Gia Lộc:tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, tuyên truyền pháp luật v

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2018, nhân ngày Pháp Luật
Việt Nam 9/11, Ban Thường vụ huyện Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức Hội
nghị lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, tuyên truyền pháp luật về Luật
phòng cháy chữa cháy 2013; Triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Hội LHTN cấp cơ sở
tiến tới đại hội Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tới các TCCS Đoàn, Hội vào
sáng ngày 09/11/2018.

Tại hội nghị, các đồng chí Bí thư các TCCS Đoàn, Chủ tịch Hội cơ sở và Ủy viên Ủy ban Hội
huyện đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Đức – cán bộ Công an huyện Gia Lộc tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật về Luật phòng cháy chữa cháy 2013 gồm: Pháp luật về phòng
cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ; biện pháp phòng cháy
chữa cháy;cách sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy; cách thoát hiểm, đảm
bảo an toàn tính mạng khi xảy ra cháy…
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Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ huyện Đoàn -Ủy ban Hội huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp,
sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên. Các nhóm chủ đề được thảo luận bao gồm các lĩnh vực: Độ
tuổi; Giáo dục, học tập; Lao động việc làm; Chăm sóc sức khỏe; văn hóa, văn nghệ, vui chơi
giải trí; Tiếp cận thông tin và lĩnh vực thanh niên trong tham gia xây dựng và phản biện luật và
chính sách liên quan trực tiếp đến thanh niên; cơ chế giám sát luật và cơ chế xử lý khi có đối
tượng vi phạm luật. Trong quá trình thảo luận những khó khăn bất cập trong quá trình thực thi
chính sách, pháp luật đối với thanh niên đang gặp phải tại địa phương cũng được phản ánh,
trao đổi. Từ đó, đưa ra những kiến nghị đề xuất sửa đổi đối với dự thảo sửa đổi luật thanh niên.
Sau khi thảo luận, các cơ sở đã có phần trình bày kết quả là các kiến nghị bổ sung, đề xuất
sửa đổi; cơ bản đều nhất trí với việc sửa đổi luật thanh niên.

Tại hội nghị Ủy ban Hội huyện đã triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Hội LHTN cấp cơ
sở tiến tới đại hội Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tới Ủy viên Ủy ban Hội
LHTN huyện khóa IV, Chủ tịch Hội LHTN cấp cơ sở trong toàn huyện. Sau hội nghị,
Ủy ban Hội huyện sẽ tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường
trực Huyện ủy để thống nhất triển khai trong toàn huyện.

Huyện đoàn Gia Lộc
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