
UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

Số:                /ĐPTTH-DVQC 

            V/v báo cáo kết quả công tác thanh 

tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai 

đoạn 2021-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Ninh Thuận,  ngày          tháng 12  năm 2021 

 

               Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Thuận. 
 

 

           Tiếp nhận Công văn số 779/TTT-PCTN, ngày 26/10/2021 của Thanh tra 

tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo kết quả thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong giai đoạn 2016-2021, 

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

 1. Về tình hình chỉ đạo triển khai công tác thanh tra 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Đài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của cán bộ và 

Nhân dân. Đài không có chức năng thực hiện công tác thanh tra và không có đơn 

vị trực thuộc. 

2. Về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 

2016-2021 

 Ngày 09/12/2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã có 

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 phục vụ 

Đoàn giám sát của Quốc hội tại Văn bản số 1677/BC-ĐPTTH gửi về Thanh tra 

tỉnh. Từ ngày báo cáo đến nay, Đài không có số liệu phát sinh về thực hiện thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo để Thanh tra tỉnh biết  

tổng hợp theo quy định./. 

(Gửi kèm văn bản số 1677/BC-ĐPTTH ngày 09/12/2021) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Email: nguyenthilanchi78@gmail.com; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT, DVQC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
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