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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,  

tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I.2020  

 
Tiếp nhận Công văn số 68/TTT-VP ngày 02/3/2020 của Thanh tra tỉnh về 

việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020,  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo thực hiện như sau:  
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 

1. Thanh tra hành chính: không 

2. Thanh tra chuyên ngành: không 

3. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng: không.         

4. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tổ chức 03 kỳ chào cờ, sinh hoạt Ngày pháp luật vào sáng thứ hai đầu tuần 

của tháng. Nội dung: phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... 

- Phân công phóng viên, biên tập viên liên hệ với các sở, ngành, địa phương 

nắm bắt thông tin, kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền 

hình về các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng.  

II. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

1. Công tác chỉ đạo 

Ngày 04/01/2019, Giám đốc Đài đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-ĐPTTH 

về Nội quy tiếp công dân tại Đài Phát thanh và Truyền hình; Quyết định số 

1114/QĐ-ĐPTTH, ngày 22/11/2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; 

Quyết định số 14/QĐ-ĐPTTH, ngày 03/01/2020 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 30/QĐ-ĐPTTH ngày 08/01/2020 thành 

lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính; 

Kế hoạch số 1323/KH-ĐPTTH ngày 30/12/2019 về Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 1258/KH-ĐPTTH 

ngày 17/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 

87/KH-ĐPTTH ngày 22/01/2020 về phát động phong trào Thi đua thực hiện nhiệm 

vụ năm 2020; Kế hoạch số 95/KH-ĐPTTH ngày 24/01/2020 về theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 1257/KH-ĐPTTH ngày 17/12/2019 về tuyên 

truyền các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX,PAPI, SIPAR trên địa bàn 
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tỉnh năm 2020; Hướng dẫn số 1222/HD-ĐPTTH ngày 13/12/2019 về triển khai cam 

kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020…  

2. Kết quả cụ thể 

2.1. Công tác tiếp dân 

a. Tiếp công dân định kỳ: ngày đầu, tuần đầu của tháng, Giám đốc tiếp công 

dân tại cơ quan Đài: 03 lần. 

b. Tiếp công dân thường xuyên: do lãnh đạo phòng Hành chính tổng hợp,  

Ban Thanh tra nhân dân và bộ phận Văn thư thường trực tại văn phòng hướng dẫn, 

tiếp nhận đơn thư gửi về Hộp thư truyền hình của Đài.  

Quý I năm 2020, tại điểm tiếp công dân của Đài Phát thanh và Truyền hình 

không có số đoàn đông người, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người. 

c. Nội dung tiếp công dân 

Hàng ngày tiếp nhận đơn, thư của nhân dân, kịp thời tổng hợp và chuyển đơn 

thư về bộ phận biên tập chuyên mục Hộp thư truyền hình, sau đó, gửi đến các ngành 

chức năng, địa phương giải quyết và trả lời kết quả trên sóng phát thanh và truyền 

hình. Quý I/2020, Đài nhận và trả lời 16/16 đơn, thư của cán bộ và Nhân dân. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

a. Tiếp nhận đơn trong kỳ: 16; Đơn chưa được xử lý kỳ trước: không. 

b. Phân loại đơn: 

- Theo loại đơn khiếu nại: 09; Đơn phản ánh: 02; Đơn hỏi: 05. 

c. Kết quả xử lý đơn, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Trong kỳ đã tiếp nhận, chuyển 16 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền và 

nhận được 16 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền trả lời. 

- Thông qua Hộp thư truyền hình, các ngành chức năng và Hội Luật gia đã 

tham gia trả lời các thư, đơn hỏi, thắc mắc của người dân về Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Hôn nhân gia đình; khiếu nại một số nội dung như: chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất; chiếm đường đi chung; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho phần đất đang tranh chấp; xóa hộ nghèo; lấn chiếm đất công; chăn nuôi gây ô 

nhiễm môi trường; các chính sách an sinh xã hội; chủ trương của Đảng, Nhà nước 

về chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công; các vấn đề liên quan đến hiệu quả 

công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về đất đai. 

