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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THUỶ 

 
Số: 985 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thuỷ, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Diệt chuột tập trung vụ Mùa năm 2020 
  

Thực hiện văn bản số 990/SNN-TT&BVTV ngày 07/7/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc phát động diệt chuột tập trung vụ Mùa năm 2020. 

UBND huyện ban hành Kế hoạch diệt chuột tập trung vụ Mùa năm 2020 trên địa 

bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích, yêu cầu 

Để ngăn chặn sự bùng phát số lượng và thiệt hại do chuột gây ra, góp phần 

bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2020. Ngoài ra, diệt chuột 

còn hạn chế dịch bệnh lây lan cho người và vật nuôi ở mỗi gia đình.   

 2. Yêu cầu 

- Công tác chỉ đạo triển khai phải tập trung, quyết liệt, đảm bảo các xã, thị 

trấn diệt chuột tập trung đạt 100% theo Kế hoạch của UBND huyện. 

- Hạn chế tốn kém, không phô trương hình thức, đảm bảo đánh chuột đạt tỷ 

lệ, hiệu quả cao. 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

 1. Thời gian, đối tượng, vùng diệt chuột 

 - Phạm vi diệt chuột: 11/11 xã, thị trấn. 

- Diện tích cần phòng trừ: Tập trung vào lúa mùa chính vụ, lúa chất lượng cao. Cụ thể:  

Diện tích cây lúa toàn huyện: 425 ha. Diện tích cần đánh chuột tập trung lần 1: 125 ha 

(30% diện tích lúa toàn huyện); lần 2 là: 15 ha (mô hình lúa nếp Đoan Hạ). Tổng diện tích phải 

đánh chuột tập trung vụ Mùa 2020: 140ha 

 - Đối tượng: chuột các loại. 

- Địa điểm triển khai: Tập trung ở các vùng trọng điểm như bờ kênh, gần khu 

dân cư, khu nghĩa trang, gần khu vực trang trại chăn nuôi, ven đường lớn và trong 

các hộ gia định ở khu dân cư có nhiều chuột phá hại.   

 - Loại thuốc sử dụng: BROMA 0,005AB 

 - Thời gian cấp thuốc, công tác chuẩn bị: Xong trước ngày: 20/7/2020. 

 - Thời gian tiến hành đánh chuột tập trung: Từ ngày 21-25/7/2020 khi cây lúa 

đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. 
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2. Kinh phí tổ chức diệt chuột 

 - Cấp huyện: 

Ngân sách huyện hỗ trợ 100% thuốc đánh chuột cho 140ha cây lúa (Đánh tập 

trung ở những khu vực chuột chú ẩn và phá hoại).  

- Cấp xã, thị trấn: 

 Xã hỗ trợ tiền công chỉ đạo chiến dịch diệt chuột tập trung cho HTX nông nghiệp và 

khuyến nông cơ sở. Bao gồm tiền công rải mồi; thu gom, tiêu hủy xác chuột. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chủ trì phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông phân 

công lãnh đạo, cán bộ phối hợp với UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo, hướng dẫn kỹ 

thuật phối trộn thuốc và tổ chức diệt chuột đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

 - Phối hợp Trạm Trồng trọt và BVTV, Phòng Tài chính-KH lập dự toán kinh 

phí mua thuốc diệt chuột trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 

2. Trạm Trồng trọt và BVTV 

- Tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời thuốc diệt chuột cho UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện; đồng thời phân công lãnh đạo, cán bộ về các xã, thị trấn để 

chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật và cách đánh chuột cho cán bộ khuyến nông, HTX nông 

nghiệp các xã, thị trấn. Đặc biệt là mô hình lúa nếp chất lượng cao tại xã Đoan Hạ 

để tổ chức diệt chuột đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Tổ chức giám sát trong và sau chiến dịch diệt chuột tập trung; hướng dẫn 

thu gom và xử lý mồi bả thừa và xác chuột chết đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch diệt chuột báo cáo UBND huyện, Sở 

Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Trồng trọt và BVTV 

thẩm định dự toán kinh phí mua thuốc diệt chuột, và chi phí khác trình Chủ tịch 

UBND huyện xem xét, quyết định. 

4. Trạm Khuyến nông 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Trạm Trồng 

trọt và BVTV viết các tin, bài hướng dẫn kỹ thuật và cách đánh chuột; hướng dẫn 

thu gom và xử lý mồi bả thừa và xác chuột chết đảm bảo vệ sinh môi trường để 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ về các xã, thị trấn để chỉ đạo, hướng dẫn kỹ 

thuật thả mồi đánh chuột, đặc biệt là mô hình lúa nếp chất lượng cao tại xã Đoan Hạ 

để tổ chức diệt chuột đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
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5. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền 

thanh- Truyện hình huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn về các nội dung của kế 

hoạch;  

- Phối hợp Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV đưa các tin, bài 

hướng dẫn kỹ thuật thả mồi và cách đánh chuột; hướng dẫn thu gom và xử lý mồi 

bả thừa và xác chuột chết đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, chỉ đạo đài 

truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực 

hiện. 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch diệt chuột tập trung và phân công thành viên Ban chỉ 

đạo sản xuất chỉ đạo HTX nông nghiệp, tổ khuyến nông xã, trưởng khu dân cư 

hướng dẫn, tổ chức cho nông dân đánh chuột tập trung cho diện tích cây trồng theo 

hướng dẫn của Trạm Trồng trọt và BVTV huyện; Chỉ đạo thu gom và xử lý xác 

chuột chết và lượng mồi bả sau chiến dịch để bảo vệ môi trường; đồng thời thường 

xuyên báo cáo kết quả tiến độ diệt chuột của địa phương mình về UBND huyện 

(qua trạm Trồng trọt và BVTV huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở 

Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch diệt chuột tập trung vụ Mùa năm 2020. Yêu cầu 

Trưởng các phòng, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo về UBND huyện qua (Trạm Trồng trọt và BVTV huyện) để được giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ;  

- CT, PCT UBND huyện (Ô: Tân); 

- Các phòng, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Tài chính-KH, Trạm Khuyến nông, Trạm 

TT&BVTV, Đài Truyền thanh-Truyền hình; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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   DIỆN TÍCH LÚA CẦN ĐÁNH CHUỘT TẬP TRUNG VỤ MÙA 2020 TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN THANH THỦY  

(Kèm theo Kế hoạch số  985 /KH-UBND, ngày 13  tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

gieo cấy 

(ha) 

DT lúa 

cần đánh 

chuột lần 

1 (ha) 

Lượng 

thuốc cấp 

lần 1 (1 

gói/360m2) 

DT lúa 

cần đánh 

chuột lần 

2 (ha) 

Lượng 

thuốc cấp 

lần 2 (1 

gói/360m2) 

Ghi chú 

1 Tu Vũ 40 6 168       

2 Đồng Trung 80 26 728       

3 Hoàng Xá 20 0 0     Xã tự túc 

4 Sơn Thủy 10 0 0     Xã tự túc 

5 Đoan Hạ 40 34 952 15 420   

6 Bảo Yên 10 3 84       

7 Thị trấn T.T 10 2 56       

8 Tân Phương 10 1 28       

9 Thạch Đồng 10 1 28       

10 Xuân Lộc 155 46 1288       

11 Đào Xá 40 6 168       

  Tổng 425 125 3500 15 420   

Tổng DT cần đánh 

vụ mùa 2020 140           
Tổng lượng thuốc 

cấp L 1+ L 2 3920           
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