Bắc Ninh với kho
tàng truyện Kiều và trên 2.000 pho tượng cổ được ông sưu tầm.
DDC: 959.7/Ô455L.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

