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BÁO CÁO 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai 

đoạn 2019 - 2021  

 

Tiếp nhận Công văn số 1818/PTTH&TTĐT ngày 30/8/2021 của Cục Phát 

thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021", 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài thường xuyên quán triệt, 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 những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng như: Luật PCTN năm 2018 (có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2019); Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 155/KH-CĐVC ngày 23/6/2021 của 

Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, 

lao động năm 2021; Kế hoạch số 2513/KH-UBND ngày 24/5/2021 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”; các Nghị quyết, Kế hoạch của Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 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. 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc phân công BCH Công đoàn và lãnh đạo phòng Tổ 

chức và Hành chính thường xuyên chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

dân và trực tiếp kiểm tra theo dõi việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng của cơ quan; tăng cường phát huy chức năng giám sát của Ban 

thanh tra nhân dân. 

- Chỉ đạo phòng Thời sự, Biên tập chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, 

phân công đội ngũ phóng viên có năng lực, kinh nghiệm để kịp thời phối hợp với 

các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng các 

văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 

về nguy cơ, tác hại của tham nhũng đối với việc giữ vững ổn định chính trị, thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

 II. Kết quả thực hiện 

 1. Kết quả thực hiện tại đơn vị 

 - Ban Giám đốc Đài đã ban hành Kế hoạch số 980/KH-ĐPTTH ngày 

22/10/2019 về thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 
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chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(4071/KH-

UBND); Kế hoạch số 614/KH-ĐPTTH ngày 27/5/2021 về tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (2513/KH-UBND).   

 - Nhằm triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 

2019 - 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã ban hành các Văn bản như: Kế hoạch số 

371-KH/ĐU về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

năm 2020; Kế hoạch số 377-KH/ĐU ngày 04/02/2020; Kế hoạch số 71-KH/ĐU 

ngày 11/01/2021 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự 

phê bình và phê bình trong năm 2019, 2020; Kế hoạch số 132/KH-ĐPTTH ngày 

10/02/2020; Kế hoạch số 76/KH-ĐPTTH ngày 19/02/2021 về khắc phục, sửa chữa 

khuyết điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2020, 2021; 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; Quyết định số 30/QĐ-

ĐPTTH ngày 08/01/2020; Quyết định số 379/QĐ-ĐPTTH ngày 05/4/2021 về 

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

chính năm 2020, 2021; Quyết định số 499/QĐ-ĐPTTH ngày 22/4/2020 về ban 

hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 11/QĐ-ĐPTTH 

ngày 04/01/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung nội quy tiếp công dân tại Đài; 

Quyết định số 1330/QĐ-ĐPTTH ngày 31/12/2019; Quyết định số 281/QĐ-

ĐPTTH ngày 08/03/2021 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, 

2021; Giám đốc Đài cũng đã ban hành nhiều Văn bản về ban hành Kế hoạch cải 

cách hành chính; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch về 

phát động phong trào Thi đua “Thực hiện công tác cải cách hành chính”; Hướng 

dẫn số 1661/HD-ĐPTTH ngày 18/12/2020 về triển khai cam kết thực hiện kỷ luật, 

kỷ cương hành chính… trong năm 2021. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt phổ biến các quy định pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông 

tin điện tử của Đài. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện 

có hiệu quả việc chấp hành các chuẩn mực xử sự và phòng ngừa tham nhũng của 

CBVC. 

- Trong năm 2020, Đài đã tạo thư mục “phòng, chống tham nhũng” trên Trang 

thông tin điện tử của Đài tại địa chỉ: http://ninhthuantv.vn và đăng tải các lĩnh vực 

phải công khai về phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định. 

2. Kết quả tuyên truyền 

- Trong thời điểm báo cáo, Đài Ninh Thuận thực hiện 550 tin, phóng sự, phỏng 

vấn... tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 

công tác hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các 

nhiệm vụ chính trị khác có liên quan của Bộ Tư pháp, của tỉnh; gắn với tuyên 

truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa 

XI) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật sửa 

http://ninhthuantv.vn/
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đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 

15/12/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí ..; 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 trên địa bàn tỉnh.... 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về 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”, phổ biến nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt”; và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng chống tham 

nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng… 

- Chuyên mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” với thời lượng 05 

phút/chuyên mục, phát sóng vào tối thứ 2 hàng tuần sau Bản tin Thời sự 19 giờ 45 

phút đã lồng ghép tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy 

và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; gắn việc tuyên 

truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tuyên 

truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng 

và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... 

- 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 pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Luật đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật nuôi con nuôi và 

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

- Chuyên mục Hộp thư truyền hình thực hiện hơn 50 chương trình/năm, có sự 

phối hợp của Hội Luật gia tư vấn về pháp luật và trả lời các đơn thư khiếu nại, 

phản ánh và thư hỏi của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh gửi đến Đài xung quanh về 

thủ tục hành chính giải quyết các vấn đề Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, chính 

sách người có công, tranh chấp đất đai, tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi 

trường, tình trạng an toàn lưới điện… 

III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. 

- Tiếp tục tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, 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, tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020–2025; triển khai 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” - chuyên đề năm 

2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với 
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây 

dựng Đảng.  

