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BÁO CÁO 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2016 - 2019  

 

 

Thực hiện Công văn số 5458/UBND-TCDNC ngày 10/10/2021 của Thanh 

tra tỉnh Ninh Thuận về việc tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

cấp tỉnh từ năm 2016 - 2019, 

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

I. Đặc điểm tình hình 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận là cơ quan ngôn luận của 

Đảng, 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. 

Hiện tại, Đài có 75 biên chế/81 cán bộ, viên chức; gồm Ban Giám đốc, 05 

phòng chuyên môn/03 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Đài có 54 đảng viên; 03 đoàn 

thể: Công đoàn, Chi hội báo, Chi đoàn Thanh niên. 

II.Tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

1. Về Tổ chức, thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài đã lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên quán triệt, triển khai đến toàn thể CBVC nghiêm túc thực hiện những chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

PCTN như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Công ước Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng; Luật PCTN năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) 

gắn với Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; các Văn bản chỉ đạo của Trung 

ương; Kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về 

công tác PCTN thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, lồng ghép trong các đợt sinh 

hoạt Ngày pháp luật theo định kỳ hàng tháng của cơ quan. 

Hàng năm, Đài xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật PCTN, 

Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 theo quy định; đồng thời, Đảng ủy, Ban 

Giám đốc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức nhiều biện pháp phòng, 

ngừa tham nhũng, trong đó thực hiện đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quy 

trình tổ chức cán bộ, trong quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản 

công và đầu tư xây dựng cơ bản… theo đúng định mức, tiêu chuẩn, đảm bảo yêu 

cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trên tất cả các hoạt 

động của cơ quan.  
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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 của mỗi cán 

bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, phương pháp làm việc hiệu quả, 

chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng trong giải quyết công việc thuộc phạm vi 

mình phụ trách, và là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên 

hàng năm. 

2. Về điểm đánh giá công tác đánh giá PCTN đạt được qua các năm 

Hàng năm, căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch triển khai 

công tác đánh giá của UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận đã thực hiện báo cáo kết quả tự đánh giá công tác PCTN của đơn vị; Các 

chỉ tiêu đánh giá, đơn vị thực hiện đầy đủ, cụ thể: Đánh giá việc xây dựng hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đánh giá việc thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: kết quả công khai minh bạch hoạt 

động cơ quan; cải cách hành chính; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chế độ; 

xung đột lợi ích, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập...; đánh giá 

việc xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng... 

 3. Nhận xét đối với công tác đánh giá PCTN giai đoạn 2016-2019 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 

luôn quan tâm và thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham 

nhũng, lãng phí tại cơ quan; phổ biến quán triệt kịp thời các văn bản có liên quan 

đến toàn thể đảng viên và CBVC cơ quan; xây dựng kế hoạch để lãnh đạo thực 

hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm về công tác phòng 

chống tham nhũng. 

Nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy, Ban 

Giám đốc Đài và cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên rõ nét, thể hiện qua 

thái độ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu 

cực; nội bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nêu cao được 

tính tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Công tác kiểm tra được quan 

tâm, phát huy hiệu quả; quá trình kiểm tra đã tuân thủ pháp luật, bảo đảm khách 

quan, trung thực, kịp thời, công khai, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ 

quan.  

 III. Công tác phòng chống tham nhũng thời gian tới 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về 

phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ, công chức và nhân dân để phát huy 

thực hiện; các, sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh. 
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- Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng nhằm thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng trong thời gian 

tới, các cấp các ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; 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; tiếp tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán 

bộ, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 

2016 - 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Thanh Tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
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