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Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

 

Tiếp nhận Công văn số 702/TTT-NV4 ngày 06/10/2021 của Thanh tra tỉnh, 

về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công 

tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2021 như sau: 

 

I. Kết quả phòng, chống tham nhũng 

1. Kết quả triển khai 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện 

tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử của Đài; 

triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức thông qua các cuộc họp, sinh hoạt Ngày 

pháp luật định kỳ hàng tháng của cơ quan về những chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng như: Luật Phòng chống tham nhũng, 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện 

Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 989/KH-UBND tỉnh ngày 02/03/2021 

về triển khai kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Chương trình số 37/CTr-TU ngày 

14/4/2021 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham 

nhũng, lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 2019/KH-UBND ngày 27/4/2021 của 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch 2513/KH-

UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021... tuyên 

truyền công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện việc “Học tập và làm 

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

cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa và phát huy vai trò của công tác kiểm tra giám 

sát trong các hoạt động của Đài. 

- Phân công BCH Công đoàn và lãnh đạo phòng Tổ chức và Hành chính 

thường xuyên theo dõi và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham 

nhũng; tăng cường phát huy chức năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân. 

- Năm 2021, Đài đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch 275/KH-ĐPTTH ngày 08/3/2021 về 

triển khai kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2020, Kế hoạch số 614/KH-

ĐPTTH  ngày 27/5/2021 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng năm 2021, Kế hoạch số 471/KH-ĐPTTH  ngày 28/4/2021 về 

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Định kỳ hàng tháng có 
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báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng gửi Thanh tra tỉnh 

theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng  
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

 Hàng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị CBVC để 

lấy ý kiến góp ý việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế thi 

đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với nhiệm vụ hiện tại, đảm bảo 

các định mức, tiêu chuẩn, chế độ được xây dựng tiết kiệm, hợp lý. 

Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, quản 

lý chế độ mua sắm tài sản công và thực hiện tiết kiệm cắt giảm chi ngân sách theo 

quy định. Thực hiện công khai minh bạch các chế độ chính sách của nhà nước, dự 

toán, quyết toán tài chính, đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng cơ bản và 

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, giao ban. 

 Thực hiện nâng lương, nâng ngạch, xét tuyển, luân chuyển CBVC theo 

đúng kế hoạch, quy trình quy định và được thông qua hội đồng xét duyệt, thực 

hiện công bằng dân chủ và niêm yết công khai tại đơn vị. 

b. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Đài đã ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế thi đua khen 

thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với nhiệm vụ hiện tại, đảm bảo các định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ được xây dựng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và đúng quy 

định.  

Đài thực hiện chi trả công khai, đầy đủ các chế độ, chính sách quyền lợi cho 

CBVC, thực hiện quản lý thu, chi tài chính đảm bảo quy định của pháp luật. Trong  

năm 2021, không có CBVC khiếu nại về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

 - Đài tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 229/QĐ-ĐPTTH ngày 
17/3/2016 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức; Quyết định số 142/QĐ-
ĐPTTH ngày 13/2/2020 về quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 288/QĐ-
ĐPTTH ngày 09/3/2021 về quy chế làm việc. 

- Tổ kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của Đài thường xuyên và đột 

xuất kiểm tra hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp. Năm 2021, Đài không có cán bộ, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp. 

d) Kết quả chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn 

 Năm 2021, Đài kiện toàn bộ máy tổ chức từ 03 phòng lên 05 phòng theo 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021. Căn cứ trình độ và khả năng 

công tác, Đài thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo phòng theo đúng quy định đối 

với 13 viên chức (có báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ). 
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Đài áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ 



quan, phát huy hiệu quả việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành tác 

nghiệp TDOffice; duyệt tin bài qua mạng; quản lý hồ sơ cán bộ, kế toán, tài sản... 

mạng truyền dẫn phát sóng. 

Đài tiếp tục thực hiện công tác thu, chi trên cổng dịch vụ công của Kho bạc 

Nhà nước; khai báo và nộp thuế trên cổng dịch vụ công của ngành Thuế. Các 

khoản chi trả cho cán bộ, viên chức đều thực hiện 100% qua tài khoản cá nhân mở 

tại ngân hàng. 

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn. 

Ngày 08/03/2021, Đài ban hành Kế hoạch số 275/KH-ĐPTTH về việc triển 

khai thực hiện kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020. Có 20 người 

thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; trong đó: 01 người (Giám đốc) thuộc 

kiểm soát của thanh tra Chính phủ; 19 người thuộc kiểm soát của Thanh Tra tỉnh. 

Đài công khai niêm yết tại cơ quan ngày 30/3/2021, gửi báo cáo kết quả và bàn 

giao bản kê khai tài sản, thu nhập (bản gốc) về Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 425; 

426/BC-ĐPTTH ngày 16/04/2021. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng  

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và 

tự kiểm tra nội bộ: không có. 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc 

tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: không có. 

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát 

hiện, xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và 

qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không. 

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

dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không có. 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng: không có. 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu: không có vụ việc tham 

nhũng tại cơ quan. 

4. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng  

Đài thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình 

công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phổ biến nội dung của Luật Phòng, 

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”...: 

- Bản tin Thời sự Ninh Thuận kịp thời đưa tin phản ánh những tồn tại trên 

một số lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quy hoạch đất đai, quản lý tài 

sản công và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh... 

- Các chuyên mục, tạp chí Pháp luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp... 15 

phút/chương trình/ tháng đã tuyên truyền các Luật và Văn bản dưới luật mới ban 

hành, chương trình hành động thực hiện các quy định của pháp luật.  



- Tại thời điểm báo cáo, Đài tiếp nhận 42 đơn của cán bộ và Nhân dân trong 

tỉnh: 14 đơn khiếu nại, 14 phản ánh, 14 đơn hỏi; trong đó không có đơn thư thuộc 

thẩm quyền giải quyết. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật Phòng, 

chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 62-CT/TU 

ngày 19/11/2019 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”.  

- Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng gắn với 

thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

thực hiện tốt nội quy, các quy chế cơ quan; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 

vào công tác chuyên môn. 

- Tiếp tục đăng tải các lĩnh vực phải công khai về phòng, chống tham 
nhũng theo đúng quy định trong thư mục “phòng, chống tham nhũng” trên Trang 

thông tin điện tử của Đài tại địa chỉ: http://ninhthuantv.vn. 

Trên đây Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 
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