2.3. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: không          

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Công tác chỉ đạo 

Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt 

đến cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018,  gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; ban hành Kế hoạch số 980/KH-ĐPTTH ngày 22/10/2019 về tuyên 

truyên, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 

2021… 

2. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 
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- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý: không có. 

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng 

qua hoạt động thanh tra: không có. 

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua 

giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có. 

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, 

quản lý của ngành: không có. 

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có.        
3. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị 

- Sử dụng kinh phí đúng quy định, công khai, minh bạch; các chế độ chính 

sách của Nhà nước, dự toán, quyết toán tài chính, các chế độ chính sách mới phát 

sinh, tình hình sử dụng các quỹ cơ quan đều thông qua Hội nghị cán bộ viên chức, 

trong các buổi họp của cơ quan. 

- Thực hiện quy trình nâng lương, nâng ngạch, tuyển dụng và luân chuyển 

cán bộ, viên chức được thông qua Hội đồng xét duyệt, thực hiện công bằng, dân chủ 

và công khai theo quy định. 

- Việc quản lý và sử dụng nguồn thu quảng cáo và dịch vụ đúng quy định của 

Nhà nước và tiết kiệm, ưu tiên bù đắp chi phí cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.  

- Về công tác thi đua, khen thưởng: Đảng ủy, Ban Giám đốc chú trọng công 

tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Sau khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thống nhất đề nghị 

hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân đều được dán công khai khi 

công bố chính thức. 

4. Thực hiện quy tắc ửng xử của cán bộ, công chức, viên chức 

- Ban Giám đốc Đài thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, viên chức 

chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ quan; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; thực hiện văn hóa công sở, tác phong văn minh, lịch sự, không 

gây phiền hà cơ sở, làm việc khoa học, hiệu quả và nâng cao chất lượng công việc. 

- Hàng ngày, Đài thường xuyên có khách đến liên hệ công tác và nhân dân 

đến gửi đơn thư hay phản ánh về những bức xúc, khiếu nại những vấn đề xảy ra ở 

địa phương, gia đình. Cán bộ, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân tận tình 

giải thích khi tiếp công dân. 

- Phòng Hành chính tổng hợp, phân công lịch trực Camera giám sát; nhắc 

nhở cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời chấn 

chỉnh sai sót; Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính tổ 

chức kiểm tra đột xuất, thường xuyên và thông báo kết quả kiểm tra.          
5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ 

thuộc phạm vi quản lý: Chưa có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

I. Công tác thanh tra 
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Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các phòng 

chuyên môn của Đài tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Các phòng chuyên 

môn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí, công 

tác thanh tra, kiểm tra. 

II. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp phân công viên chức theo dõi việc chấp 

hành giờ làm việc của cán bộ, viên chức qua camera giám sát; nhắc nhở cán bộ, 

viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; sử dụng hiệu quả giờ 

làm việc; bố trí lịch tiếp công dân và thực hiện văn hóa công sở, tận tình khi tiếp 

công dân; tiếp nhận và trả lời đơn thư của công dân trên sóng phát thanh, truyền 

hình kịp thời và đúng thời gian quy định. 

III. Công tác phòng, chống tham nhũng 

- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu; nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu trong công tác 

phòng chống tham, nhũng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến về nhận 

thức, ý thức trách nhiệm của từng đảng viên, cán bộ, viên chức trong cơ quan và 

nâng cao chất lượng tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình. 

- Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường 

công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, chính sách, định mức, tiêu 

chuẩn; rà soát, sửa đổi các quy định, định mức không còn phù hợp. 

- Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản 

công, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách; Tăng cường kiểm tra, giám sát của 

Ban Thanh tra nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, phát hiện, xử lý 

kịp thời các biểu hiện, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở cơ quan; thực hiện 

tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo 

về công tác phòng, chống tham nhũng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả  công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng  quý I năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Ninh Thuận./.                                                             

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn;  

- Lưu: VT. 
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