Số 37 tháng mười hai năm 2013
Viết bởi Quản trị Khánh Hòa
Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:07

Trong số này gồm có:

01. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường giải tỏa và giải quyết khiếu nại về đất đai.

02. Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2013 của Sở Tài nguyên và
Môi trường.

03. Một số nội dung bảng giá đất năm 2014.

04. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường.

05. Kết quả 5 năm thực hiện Thông báo số 130/TB-TW ngày 01/01/2008 của Bộ Chính trị về
giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

06. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, hiện đại.

07. Tình hình vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2003-2013).

08. Một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

09. Kiểm tra hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện Diên Khánh.
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10. Tham gia đối thoại với dân cư tại các dự án huện Cam Lâm.

11. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
năm 2013.

12. Tình hình xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 trong năm 2013.

13. Kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính 2012.

14. Phương án xây dựng giá đất của tỉnh năm 2014.

15. Phát động thi đua chào mừng kỷ niêm 10 ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Khánh Hòa.

16. Tình hình công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trong Cụm Công nghiệp Đắc Lộc.

17. Di dời nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu.

18. Kiểm tra hoạt động khai thác cát tại thị xã Ninh Hòa.

19. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường năm 2013.

20. Tổng kết phong trào thi đua năm 2013 Khối sự nghiệp.
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