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KẾ HOẠCH
Diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 943/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 
UBND huyện Thanh Hà về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 
2022;

Để công tác phòng trừ diệt chuột gây hại sản xuất nông nghiệp năm 2022 
đạt kết quả cao, UBND thị trấn Thanh Hà xây dựng kế hoạch triển khai diệt 
chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022 đến các khu dân cư như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích:
- Diệt chuột để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất 

thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
- Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa dịch bệnh do chuột gây lên.
b) Yêu cầu:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người diệt chuột và người dân trong suốt 

quá trình tổ chức thực hiện.
- Tổ chức diệt chuột đồng loạt trong toàn xã bằng các biện pháp thủ công, 

sử dụng thuốc hoá học, thuốc sinh học, lựa chọn thời điểm, biện pháp thích hợp 
có sự tham gia của cộng đồng để đạt hiệu quả diệt trừ cao nhất.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả không để thuốc diệt chuột, dụng cụ diệt 
chuột và xác chuột làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng, môi trường sinh 
thái.

- Thúc đẩy và duy trì thường xuyên công tác diệt chuột trở thành phong 
trào và đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

2. Nội dung 
a) Công tác tuyên truyền
 Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh, 

trong các hội nghị, cuộc họp ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về 
tác hại của chuột đối với sản xuất và đời sống; thấy rõ sự cần thiết phải diệt 
chuột và các biện pháp diệt chuột, trách nhiệm của toàn dân trong công tác diệt 
chuột, nuôi và bảo vệ đàn mèo để bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

b) Quy mô tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2022
- Tổ chức diệt chuột trên quy mô rộng khắp toàn thị trấn, tập trung diệt 

chuột trên toàn bộ diện tích cấy lúa, trồng cây rau màu, diện tích vải, ổi và cây 
trồng khác trên vườn chuyển đổi, ở những nơi chuột có thể trú ẩn, sinh sản và 
phá hại.



- Các khu dân cư đồng loạt tổ chức diệt chuột trên đồng ruộng, khu 
chuyển đổi, diệt chuột bằng thuốc hóa học kết hợp với các biện pháp đánh bắt 
thủ công vào thời điểm đưa nước đổ ải đến gieo cấy vụ Chiêm xuân và thời 
điểm làm đất cấy lúa mùa.

Các thời điểm khác trong năm, các khu và hộ dân chủ động tổ chức diệt 
chuột bằng các biện pháp phù hợp trên toàn bộ diện tích cấy lúa, trồng rau màu 
và cây ăn quả để giảm mật độ chuột, hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ 
sản xuất và sức khỏe nhân dân.

c) Thời điểm diệt chuột
Tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2022 tập trung làm 

các đợt như sau:

- Vụ đông xuân:

Đợt 1: Từ khi đổ ải, làm đất đến khi gieo, cấy lúa (từ 15/01 - 10/2);

Đợt 2: Thời kỳ lúa đẻ nhánh rộ (đầu tháng 3);

Đợt 3: Thời kỳ lúa đứng cái, làm đòng đến bắt đầu trỗ bông (tháng 4);

- Vụ Mùa:

Đợt 4: Từ khi làm đất đến gieo cấy lúa Mùa (cuối tháng 6 - đầu tháng 7);

Đợt 5: Thời kỳ lúa đẻ nhánh rộ (đầu tháng 8);

Đợt 6: Thời kỳ lúa đứng cái, làm đòng đến bắt đầu trỗ (cuối tháng 8 đến 
trung tuần tháng 9);

- Vụ Đông

Đợt 7: Thời kỳ làm đất trồng cây vụ đông (tháng 10);

Đợt 8: Thời kỳ cây Vụ đông gần thu hoạch (tháng 12).

Riêng đối với diện tích cây ăn quả, thực hiện đánh chuột đồng loạt đợt 1 (vụ 
xuân) và đợt 4 (vụ mùa), bên cạnh đó căn cứ vào tình hình sinh trưởng cây 
trồng, đặc biệt thời kỳ cây cho quả, quả gần chín đến chín cần tổ chức đánh 
chuột đồng loạt để đạt hiệu quả cao.

Khi diệt chuột tập trung phải thực hiện đồng loạt giữa các khu dân cư và 
phải áp dụng đồng bộ các biện pháp, trong đó cần đẩy mạnh diệt chuột bằng các 
biện pháp: Phát quang bụi dậm, thu dọn sạch bèo trên các kênh mương để hạn 
chế chỗ ẩn nấp của chuột; tổ chức bắt chuột bằng các biện pháp thủ công như đổ 
nước, hun khói,....kết hợp đặt bẫy bả, đặt cạm để diệt chuột.  

Ngoài các đợt nêu trên, các khu, tổ dịch vụ diệt chuột, các hộ sản xuất cần 
tăng cường, chủ động diệt chuột để giảm mật độ chuột gây ra cho sản xuất nông 
nghiệp.



d) Kỹ thuật sử dụng thuốc diệt chuột: 
Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.
 3. Tổ chức thực hiện

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp 
năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai kế hoạch 
qua hội nghị để các khu, các ban ngành, đoàn thể nắm bắt, tổ chức thực hiện.

- HTX DVNN là đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch diệt chuột năm 2022, 
tham mưu giúp BCĐ triển khai và đôn đốc các khu thực hiện theo kế hoạch; 
Nhận thuốc diệt chuột từ huyện do tỉnh hỗ trợ và căn cứ vào diện tích chuẩn bị 
đủ lượng thuốc cho các khu, bố trí nguồn lao động thực hiện việc đặt mồi diệt 
chuột. Tổng hợp, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện các đợt diệt chuột về 
BCĐ.

- Đài phát thanh đưa tin tuyên truyền về Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản 
xuất năm 2022, động viên các khu, các tổ dịch vụ diệt chuột và các hộ sản xuất 
tích vực đánh bắt và đặc biệt là tập trung tuyên truyền cho các đợt diệt chuột để 
các hộ dân nắm được và thực hiện.

- Các tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến 
binh, Đoàn thanh niên tuyên truyền đến các hội viên của Hội để tham gia diệt 
chuột đồng loạt trên toàn bộ diện tích cấy lúa, trồng rau màu, cây ăn quả trên 
vườn chuyển đổi trên địa bàn theo kế hoạch, đúng kỹ thuật, đảm bảo đạt hiệu 
quả.

4. Kinh phí thực hiện
- UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột cho lúa, rau màu 

vào 02 đợt phát động “Tuần lễ diệt chuột” – tổ chức diệt chuột đồng loạt.
- Kinh phí mua thuốc chuột các đợt còn lại và kinh phí mua thóc làm mồi 

đặt bả do các khu, các hộ sản xuất đầu tư đóng góp.
- Hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo từ nguồn bổ xung của ngân sách cấp 

trên để triển khai thực hiện Kế hoạch. 
Trên đây là Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2022. UBND thị 

trấn đề nghị HTXDVNN, các ban ngành liên quan, các khu dân cư nghiêm túc 
triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- TT Đảng  uỷ; HĐND;
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VP.

TM. UBND TT THANH HÀ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Năng Hùng
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