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Diçt chu9t bao vç san xuat viii Bong Xuan 202 1-2022 

Thai gian vra qua, thii tit dtu vi Dông Xuãn nàm 2021-2022 tucmg di thun 
1i cho vic cay 1t dat, phGi ãi và lam thüy lçii ni dông (tháng 11,12/2021, nhit d 
trung bIrth cao hin hang näm 0,5°C, thai tiêt nàng, hanh khô...). Tuy nhiên, day cUng 
là diu kin thun lcd d chut phát sinh, tang nhanh quân the, trong khi cong tác diet 
chut thuâng xuyên con hin ch, vic v sinh dông rung chua duge nông dan và các 
dja phuong quan tam thirc hin - nh.t là các din tIch rung bó hoang nên nguy cci 
chut phá hoai san xut vii Xuân 2022 là rat lón. 

Tiir tInh hInh trén, d chü dng bão v san xutt nông nghip, môi truOng sinh 
thai, sue khOe eng dng, UBND huyn xây dmg Kê hotch diet chut bào v san 
xut vii Dông Xuân näm 202 1-2022 nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 
1. Miic dIch: Chü dng xây dirng k hoach và t chirc trin khai các dgt 

diet chuôt tap trung, van dông ngucn dan thuong xuyên tham gia diet chuôt, han 
chê thâp nhât thit hai  do chut gay ra gop phân bão v san xuât, kho tang, tài san, 
sue khöe cong dông và môi truYng. 

2. Yen cu 
- 100% các xà, thj trn phài xây dirng k hoach va trin khai t chirc diet chut 

tp trung ngay sau khi lay nuac lam dat, trong và sau gieo cay lüa Xuân dam bão dat 
chat lucing, hiu qua, an toàn. To chüc diet chut nhung noi có mt d chut cao - 
nhât là khu xu l rác thai, khu trang trai,  b song, kênh muong, rung bO hoang và 
khu virc cong sâ, khu Cong nghip... 

- Thirc hin dng b các bin pháp d diet chut: si:r ding thuc hoá hçc, ha 
sinh h9c, dt cam bay thU cong... Luu : uu tiên sU ding các loai bã sinh h9c, dt 
cam, bay thU cong de diet chuôt; chi sU dung các loai thuc hóa h9c It dc hai  di vâi 
con nguai, mOi truang; tuyt dôi không sU ding các thuôc cm, thuc ngoài danh 
m1ic, dUng din dê diet chut gay nguy hiêm cho nguai, vt nuôi. 

- Ngay sau các dgt diet chut tp trung phãi thuang xuyên t chUe thu gom, tiêu 
hu xác chut dê hn chê ô nhiêm môi truang; quãn l, giám sat chat chê vic dào bat 
chut thU cong tai cãc bx kênh, các tuyên du&ng giao thông ni dng d dam bão an 
toan cOng trIrth và an toàn san xuât. 

II. NO! DUNG 
1. Thvi gian 
bàn huyn t chUc diet chut tp trung theo 03 dgt: 

Dot 1: tr ngày 17~20/01/2022 (ngay sau lay nuâc lam dat dgt 2 tU 3-4 ngày) 
Dot 2: tr ngày 27 ± 29/01/2022 (trong dgt lay nuc lam dat dgt 3) 
Dot 3: tili ngày 08 -- 10/02/2022 (trong thai gian gieo cay) 



2 

T chüc diet chuOt ttp trung dçt 1, 2 là rt quan trng vi ngay sau khi lay nuàc 
d phiic vi lam dat chut sê ra khôi ncd Cu trü di chuyên trung ye các khu v1rc go, bo' 
cao, khu dan cu, nguôn thüc an cüa chut së khan hiêm nên diet chut trong thrn 
gian nay hiu qua rt cao. Ngoài ra, trong thi gian to chrc gieo ma nén cüng, then 
kS' tr khi lüa dé nhánh dn cuôi vi, các dja phucing tiêp tçic phát dng, chi dao, 
hung dn nông dan diet chut thung xuyên bang các bin pháp thU cong kêt hgp 
sU ding bin pháp hóa h9c dê bão v an toàn cho maya  lUa xuân sau gieo, cay. 

2. Bin pháp 
- SU dung thuc boa h9c và các loai  bã sinh h9c: ChU yêu áp ding dê diet 

chut ngoài dng rung, khu nghia trang, khu i rae thai tp trung... 

+ DUng bã sinh hoc, thuc hoá h9c trn san: Biorat, Antimince 0,006GB... 
luqng 2,5 ~ 3,0 kg/ha (chia nhó mi vj trI dt 5 ± 10 gam). 

+ DUng thu6c hóa h9c: DUng các loai thuc trong Danh rni,jc thuc BVTV 
duc phép sU dçing va It dc hai  vâi môi trung nhu: Thuôc có boat  chat 
Bromadiolone (Cat 0.25 WP, Broma 0. OO5AB, Kilirat 0.005 Wax block ...); boat chat 
Brodifacoum (Forwarat 0.005%, Kierat®  0.005% Wax block bait,...); boat chat khác 
(Racumin 0. 75TP, Storm 0.005% block bait,..);... 

Khi sU d%ing thuc hoá hc phài d9c k5' và tuân thU nghiêm ngtt quy trInh k5 
thut huàng dn trên bao gói san phâm. 

- SU dung các bin pháp thU cong kt hçip bin pháp sinh hçc (nuôi chó, mèo 
dê bat chut) trong khu dan cu, trang trai,  gia trai... 

