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BÁO CÁO 

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 

và Kế hoạch thực hiện UNCAC 

 

Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham 

nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC, 

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 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 72 biên chế/82 cán bộ, viên chức; gồm Ban Giám đốc, 03 

phòng chuyên môn/03 chi bộ trực thuộc: Hành chính tổng hợp, Kỹ thuật, Nội 

dung, Đảng bộ Đài có 56 đảng viên; 03 đoàn thể: Công đoàn, Chi hội báo, Chi 

đoàn Thanh niên. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã nghiêm túc triển khai 

thực hiện tại đơn vị và tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang 

thông tin điện tử của Đài trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

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

triệt, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình 

và Trang thông tin điện tử của Đài; 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, 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; Luật PCTN năm 2018 

(có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) gắn với Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 

2020; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng UNCAC; 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... 

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 
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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.  

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 thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PCTN 

Hàng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang 

thông tin điện tử của Đài về công tác phòng, chống tham nhũng như: 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 đổi, bổ sung một 

số điều của Luật PCTN; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết 

luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch, chương 

trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc 

gia PCTN đến năm 2020; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

UNCAC... 

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”... 

- Bản tin Thời sự Ninh Thuận kịp thời đưa tin 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. 

- 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”... 
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- 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...  

- Chương trình “Dân hỏi – lãnh đạo sở, ngành trả lời”: khách mời là lãnh 

đạo các sở, ngành và địa phương trả lời về các lĩnh vực, hoạt động như: Thông tin 

và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi 

trường, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi... 

- 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, Luật đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật nuôi con nuôi và các vấn nạn 

bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, về tranh chấp đất đai, tình trạng chăn nuôi gây ô 

nhiễm môi trường, tình trạng an toàn lưới điện… 

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

3.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

 Hàng năm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị CBVC để 

lấy ý kiến góp ý việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế thi 

đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với nhiệm vụ hiện tại, đảm bảo 

các định mức, tiêu chuẩn, chế độ được xây dựng tiết kiệm, hợp lý. 

- Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí, 

quản lý chế độ mua sắm tài sản công và tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, kinh phí 

tiếp khách. Việc sử dụng kinh phí do ngân sách cấp đúng theo quy định, thực hiện 

công khai minh bạch các chế độ chính sách của nhà nước, dự toán, quyết toán tài 

chính, các chế độ chính sách mới phát sinh, tình hình sử dụng các nguồn quỹ cơ 

quan… đều thông qua hội nghị cán bộ viên chức, trong các buổi họp, giao ban. 

 - Thực hiện quy trình nâng lương, nâng ngạch và luân chuyển CBVC được 

thông qua hội đồng xét duyệt, thực hiện công bằng dân chủ và niêm yết công khai.  

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Quán triệt và quy định chặt chẽ việc 

sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí, chi phí sản 

xuất chương trình… Hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh, đảm bảo được mức chi 

triệt để tiết kiệm. 

- Việc quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp (thu quảng cáo) 

được thực hiện như quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách, đúng quy định của nhà 

nước và tiết kiệm, ưu tiên bù đắp chi phí cho thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. 

- Về thực hiện giải pháp đổi mới công nghệ trong quản lý và hạn chế tiêu 

dùng tiền mặt: Ban Giám đốc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các 

nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, thực hiện ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, Đài đã thực hiện chi 
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trả lương và các khoản thu nhập cho CBVC qua tài khoản ATM; thanh toán các 

chi phí khác chủ yếu thanh toán qua hệ thống dịch vụ công của Kho bạc nhà nước 

tài khoản ngân hàng, hạn chế thấp nhất việc thanh toán tiền mặt theo quy định; 

việc ứng dụng khoa học công nghệ vào điều hành quản lý, Ban Giám đốc đã quan 

tâm chỉ đạo thực hiện việc phát huy hiệu quả ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý 

điều hành tác nghiệp TDOffice xử lý văn bản điện tử đã đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các công 

việc kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm; ứng dụng, thực hiện quy trình duyệt tin bài 

qua mạng và khai thác tốt hệ thống mạng phục vụ công tác chuyên môn và truyền 

dẫn phát sóng. 

- Về công tác thi đua - khen thưởng: Sau khi Hội đồng thi đua, khen thưởng 

thống nhất đề nghị hình thức khen thưởng - kỷ luật đối với tập thể, cá nhân đều 

được dán công khai
1
 01 tuần trước khi công bố chính thức. Thành lập Hội đồng 

Thi đua – Khen thưởng; xây dựng và ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng 

ngay từ đầu năm.  

