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BÁO CÁO 

Về công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp  

Năm 2021 

 

Tiếp nhận văn bản số 512/TTT-PCTN ngày 19/8/2019 của Thanh tra tỉnh về việc 

thực hiện chế độ báo cáo phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 18/7/2019 của Tỉnh ủy, 

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

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 như sau:   

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ 

THAM NHŨNG 
- Tình hình an ninh, trật tự xã hội tại khu vực địa bàn đơn vị đóng trụ sở ổn 

định, cơ quan an toàn;  

- Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thường xuyên quán triệt, chỉ 

đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên sóng Phát thanh và Truyền 

hình. Thường xuyên thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị 

phục vụ tốt công tác truyền dẫn phát sóng đảm bảo thông suốt, không có sự cố mất 

tín hiệu, ngưng sóng chương trình, trang thông tin điện tử của Đài hoạt động ổn 

định. Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật theo đúng định kỳ hàng tháng và đảm bảo 

thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

- Năm 2021, tổ chức thực hiện 28 chương trình truyền hình trực tiếp và ghi 

hình tại trường quay, từ tháng 01/2021 - 05/2021 chương trình có số lượng khách 

mời tham dự bình quân khoảng 100 người/chương trình
1
; từ tháng 5/2021 - 

7/2021 chỉ có khách mời tham dự chương trình từ 3 - 5 người/chương trình, các 

tháng cuối năm không tổ chức các chương trình có khách mời đông, để  đảm bảo 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy 

định. 

- Cán bộ, viên chức thực hiện tốt các quy định phòng, chống tham nhũng, 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc văn hóa ứng xử nơi công vụ. 

II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ 

PHÁP 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác 

tăng cường bảo vệ an toàn mục tiêu phát thanh, truyền hình; tiếp công dân xử lý đơn 

thư tố cáo khiếu nại và nhiệm vụ tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và 

trang thông tin điện tử của Đài về công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc 

tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng chống tham nhũng. 

                                           
1
 Tháng 1+2+3/2021: 13 chương trình; tháng 4+5+6: 12 chương trình; tháng 7: 3 chương trình. 
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Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các nhiệm vụ cải cách 

tư pháp luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thường xuyên rà soát, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo Quyết định 2443/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Đề 

án nâng cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự 

giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của CBVC và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận.  

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÕNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2021 

1. Kết quả tuyên truyền, thực hiện công tác nội chính 

1.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nội chính 

- Tổ chức củng cố lực lượng DQTV, phối hợp với Tiểu đội chiến sĩ bảo vệ mục 

tiêu, bảo vệ chuyên trách tuần tra, kiểm tra kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối mục 

tiêu phát thanh, truyền hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. Phân công lực lượng tự vệ cơ quan trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các 

ngày kỷ niệm, ngày lễ; tăng cường trực bảo vệ trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhỡ thực hiện đầy đủ quy định 5K, quét mã QR, tuân thủ 

đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với khách, nhân dân, 

công nhân công trình đến liện hệ công việc tại Đài. Phân công viên chức trực theo dõi 

việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, viên chức tại cổng bảo vệ và hệ thống 

camera giám sát; nhắc nhở cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, sử dụng hiệu quả giờ giấc làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 - Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ 

tuyên truyền các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội 

chính như: Đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét, sinh động về Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch, Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền 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”; Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, 

chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản 

xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023. 

- Cập nhật và sản xuất các trailer, thông báo về các Chỉ thị, công văn của Thủ 

tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 kịp thời. 

- Tập trung tuyên truyền đợt cao điểm, tăng thời lượng, tầng suất tuyên truyền 

đậm nét về chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc áp dụng Chỉ thị 

15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; tuyên truyền vận động người 

dân ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự rất cần thiết và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K 

của Bộ Y tế; 

- Tuyên truyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là cung ứng kịp thời 

lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc  làm do dịch bệnh 

- Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là 

các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ và đầu tư … chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=194661
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- Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong tháng 4+5/2021 tập trung tuyên truyền cao 

điểm công tác bầu cử, đưa tin phản ánh các hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong ngày 

bầu cử, Đài đã tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình. 

- Tuyên truyền phương án tổ chức khai giảng năm học mới trong tình hình 

dịch Covid-19; chuẩn bị cơ sở vật chất, đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 2 

và lớp 6. 

- Tuyên truyền lễ hội Katê năm 2021 của đồng bào Chăm đảm bảo trong điều 

kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19. 

- Tuyên truyền kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Tập trung đợt cao điểm, tăng 

thời lượng, tầng suất tuyên truyền các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 - Và một số hoạt động khác đã thực hiện tuyên truyền như: phản ánh sự phấn 

khởi, khí thế quyết tâm của cán bộ và nhân dân thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 

không khí ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm; thực hiện nếp sống văn hóa mới, 

gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; 

phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng; cải cách hành chính, thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Phản ánh lễ hội Ramưwan 2021 của đồng bào Chăm theo 

đạo Bàni và Hồi giáo Islam; tuyên truyền công tác phòng chống hạn; giới thiệu các 

mô hình sản xuất hiệu quả, nỗ lực vượt khó của người dân trong lao động sản xuất; 

đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; sản xuất vụ hè thu, 

phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; công tác bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; bảo vệ môi trường.... 

1.2. Kết quả xử lý  

a) Kết quả phát hiện, xử lý qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không có. 

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

động thanh tra: Không có. 

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý: Không có. 

d) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, 

địa phương: Không có. 

đ) Kết quả rà soát, phát hiện qua các hoạt động khác: Không có. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:  

2.1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định 

của Đảng, Nhà nước 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình việc 

triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận về tuyên truyền triển khai Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018, 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. Đẩy nạnh 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”. 