+ Tt chIrc thu gom tan du cay trng v11 mUa, v11 dông, phát quang cO dai tai 
các bi sOng, kênh muong, gO, bãi, rung bó hoang, v sinh khu dan cu, nghTa trang, 
khu xU 1 rác thai... 

+ TIm hang , no'i cu trU cUa chut d dao, bat sau do dm nn lai.  SU diing 
các loai cam, by (bay kçp, by dInh, bay lông, by sap...) d.t a lôi di lai  cUa ehut 
và khu virc chut gay hai. 

- Tat cã các ba1  mi, bã dugc chia nhô, dt tai  duang di 1ai  cUa chut, nhUng 
vi tn cao không bj ngp nithc... KhOng dt bã gân ngun nuóc sinh boat, trong 
chuông trai chàn nuôi. 

- Trong suôt thai gian phát dng diet chut bang bin pháp hoá h9c phãi thu&ng 
xuyên thông báo cho nông dan biêt dê dam báo an toàn cho eon nguai và san xuat nMt 
là vic quân l chat chê vic chãn thã dng 4t cUa các h chän nuôi... Thuang xuyên 
kiêm tra kêt qua cUacác dgt diet chut dê có ké boach  diu chinh, b sung cho hiu qua, 
an toàn. Tuyên truyên, huang dan nhân dan tuyt dôi không sU diing din và các boai 
thuôe näm ngoài danh mitc thuOc duçc sU diing a Vit Nam d diet chut,... 

- SU dirng luân phiên các loai thuc boa h9c d tang hiu qua cUa thuc. Uu tiên 
si~ ding the loai thuôc trn san nhu bã sinh h9c Biorat, thuc boa hoc Antimine 
0,006GB... - day là loai thuOc It dc hai  vai môi truang và cO hiu qua diet chut cao. 

- Khi gieo ma cn ehuan b nilon quay xung quanh khu vçrc gieo ma.  Kt hqp 
sU diing bã sinh hoc, bay thU cOng dê bat và diet chut. 

- Vic trn thue và dt bã trong các dçit diet chut tp trung phãi do tp th 



(Hcip tác xã, xómIdi/TDP...) thirc hin. NgiRii tr?c tiêp trn thuôc và dt bã phài 
deo khâu trang và gang tay bào h lao dng theo qui djnh. 

- T chirc thu gom, chôn xác chut ch&, thu gom xü 1 bao bI thuc dung qui 
djnh, dam bào v sinh môi trung và süc khóe cong dông. 

III. TO CHUC THTJC HIIN 
1. Phông NN&PTNT phi hçip vi Trung tam Djch vi Nông nghip huyn 

don dc, huàng dn UBND các xä, thj trân,  to chüc triên khai các dcit diet  chut theo 
K hoich dam bão an toàn và hiu qua; phôi hçip vi Trung tam Van hóa - Thông tin 
và The thao huyn lam tot cong tác tuyên truyên ye m11c dIch, yêu câu, ni dung kê 
hoch và hu&ig dan các bin pháp diet chut trên dja bàn huyn. 

Tng hçp s 1iu, kt qua các dçit diet chut ttp trung báo cáo UBND huyn. 

2. Phông Tài nguyen - MOi tru1ng, Phông Y t huyn can c1r chüc näng 
thim vi dugc giao chü dng phôi hçp vi Phông NN&PTNT huyn huàng dan 
UBNID các xà, thj trân to chirc triên khai, thrc hin kê hoach  dam bào v sinh môi 
tru&ng và an toàn cho src khóe nhân dan. 

3. Phông Van hoá - Thông tin, Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao 
huyn xay dimg kê hoach cij the triên khai tIch circ cOng tác tuyên truyên kê hoich 
diet chuôt bão ye san xuât. 

4. Doàn kim tra lien ngành ph& hçip vó'i UBND các xã, thj trn tang cung cOng 
the quãn l Nhà nithc ye thj tnthng kinh doanh thuôc BVTV nói chung thuôc diet  chut 
nói riêng. Xi.'r 1 nghiêm các truông hçp vi phm theo qui djnh cüa pháp 1ut. 

5. UBND các xã, th trn xây dirng k hotch, tp trung chi do, trin khai thrc 
hin dông b các bin pháp diet chut dê bâo v san xuât 0' dja phuang theo kê 
hoach cüa UBND huyên. To chüc tuyên truyên, phát dng toàn dan tIch circ tham 
gia diet chut dam báo an toàn và hiu qua. Thu0'ng xuyên kim tra, hii0'ng dn 
ngu0'i dan khi dào bat chut trên b0' vüng, b0' th0'a, b0' kênh, du0'ng giao thông ni 
dông phài dam nn ngay sau khi dào bat chut. Khuyên khIch thành 1p to (di) d 
to chüc diet chuôt theo tüng vüng san xuât, tüng xóm, di (TDP) nhàm dam báo tinh 
dông bat,  tp trung; sau môi dqt diet chut phài thu0'ng xuyên kim tra, don dc và 
chi dao  vic thu gom tiêu hüy xác chut dê bao v mOi tru0'ng. TOng hçip báo cáo kt 
qua ye UBND huyn (qua PhOng NN&PTNT huyn) d chi dao. 

Yêu câu các co quan lien quan, UBND các xã, thj trn trong huyn triên khai 
thirc hin nghiêm tue các ni dung Kê hoach nay.!.  ,7— 
No'i nhân: TM. Uc( BAN NHAN DAN 
- TT Huyn us', HDND, UBND huyn; KT. CHU TICH 
: Các chinhtrxã hôi huyén; PHO CHU T!CH  THU'Ør TRU'C 
- UBND các xã, thj trn; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liru VP HDND, UBND huyn. 

Vu Tuãn throng 
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