Số 40 tháng năm năm 2014
Viết bởi Quản trị Khánh Hòa
Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 10:57 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 11 Tháng 6 2014 16:17

Trong số này gồm có:

01. Hội thảo tham vấn góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải Đảo.

02. Diễn văn Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

03. Một số kết quả công tác về lĩnh vực Môi trường, Nước - Khí tượng Thủy văn, Khoáng sản.

04. Một số kết quả công tác về lĩnh vực Tài nguyên đất.

05. Đại hội Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2017.

06. Chi cục Quản lý đất đai được cấp giấy chứng nhận hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001 2008

07. Diễn văn Kỷ niệm 10 năm của Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường.

08. Báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1A đến ngày 23/4/2014.

09. Kiểm tra, thẩm định Dự án chế biến đá Granit.

10. Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2014.
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11. Một số nội dung liên quan Ngày Nước Thế giới năm 2014.

12. Một số giải pháp nhằm thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2016.

13. Nâng cao hiệu quả Quản lý phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun cần có các giải pháp
đồng bộ.

14. Phát biểu của đồng chí Lê Mộng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Khánh Hòa (Đại hội đoàn cơ sở năm 2014).

15. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trực tuyến.

16. Địa điểm xây dựng trạm thu phí mới Ninh An.

17. ĐTM cho Dự án Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort và Spa.

18. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định giá đất Dự án.

19. Kết quả kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính đợt 1 năm 2014.

20. Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Biển và
Hải đảo Việt Nam " trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn đến năm 2015.

21. Dự án Khu biệt thự và sân Golf Ninh Long tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
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22. Ký kết giao ước thi đua Khối đơn vị sự nghiệp năm 2014.

23. Đánh giá tình hình sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số.

24. Mở rộng kho xăng dầu tại khu vực cảng Cam Ranh, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh.

25. Lễ thông xe đường Mai Xuân Thưởng, thành phố Nha Trang.
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