Số 51 tháng 3 năm 2016
Viết bởi Quản trị Khánh Hòa
Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 15:55 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 08:20

1. Tỉnh Khánh Hòa hưởng ứng ngày nước Thế giới năm 2016

2. Công tác BVMT của Công ty TNHH MTV Hải Đăng Phát và cơ sở mua bán – sản xuất, chế
biến phụ phẩm hải sản của ông Nguyễn Chí Nam

3. Cần rút ngắn Quy trình định giá đất cụ thể

4. Công tác điều tra thông tin chuyển nhượng thị trường QSD đất đai năm 2016.

5. Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Môi trường mới ban hành

6. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp thu hồi
sản phẩm cát nhiểm mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

7. Hướng dẫn các nội dung bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt

8. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17 của Sở Tài nguyên và
Môi trường.

9. Thông báo về việc chấm dứt việc sử dụng đất không đúng mục đích tại số 17 Biệt thự,
phường Lộc thọ, TP Nha trang

10. Báo cáo tăng cường giám sát và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT đối với các dự
án đã phê duyệt ĐTM
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11. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp và thống nhất
tài nguyên - môi trường biển và hải đảo

12. Đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và cải cách hành chính của Sở Tài
nguyên và Môi trường

13. Giới thiệu về Microsoft Office 2016
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