
        
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện theo dõi  

thi hành pháp luật năm 2021 

                             

 

Tiếp nhận Công văn số 2424/STP-TTr ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Sở 

Tư pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2021,   

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

I. Chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài quán triệt đến cán bộ, viên chức thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, …về công tác phòng, 

chống dịch covid-19; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV 

và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền trước và sau bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Ngày 02/02/2021, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình ban hành Kế 

hoạch số 159/KH-ĐPTTH về Triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Quyết định số 37/QĐ-ĐPTTH ngày 

09/01/2021 về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021; Quyết định số 379/QĐ-ĐPTTH, ngày 05/4/2021 thành lập Tổ Kiểm tra chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính 2021; Kế hoạch số 

333/KH-ĐPTTH, ngày 20/3/2021 về phát động phong trào Thi đua “Thực hiện 

công tác cải cách hành chính” năm 2021; 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…; chỉ đạo góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh… 

- Chỉ đạo phòng Tổ chức và Hành chính kiểm tra, rà soát việc triển khai 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Đài đối với Luật Báo chí, Luật Tần số vô 

tuyến điện, Luật viên chức, Luật tuyển dụng, Luật Quảng cáo…; kiểm tra rà soát 

việc thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; thực hiện nhiệm vụ phối 

hợp với các Sở, ngành… 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp tuyên truyền hiệu quả các Nghị 

định, Thông tư số về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Đề án Đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022. 

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
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II. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Kết quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, sóng truyền hình 

- Các bản tin thời sự phát thanh, thời sự truyền hình Ninh Thuận đã phát 

sóng trên 300 tin, phóng sự tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước; kết quả triển khai thực 

hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật; công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của ngành 

chức năng; ý thực chấp hành pháp luật của Nhân dân; cải cách tư pháp và các hoạt 

động tư pháp; kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch số 5735/KH-UBND ngày 

20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Điều tra, khảo sát, xử lý kết quả theo dõi 

thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Các chuyên mục Pháp luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp, Tìm hiểu và 

Giải đáp pháp luật có nội dung thông tin phổ biến đến người dân các văn bản Luật, 

văn bản dưới Luật mới ban hành; công tác theo dõi pháp luật, công tác thi hành 

pháp luật của các ngành, các cấp và Nhân dân; công tác xử lý vi phạm pháp luật 

của ngành chức năng; hướng dẫn quy trình xử lý đơn, thư khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh… 

- Chương trình Vấn đề hôm nay, một tháng thực hiện 02 chương trình tập 

trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước đến với người dân, bằng các hình thức như: hỏi, đáp, giao lưu, đối thoại 

trực tiếp với nhân vật, với các khách mời là lãnh đạo Sở, ngành về các văn bản 

Luật; các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, của địa phương, các điều, điểm thi hành 

pháp luật, qua đó phân tích, bình luận, đề ra hướng giải quyết.  

- Hộp thư truyền hình phát sóng có sự phối hợp với Hội Luật gia tư vấn trả 

lời, với 42 đơn, thư của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh gửi đến Đài và được giải 

quyết kịp thời, đúng quy định. Nội dung giải đáp thắc mắc của người dân về các 

vấn đề liên quan đến pháp luật; tư vấn pháp luật. Qua đó tuyên truyền vận động 

người dân sống và làm việc theo “Hiến pháp và Pháp luật”. 

2. Kết quả tuyên truyền nội bộ 

Chỉ đạo phòng Tổ chức và Hành chính cập nhật các Chỉ thị, Nghị quyết, 

Quyết định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đưa vào sinh hoạt “Ngày pháp 

luật”. Tổ chức 12 buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật và các buổi sinh hoạt chính trị, 

với 100% viên chức tham gia.  

III. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện  

1. Đánh giá chung    

Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh đạt nhiều kết quả nhất định, 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân kịp thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp luật, thi 
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hành pháp luật được nâng lên; giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân 

hiểu và nắm rõ hơn những quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật.  

2. Kết quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Đài 

Năm 2021, Đài duy trì các chương trình Vấn đề hôm nay, chuyên mục Pháp 

luật và cuộc sống, Cải cách tư pháp, Tìm hiểu và giải đáp pháp luật, Vấn đề cuối 

tuần, Chuyện từ nhà ra ngõ…nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; tuyên truyền 

các văn bản luật; nhất là các Nghị quyết, Luật sửa đổi bổ sung được Quốc hội 

khóa XV vừa thông qua; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ 

thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong 

cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong tỉnh; chủ quyền biển đảo; tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh của biển 

đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức giao lưu điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua yêu nước… 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài luôn quán triệt đến cán bộ, viên chức đi đầu 

và gương mẫu trong chấp hành các chủ trương trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật Nhà nước; gắn với công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp trong 

phòng, chống covid-19; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các chi bộ trực thuộc lồng 

ghép trong các cuộc họp chi bộ, họp giao ban định kỳ phổ biến Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp 

khởi nghiệp; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh… 

- Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực thi nhiệm vụ về UBND tỉnh, các 

Sở, ngành, Ban Giám đốc theo quy định; 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. 

- Chỉ đạo khối Nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật; tuyên truyền thi hành pháp luật; công tác xử lý các trường hợp vi phạm 

pháp luật; ý thức thi hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh. 

4. Công tác phối kết hợp  

Đài được các Sở, ngành phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị được 

giao. Sở Tư pháp, Hội Luật gia hàng năm cùng với Đài ký kết chương trình phối 

hợp thực hiện chuyên mục Pháp luật và cuộc sống, Hộp thư truyền hình, Tìm hiểu 

và giải đáp pháp luật. Nhờ đó việc phối hợp triển khai công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật của Đài rất thuận lợi, kịp thời tuyên truyền Nghị định, Thông tư 

về tình hình thi hành pháp luật; về xử lý vi phạm hành chính; Hiến pháp năm 2013 
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và văn bản pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao 

nhận thức của cán bộ, viên chức, đảng viên và Nhân dân; giúp cho cán bộ, viên 

chức, Nhân dân hiểu và nắm rõ hơn những quy định của pháp luật, các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền và thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Ninh Thuận./.   

                                                                                        

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;  

- Ban Gám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 

   KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
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