- Tháng 6/2020, 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. 

3.2. Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển 

đổi vị trí công tác của cán bộ, viên chức 

Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên quán triệt, giáo dục CBVC thực hiện 

tốt các quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt quy định về chuẩn mực đạo 

đức đối với CBVC, 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 trong 

thi hành công vụ của từng cán bộ, viên chức trong cơ quan. 

- Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định; việc lấy 

phiếu tín nhiệm trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo từng giai đoạn được thực 

hiện nghiêm túc. 

- Hàng năm, Đài xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán 

bộ, viên chức; kế hoạch cán bộ, viên chức dự kiến thực hiện chuyển đổi vị trị công 

tác… việc thực hiện công tác điều động cán bộ, viên chức giữa các phòng chuyên 

môn đã đáp ứng nhu cầu bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm và trình độ 

chuyên môn được đào tạo; qua đó, đã góp phần phát huy năng lực trên các lĩnh 

vực công tác được phân công, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu của CBVC 

trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, công dân. Thực 

hiện quy trình xét chuyển ngạch và thi tuyển biên chế đúng quy định. 

- Ngoài lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc 

Đài còn quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; hàng năm, Đài xây dựng Kế hoạch, 

đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức về trình độ lý luận 

                                                 
1
 công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan trong phạm vi quy định đều được niêm yết 

công khai trên bảng, trên TDOffice và trên PowerPoint thể hiện trên 02 màn hình led tại 02 khu 

vực sảnh trong cơ quan. 

http://ninhthuantv.vn/


5 

 

chính trị, trình độ quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, 

nghiệp vụ, trong đó, ưu tiên các đối tượng thuộc diện quy hoạch, viên chức nữ, 

viên chức trẻ và viên chức dân tộc thiểu số. Hơn 70 lượt cán bộ, viên chức/năm 

tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ ngắn 

hạn và dài hạn, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức vừa làm việc vừa học tập nâng 

cao trình độ. 

3.3. Về minh bạch tài sản và thu nhập 

Hàng năm, phòng Hành chính tổng hợp thường xuyên rà soát, hướng dẫn, 

triển khai và thông báo danh sách công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê 

khai tài sản lần đầu và kê khai bổ sung tài sản, thu nhập theo quy định đến các 

phòng chuyên môn để thực hiện theo quy định. 

3.4. Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Định kỳ hàng năm, Đài luôn thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành 

Quy chế về định mức chi tiêu và phân phối thu nhập trong nội bộ cơ quan, nhằm 

quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị cho phù hợp, hiệu quả và 

đúng theo quy định pháp luật.  

3.5. Việc công khai, minh bạch trong giải quyết công việc  

Công tác phân công bố trí lịch tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển tiếp và trả 

lời đơn thư của cán bộ và nhân dân đến trực tiếp và thông qua chuyên mục Hộp 

thư Truyền hình kịp thời, đúng quy trình, không gây khó dễ cho tổ chức, cá nhân 

đến liên hệ công việc. 

3.6. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách 

Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền nhình chỉ đạo quán triệt thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN. Đến nay, Đài không có trường 

hợp nào có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.  

3.7. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng 

Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài xây dựng chương trình công tác 

kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Tổ kiểm tra, chấn chỉnh 

kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính của cơ quan đã triển khai 

nhiều đợt kiểm tra, giám sát và phòng ngừa tham nhũng. Qua kết quả kiểm tra, 

giám sát hàng năm, 100% CBVC chấp hành tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng; không để xảy ra các vụ việc tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. 

III. Nhận xét chung 

1. Thuận lợi 

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 
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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. Kết quả đến nay, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận chưa có trường hợp nào để xảy ra tham nhũng tại 

cơ quan. 

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. 

Với quyết tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể CBVC cơ quan trong 

công tác phòng, chống tham nhũng và sự nỗ lực, chủ động triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan; công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời 

gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến trong nhận 

thức và hành động của từng đảng viên, cán bộ, viên chức. 

2. Khó khăn 

Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ kiểm 

tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính của đơn vị là 

những CBVC kiêm nhiệm nên việc kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Ninh Thuận./. 

(Đính kèm phụ lục) 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh Tra tỉnh; 

- Email: Nguyenthilanchi78@gnail.com (File word); 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT. 
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