
 BỘ NÔNG NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 CỤC CHĂN NUÔI 

 
 Số:             /QĐ-CN-VP Hà Nội, ngày        tháng        năm  
  

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động 

vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2021 của Cục Chăn nuôi 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI 

 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCCB ngày 02 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Chăn nuôi; 

Căn cứ Công văn số 7006/BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng hành động vì bình 

đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt 

động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2021 của Cục Chăn nuôi. 

Điều 2. Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Chăn nuôi căn cứ Kế hoạch triển 

khai các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới theo kế hoạch của Cục. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Chăn 

nuôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  Q. CỤC TRƯỞNG 
- Như Điều 3;   
- Vụ TCCB (để b/c); 

- Lưu: VT. 

 

 
 

 Dương Tất Thắng 
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 BỘ NÔNG NGHIỆP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 CỤC CHĂN NUÔI 
 

  

KẾ HOẠCH  

Triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới 

và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 của Cục Chăn nuôi 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-CN-VP ngày       /10/2021              

của Cục trưởng Cục Chăn nuôi) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của Lãnh đạo, Đảng ủy Cục 

Chăn nuôi và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các 

hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm, kế hoạch, chương trình, 

đề án, dự án Cục. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Cục Chăn nuôi thay đổi hành vi nhằm thực hiện 

bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới. 

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới, Chương trình Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị 

trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030, 

Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 

2025 và các chương trình, đề án có liên quan. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và 

vì sự tiến bộ của phụ nữ 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-

NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của 

Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 

- Phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật bình đẳng giới trên website 

Cục Chăn nuôi. 

- Tổ chức truyền thông cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Cục Chăn nuôi về các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, 

giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính 

thai nhi. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai những nội dung mới về bình 

đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 bằng các hình thức lồng ghép phù 

hợp với từng đối tượng và điều kiện, tình hình thực tế. 

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; thực hiện lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy 

hoạch kế hoạch phát triển ngành, trong các chương trình đề án, dự án, kế hoạch 

hoạt động của Cục Chăn nuôi. 

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng 

cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; cử các cán bộ nữ 

tham dự các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ nữ kiến thức về bình đẳng giới, 

kỹ năng quản lý lãnh đạo (nếu có). 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2021 - 15/12/2021 

Công đoàn Cục Chăn nuôi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 

15/11/2021 - 15/12/2021. Thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới theo chủ đề, thông điệp năm 2021 do Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội phát động. 

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi 

nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng 

giới 

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cục Chăn nuôi trong triển 

khai, bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới.  

- Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

5. Công tác kiểm tra giám sát 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chính 

sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng 

cán bộ nữ; tình hình bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động 

tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong hoạt động của Cục. 

- Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích 

xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công đoàn Cục phối hợp với Văn phòng Cục Chăn nuôi triển khai các 

hoạt động bình đẳng giới trong năm; xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành 

động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 
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- Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục triển khai thực 

hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ công chức, viên chức, người 

lao động thuộc Cục. 

- Công đoàn Cục Chăn nuôi tổ chức các hoạt động cho công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Cục trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới như: tập huấn các kiến thức về bình đẳng 

giới nhất là những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 

2019./.
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