
KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 

của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo  
 

Thực hiện Kế hoạch 6507/KH-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu 

cực; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, để giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, liêm chính; tiếp 

tục nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Xác định triển khai, tuyên truyền Công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đài trong công tác xây dựng 

chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Kiên quyết, 

kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị 

cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích 

cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với hành 

vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; 

can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có 

ngoại lệ. 

- Tập trung tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và 

toàn dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, 

kinh tế, hình sự để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền với phòng, chống 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ; nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và 

hành động trong cán bộ, công chức và Nhân dân. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành 

động trong cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân.  
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- Tập trung tuyên truyền về kết quả kiểm tra, thanh tra; xử lý cán bộ, công 

chức vi phạm; về khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, 

nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tham gia tích cực đấu tranh, 

ngăn chặn “tham nhũng vặt”; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những 

người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu 

tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để 

chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm khắc việc 

đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. 

- Tuyên truyền đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm “chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm” “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ 

phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đi đôi với xây dựng cơ 

chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám 

nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. 

- Tuyên truyền công tác hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về 

công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn.  

- Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham 

nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; kịp thời 

xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện và có dư luận về tham 

nhũng, tiêu cực; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân trong 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống 

tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Thời sự, Biên tập phối hợp với phòng Kỹ thuật và Công nghệ bám 

sát Kế hoạch số 6507/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền; Phân công phóng viên, biên tập viên đăng ký đề tài, đưa tin, 

bài về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ về thực hiện 

Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; Phối hợp với Sở, ngành, địa phương tổ chức sản xuất các 

chuyên mục, chuyên đề, các buổi tọa đàm, chương trình Vấn đề hôm nay, Dân 

hỏi lãnh đạo Sở - ngành trả lời có nội dung liên quan đến kết quả triển khai thực 

hiện Kế hoạch. 

- Phòng Dịch vụ và Quảng cáo phối hợp với các phòng chuyên môn xây 

dựng kinh phí tuyên truyền. 

- Phòng Tổ chức và Hành chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai thực 

hiện kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế 

hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh), Ban Giám đốc theo 

quy định. 
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Trên đây là kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 08-

NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Ninh Thuận./.  

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Nhật 
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