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Báo Ðảng lên miền xa 
Mấy năm gần đây, Bưu điện tỉnh Bình Ðịnh (VNPost Bình Ðịnh) tích cực đổi mới, nâng 
cấp dịch vụ chuyển phát báo. Ðiều này có ý nghĩa rất lớn với người dân ở các huyện 
miền núi, những vùng xa, đặc biệt đối với bạn đọc Báo Bình Ðịnh. Việc Báo Ðảng địa 
phương đến tay bạn đọc miền núi sớm hơn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền 
đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Niềm mong đợi của bạn đọc 

Ông Bùi Thanh Long, trưởng thôn Đại Quang (xã Cát Lâm, Phù Cát), tâm sự: “Tôi vẫn thích 
đọc báo in. Đối với tôi, Báo Bình Định là món ăn tinh thần không thể thiếu. Dù công việc bận 
rộn, nhưng tôi vẫn cố gắng đón đọc báo hàng ngày để nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình 
kinh tế, chính trị của tỉnh, đặc biệt thông tin liên quan đến nông thôn mới, hoạt động sản xuất 
ở địa phương. Báo là kênh thông tin chính thống, độ tin cậy cao, phản ảnh trung thực và chính 
xác các sự kiện đang diễn ra”. 

Nhiều người dân đến Ðiểm bưu điện văn hóa xã Cát Hanh, huyện 
Phù Cát để đọc báo, đặc biệt là Báo Bình Định. 

Tận dụng gần như tối đa thông tin trên báo Đảng địa phương, bà Cao Hoàng Mộng Tiên, Bí 
thư Đảng ủy xã Phước Thành (Tuy Phước) cho biết: “Ngoài cung cấp thông tin giải trí, với tôi 
và nhiều bạn bè, Báo Bình Định còn là tài liệu sinh hoạt và tuyên truyền quan trọng về các 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi rất vui 
vì sự đổi mới gần đây của Báo Bình Định. Các chủ trương, chính sách được diễn đạt ngắn 
gọn, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo”. 

Với ông Đinh Xuân Á, Bí thư Đảng ủy xã Bok Tới (Hoài Ân), Báo Bình Định như người bạn 
đồng hành với sự phát triển của xã. “Nhờ có tờ báo, người dân hiểu và nắm bắt được các chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, học hỏi những mô hình sản xuất giỏi để áp dụng vào địa 


