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Trong số này gồm có:

Hoa sen - Quà tặng tinh túy từ thiên nhiên.

Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi).

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) tại Khánh Hòa.

Spam - Mối đe dọa tiềm ẩn.

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai &nbsp;(Sửa
đổi).

Hiện trạng và nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt của một số nguồn nước mặt &nbsp;trên
địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trung tâm công nghệ thông tin.

Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm &nbsp;2013.

Việc cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu về quần đảo Trường Sa thuộc huyện &nbsp;Trường Sa,
tỉnh Khánh Hòa.

Những quan điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với việc tiếp tục đổi &nbsp;mới
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chính sách, pháp luật về đất đai.

Hội nghị phổ biến nội dung dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Hội nghị triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai &nbsp;sửa
đổi.

&nbsp;Lễ ra quân bảo vệ môi trường và trao tặng cờ tổ quốc cho ngư dân Trường Sa.

Hoạt động tháng thanh niên chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn &nbsp;thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2013.

Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh.

Mittinh hưởng ứng ngày nước thế giới 2013 tại Khánh Hòa.

&nbsp;Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ sau
&nbsp;ngày 1 tháng 7 năm 2011 cho đến nay.

Tập huấn chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư năm 2013.

Kết quả công tác cải cách hành chính tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện &nbsp;Khánh
Vĩnh.

Câu lạc bộ thơ.
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