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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Kết luận Thanh tra 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 28/6/2021 của Thanh tra tỉnh 

Ninh Thuận về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng;  

Căn cứ Công văn số 791/ĐPTTH-DVQC ngày 30/6/2021 của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận về báo cáo thực hiện kết luận thanh tra thực hiện 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 

tại Đài, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện niêm yết 

công khai Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận cụ thể như sau: 

1. Nội dung niêm yết: Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 28/6/2021 của 

Thanh tra tỉnh Ninh Thuận về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. 

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 01/7/2021 đến hết 15/7/2021. 

3.  Địa điểm niêm yết: Trụ sở làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Ninh Thuận. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử Đài; 

- VP niêm yết công khai; 

- Lưu: VT. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH 

 

Trần Thị Thu Thiên 
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