 Phân công phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tham nhũng, cụ thể: 
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+ 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, quản lý tài sản công và thực hiện 

các dự án đầu tư…  

+ Chuyên mục, tạp chí “Pháp luật và cuộc sống”, “Cải cách tư pháp”: đã tuyên 

truyền các Luật và văn bản dưới luật mới ban hành, chương trình hành động thực 

hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai, Luật nuôi 

con nuôi và vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.  

+ Hộp thư truyền hình: tiếp nhận và trả lời đơn, thư của cán bộ và Nhân dân 

trong tỉnh gửi đến Đài, Luật gia tư vấn trả lời các vấn đề liên quan đến hiệu quả 

công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh;   

Đảng ủy, Ban Giám đốc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm 

giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí: 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 

báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng gửi Thanh tra tỉnh theo 

quy định; đồng thời, triển khai đăng tải các lĩnh vực phải công khai về phòng, chống 

tham nhũng trên trang thông tin điện tử của Đài tại địa chỉ: http://ninhthuantv.vn; 

thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; công khai tài chính; thực 

hiện kế hoạch xét tuyển biên chế năm 2021; công khai kết quả xét tuyển biên chế 

năm 2021; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 và triển khai kê 

khai năm 2021 đối với những trường hợp phải kê khai theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện 

công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của những người thuộc nghĩa vụ kê khai 

bằng hình thức niêm yết tại cơ quan, thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng 

xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chế độ định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính, 

ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; 

tiếp tục thực hiện việc cập nhật kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo vào phần 

mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia... 

2.2. Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có. 

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm: Không có. 

- Tổng số cuộc kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị; đã ban hành kết 

luận: Không có. 

b) Kết quả thanh tra: Không có. 

- Số đơn vị có vi phạm/số đơn vị được thanh tra, kiểm tra: Không có. 

- Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Không có. 

c) Tổ chức 08 đợt kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CBVC tại 

đơn vị, kết quả không có vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính.  

2.3. Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét 

xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế 

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: không có 

http://ninhthuantv.vn/
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3. Kết quả công tác cải cách tư pháp 

- Tập trung tuyên truyền về chiến lược cải cách tư pháp; Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

về chủ trương cải cách tư pháp trong đời sống xã hội; Chương trình trọng tâm công 

tác cải cách tư pháp năm 2021; Đề án nâng cao trách nhiệm và từng bước hình thành 

thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận... nhiệm vụ trọng tâm và 

giải pháp chủ yếu tại Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 22/01/2021. 

- Chỉ đạo phòng Thời sự và phòng Biên tập xây dựng kế hoạch tuyên truyền 

cải cách tư pháp năm 2021; cử phóng viên, biên tập viên liên hệ Sở Tư pháp; Hội 

đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật… nắm bắt thông tin, đăng ký phỏng vấn, 

đưa tin về kết quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền 

cải cách tư pháp và các hoạt động tư pháp; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, 

đảng viên và người dân trong tỉnh... 

- Tiếp tục thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, xem xét các đơn 

thư khiếu nại tố cáo của công dân, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan 

chức năng và theo dõi, giám sát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến các cơ quan có liên 

quan xem xét, giải quyết… nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp 

trong thời gian tới. 

- Tại điểm tiếp công dân Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh không có số đoàn 

đông người, vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.  

- Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2021, Đài Ninh Thuận tiếp nhận 

và chuyển 49 đơn thư (16 khiếu nại, 16 thư phản ánh và 17 thư hỏi) của cán bộ và 

nhân dân trong tỉnh đến các sở, ngành, địa phương liên quan; phát sóng 46 chương 

trình Hộp thư truyền hình, trong đó có sự phối hợp của Hội Luật gia tư vấn về pháp 

luật và trả lời 08 đơn khiếu nại về quyền sử dụng đất, khiếu nại về việc đăng ký 

quyền sử dụng đất khai hoang, khiếu nại về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh huyện Thuận Nam, khiếu nại tranh chấp đất đai; 09 thư phản ánh và 32 thư hỏi 

của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh gửi đến Đài xung quanh về tranh chấp lối đi 

chung; ô nhiễm môi trường; thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các 

thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, các quy định pháp luật về hộ tịch... 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, năm 2021, việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tuyên truyền thực 

hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Đài Phát 

thanh và Truyền hình có nhiều chuyển biến tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm 

và vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan; cán bộ, viên chức đoàn kết thống nhất, chủ 

động thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn cơ quan, 

mục tiêu phát thanh truyền hình; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện tốt 

các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục tuyên truyền 

đề án nâng cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự 

giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 
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bệnh Covid-19 và việc triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-

2025.  

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật và các văn bản quy định pháp luật có 

liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao 

nhận thức đối với cán bộ, viên chức cơ quan. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp 

thời, đúng quy định, không để xảy ra vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp 

 - Tiếp tục tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trên Trang thông 

tin điện tử của Đài Ninh Thuận về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018, thường xuyên rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có 

liên quan; thực hiện có hiệu quả 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; 

tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trong cán bộ, viên chức để nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm về 

phòng, chống tham nhũng trong cơ quan. 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng 

như: Cải cách thủ tục hành chính, công khai hoạt động tài chính của cơ quan, kiểm 

soát kê khai tài sản, thu nhập đối với lãnh đạo, cán bộ, viên chức thuộc diện phải kê 

khai tài sản theo quy định. 

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra Nhân dân đối với công 

tác phòng chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, 

công tác tổ chức cán bộ… 

 Trên đây là Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 

cách tư pháp năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bố Xuân Thành 
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