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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2021 
  

Tiếp nhận Công văn số 4415/SKHĐT-ĐTGS ngày 05/11/2021 của Sở Kế 

hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Ninh Thuận năm 2021, 

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

I. Kết quả chỉ đạo, điều hành nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành 

Giám đốc Đài đã ban hành các Kế hoạch về tuyên truyền triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh và 

những năm tiếp theo; ngày 10/11/2020, Giám đốc Đài đã ban hành Quyết định số 

1396/QĐ-ĐPTTH về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Quyết định 

số 37/QĐ-ĐPTTH, ngày 09/01/2021 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2021; Quyết định số 379/QĐ-ĐPTTH, ngày 05/4/2021 thành lập Tổ 

Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính 2021; Kế 

hoạch số 49/KH-ĐPTTH, ngày 12/01/2021 về việc tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính năm 2021, Kế hoạch số 105/KH-ĐPTTH, ngày 25/01/2021 về phát động 

phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(2346/QĐ-

UBND); Kế hoạch số 333/KH-ĐPTTH, ngày 20/3/2021 về phát động phong trào 

Thi đua “Thực hiện công tác cải cách hành chính” năm 2021(1243/KH-UBND); 

Hướng dẫn số 1661/HD-ĐPTTH, ngày 18/12/2020 về triển khai cam kết thực hiện 

kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021…  

2. Công tác kiểm tra cải cách hành chính 

Chỉ đạo phòng Tổ chức và Hành chính phân công lịch trực camera giám sát; 

kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; sử dụng hiệu quả giờ làm việc; bố trí lịch tiếp công dân; tiếp 

nhận và trả lời đơn thư của công dân kịp thời và đúng thời gian quy định; phân công 

bộ phận Văn thư hàng ngày thường trực tại phòng làm việc để hướng dẫn, tiếp nhận 

đơn thư. 

3. Công tác tuyên truyền 

-Ban Giám đốc Đài đã quán triệt đến các phòng chuyên môn, nghiêm túc triển 

khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, …về công tác phòng, 
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chống dịch Covid-19; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền trước và sau bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; gắn với tuyên 

truyền về cải cách, kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chỉ thị số 59-CT/TU của 

Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực 

hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ thị số 17-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao  năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI); Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

(PCI) tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 2842/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021; Kế hoạch số 

4514/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra công tác 

triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2021. 

- Chỉ đạo phòng Thời sự, Biên tập đưa tin kịp thời về kết quả công tác tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp và các hoạt động tư pháp; công tác xử lý 

các trường hợp vi phạm hành chính; ý thức thi hành pháp luật của cán bộ, đảng viên 

và người dân trong tỉnh... 

II. Kết quả thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 

1. Công tác tuyên truyền 
- Năm 2021, Đài đã phát sóng hơn 300 tin, bài, phóng sự có nội dung tuyên 

truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật Nhà nước; kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật; công tác thi hành pháp luật, việc xử lý vi phạm hành chính của ngành 

chức năng; ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; cải cách tư pháp và các hoạt 

động tư pháp; kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật” 

của các Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh. 

- Các chuyên mục: Cải cách tư pháp, Pháp luật và cuộc sống, Vấn đề hôm 

nay, Dân hỏi, lãnh đạo Sở ngành trả lời… có nội dung tuyên truyền các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; giao lưu, đối thoại 

những điểm mới được sửa đổi bổ sung của Hiến pháp năm 2013; phổ biến các văn 

bản Luật, văn bản dưới Luật mới ban hành của Nhà nước; công tác cải cách hành 

chính; cải cách thủ tục hành chính; công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành 

chính của ngành chức năng; phản ánh việc thực thi pháp luật của các ngành, địa 

phương và Nhân dân. 
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2. Công tác cải cách thể chế 

Đài ban hành văn bản hành chính thông thường, không có chức năng xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 
Năm 2021, Đài thực hiện đảm bảo các nội dung nêu tại Quyết định số 19/QĐ-

UBND, ngày 21/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc 

phê duyệt Đề án tổ chức lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận và Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận 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. 

4. Cải cách tài chính công    
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận là đơn vị hành chính sự 

nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh, tự đảm bảo một phần kinh phí. Việc thu chi ngân 

sách đúng quy định, không có hành vi tiêu cực trong quản lý tài chính. 

 -Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, thông 

báo kết quả sử dụng kinh phí trong Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và định kỳ 

hàng quý; thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết 

kiệm về xăng xe, văn phòng phẩm, điện, nước sinh hoạt, nước uống,...  

5. Hiện đại hóa nền hành chính 

- Bộ phận Văn thư hàng ngày thường xuyên kiểm tra trên mạng tiếp nhận văn 

bản điện tử của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở ngành để kịp thời phục vụ nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý điều 

hành tác nghiệp TDOffice xử lý văn bản điện tử thuận lợi trong giải quyết công việc 

kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm.  

- Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận và 

phần mềm duyệt tin bài qua mạng vận hành tốt. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) năm tới 

-Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, …về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 57-CT/TU và Chỉ thị số 24/CT-UBND 

về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; 

gắn với công tác tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
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hạnh phúc”, gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về xây dựng Đảng. 

- Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên 

quan đến công tác thủ tục hành chính, cải cách hành chính; các Kế hoạch của tỉnh về 

triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI); 

- Tăng thời lượng phát sóng các tin, phóng sự, các chuyên đề, chuyên mục 

liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác thi hành pháp luật, 

công tác xử lý vi phạm hành chính; răn đe, cảnh báo và các giải pháp chế tài, xử lý 

đối với hành vi vi phạm pháp luật.  

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đối với cán bộ, viên chức để có ý thức nâng cao tinh thần trách 

nhiệm trong công việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính cơ quan. 

- Vận động toàn thể cán bộ, viên chức tích cực và thường xuyên đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện công khai tài 

chính, đẩy mạnh cải cách tài chính công, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Phòng Thời sự, Biên tập xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính; xử lý vi phạm hành chính; 

phân công đội ngũ phóng viên, biên tập viên tăng cường đi cơ sở, liên hệ Sở Tư 

pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Hội Luật gia nắm bắt thông tin, đưa tin, phóng 

sự về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền thi hành pháp 

luật; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xử lý các trường hợp 

vi phạm hành chính; ý thức thi hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân 

trong tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải thiện, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Ninh Thuận./.                                  

                                                                                            
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;   

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu: VT. 

   KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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