
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-STNMT           Khánh Hòa, ngày         tháng  01  năm 2021  

 

                      

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

                Sở Tài nguyên và Môi trường 2021    

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 

13/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cúa Sở Tài nguyên và môi trường năm 2021: 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

           Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, Trưởng đơn vị trực thuộc 

Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký ./. 

        Nơi nhận: VBĐT 
         - Như Điều 3; 

         - UBND tỉnh (B/c); 

         - Sở Tư pháp; 
         - Ban GĐ Sở; 

         - Lưu: VT, H.Vinh. 

                       GIÁM ĐỐC   

   

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn Đồng 
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