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Thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm
2015, sáng ngày 9/11, Ban Thường vụ Thành đoàn Cẩm Phả chỉ đạo Đoàn Thanh niên trường
THPT Lê Quý Đôn phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện Đất Mỏ HLU của trường Đại học Luật
Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật thu hút gần 1000 cán bộ, ĐVTN tham gia.

Tham dự chương trình các ban ĐVTN được phổ biến những vấn đề pháp lý cơ bản,
được tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết và hình thức xử lý vi phạm luật an toàn giao thông,
hành vi phạm tội do bạo lực học đường, tình yêu học đường... thông qua hình thức sân khấu
hóa.
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Trong chương trình còn diễn ra phần đố vui có thưởng lôi cuốn ĐVTN tham gia tìm hiểu
về pháp luật.

Chương trình tìm hiểu về pháp luật đã truyền tải những kiến thức pháp luật cơ bản nhất
đến cán bộ, ĐVTN trên địa bàn thành phố Cẩm Phả góp phần thay đổi nhận thức của ĐVTN
trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành Đoàn Cẩm Phả sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ sở trực
thuộc làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật.

Tin và ảnh: Thu Thủy
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