- 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; triển 

khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, viên chức thuộc diện 

phải kê khai tài sản theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức cơ 

quan các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về 

phòng, chống tham nhũng; xây dựng đạo đức liêm chính và tuân thủ pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong các đợt sinh hoạt Ngày pháp luật của 

cơ quan theo định kỳ. 

- 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 kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

(Đính kèm 3 phụ lục) 

 

 
Nơi nhận: 
- Cục PTTH & TTĐT; 

- Email: vmphuong@mic.gov.vn; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT. 

          KT.GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Minh Thái  
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PHỤ LỤC 

(kèm theo báo cáo số        /BC-ĐPTTH ngày     /10/2021 của Đài PTTH) 

Phụ lục 1. Văn bản triển khai Đề án và kết quả thực hiện  

 
Số 

tt 

Nội dung 

I BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN 

 

1 

Đài ban hành Kế hoạch số 980/KH-ĐPTTH ngày 22/10/2019 về thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2 Kế hoạch số 1304/KH-ĐPTTH ngày 25/12/2018 về tổ chức Chào cờ và  Sinh hoạt Ngày pháp luật 

năm 2019. 

 

3 

Kế hoạch số 108A/KH-ĐPTTH ngày 01/02/2019 về tuyên truyền theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2019. 

 

4 

Kế hoạch số 13/KH-ĐPTTH ngày 05/01/2019 về kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật của Đài năm 2019. 

 

5 

Kế hoạch số 143/KH-ĐPTTH ngày 20/02/2019 về tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019 

 

6 

Kế hoạch số 207/KH-ĐPTTH ngày 08/3/2019 về phát động phong trào thi đua tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2019 

7 Kế hoạch số 371-KH/ĐU về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020. 

 

8 

Kế hoạch số 377-KH/ĐU ngày 04/02/2020 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm 

điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2019. 

 

9 

Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 11/01/2021 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm 

tự phê bình và phê bình trong năm 2020 

 

10 

Kế hoạch số 132/KH-ĐPTTH ngày 10/02/2020 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong công 

tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2020. 

 

11 

Kế hoạch số 76/KH-ĐPTTH ngày 19/02/2021 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong công 

tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2021. 

 

12 

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 

 

13 

Quyết định số 30/QĐ-ĐPTTH ngày 08/01/2020 về thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và cải cách hành chính năm 2020 

14 Quyết định số 379/QĐ-ĐPTTH ngày 05/04/2021 về thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và cải cách hành chính năm 2021 

 

15 

Quyết định số 499/QĐ-ĐPTTH ngày 22/4/2020 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

16 Quyết định số 11/QĐ-ĐPTTH ngày 04/01/2019 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung nội quy tiếp công dân  

17 Quyết định số 1330/QĐ-ĐPTTH ngày 31/12/2019 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, 

18 Quyết định số 281/QĐ-ĐPTTH ngày 08/03/2021  ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm , 2021 

 

19 

Hướng dẫn số 1661/HD-ĐPTTH ngày 18/12/2020 về triển khai cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2021 

 

20 

Quyết định số 146/QĐ-CĐCS  ngày 28/01/2021về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 – 2022. 

21 Quyết định số 380/QĐ-ĐPTTH ngày 05/4/2021về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

22 Quyết định số 288/QĐ-ĐPTTH ngày 09/3/2021về việc ban hành Quy chế hoạt động 2021. 

23 Quyết định số 493/QĐ-ĐPTTH ngày 06/5/2021về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

24 Quyết định số 1007/QĐ-ĐPTTH  04/8/2020 về công bố khai số liệu quyết toán thuchi 2019 

 

25 

Quyết định số 594/QĐ-ĐPTTH ngày 26/5/2021về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự 

nghiệp năm 2021. 

26 Quyết định số 108/QĐ-CĐCS  ngày 27/12/2019 về ban hành Quy chế chi tiêu công đoàn 2020 

27 Quyết định số 140/QĐ-CĐCS  ngày 30/12/2020 về ban hành Quy chế chi tiêu công đoàn 2021 

 

28 

Quyết định số 1742/QĐ-ĐPTTH ngày 31/12/2020 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

 

29 

Quyết định số 968/QĐ-ĐPTTH ngày 05/8/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân 

chủ cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

30 Quyết định số 1003/QĐ-ĐPTTH ngày 13/8/2021 về việc thành lập Hội đồng Thi đua KT 

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ 

 

1 

100% CBVC được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới hình 

thức thông qua các cuộc họp, sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ hàng tháng. 

 



6 

 
 

 

Phụ lục 2. Tổng hợp số liệu thống kê PBGDPLPCTN 

 
Hàng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã phát sóng trên 90 tin, bài, 

phóng sự các chuyên mục, chuyên đề… tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà Nước về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng giai 

đoan 2019-2021. 

 

 

                    Phụ lục 3.  Kinh phí thực hiện Đề án 
                                                                                                  Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

Năm 

 

Kinh phí cấp bộ, ngành 

 

Kinh phí cấp tỉnh 

Kinh phí cấp 

huyện 

Kinh phí 

cấp xã 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo đề án 

Kinh phí từ 

nguồn hỗ trợ 

khác 

 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo đề án 

Kinh phí từ 

nguồn hỗ trợ 

khác 

2019 không không 43.2 không không không 
2020 không không 43.2 không không không 
2021 không không 43.2 không không không 
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