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           Ninh Thuận,  ngày       tháng  02  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  

và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

trong dịp Tết Tân Sửu 2021 
         

 

 Thực hiện Văn bản số 750/UBND-TCDNC ngày 18/02/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu, 

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

 1. Tình hình triển khai 

 Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt, tuyên truyền trên sóng 

phát thanh và truyền hình và Trang thông tin điện tử của Đài; toàn thể cán bộ, 

đảng viên, viên chức cơ quan thông qua sinh hoạt cơ quan các quy định về việc 

tổ chức Tết, tặng quà và nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

như: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 

năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tổ chức Tết năm 2021; đồng thời, triển khai thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời việc sử dụng tài sản công đúng quy định. 

 2. Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng 

 - Đài không sử dụng ô tô công để đi lễ Đền, Chùa, Hội...; không tổ chức 

tặng quà cho các tổ chức, cá nhân.  

 - Đài đón tiếp các đoàn: Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh 

Ninh Thuận và một số Sở, ngành phối hợp trong công tác tuyên truyền đến 

thăm, tặng quà (bánh, kẹo, mứt, trà) và chúc tết cán bộ, viên chức của Đài. 

 - Đài tổ chức thăm, tặng quà cán bộ lãnh đạo Đài đã nghỉ hưu và các 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố; vận động 

CBVC của đơn vị, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm 

tặng 480 suất quà cho hộ nghèo dân tộc thiểu số và các đoàn thể của xã Hòa 
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Sơn, huyện Ninh Sơn, xã Phước Nam huyện Ninh Phước; phường Phước Mỹ và 

phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với tổng trị giá hơn 

144.000.000 đồng.  

 - Việc nhận quà và tặng quà được công khai minh bạch cho cán bộ, viên 

chức cơ quan biết. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và 

Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết 

Tân Sửu 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Thanh tra tỉnh (tổng hợp); 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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