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V/v tăng cường phòng, chống diệt chuột
bảo vệ mùa màng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Trong những năm qua công tác phòng trừ chuột tổng hợp đã được các cấp,
ngành quan tâm chỉ đạo. Do đó diện tích nhiễm chuột đã giảm đáng kể, theo báo cáo
tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hòa Bình, tính đến thời điểm
hiện tại tổng diện tích nhiễm chuột gây hại trên cây lúa là 314,5 ha thấp hơn cùng kỳ
năm 2016 (năm 2016 diện tích nhiễm là 559,5 ha). Diện phân bố tuy có giảm xong
mức độ gây hại cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2016.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, góp phần đảm bảo thắng lợi
sản xuất trồng trọt năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
1. Ủy ban nhân các huyện, thành phố:
- Thực hiện tốt chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp diệt trừ chuột bảo vệ sản
xuất và sức khỏe cộng đồng; Công văn 236/UBND-NNTN ngày 25 tháng 3 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ
chuột bảo vệ sản xuất (Nội dung các văn bản được đăng tải tại địa chỉ
http://trongtrotvabaovethucvat.hoabinh.gov.vn).
- Tiếp tục đẩy mạnh công mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tác hại
của chuột; chủ động xây dựng, kế hoạch về thời gian, nhân lực, tài chính cho
mỗi đợt đồng loạt ra quân diệt chuột của từng giai đoạn trong mỗi vụ và cả năm;
trong đó tập trung vào giai đoạn chuyển tiếp giữa hoặc đầu các vụ sản xuất (khi
trắng đồng); chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập huấn về các biện pháp phòng
trừ chuột bảo vệ sản xuất đến các hộ nông dân; xây dựng, mở rộng các mô hình
phòng trừ tổng hợp ở các vùng sản xuất trọng điểm.
- Chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm soát việc kinh doanh
thuốc Bảo vệ thực vật ở địa phương. Nghiêm cấm việc sử dụng thuốc diệt chuột
ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột có khả năng
gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.
Trước mắt: Tập trung chỉ đạo phát động cộng đồng diệt trừ chuột vào thời
điểm giao thời giữa vụ Mùa - Hè thu với vụ Xuân 2017. Đồng thời cần kết hợp
diệt chuột ngoài đồng, ven làng với việc diệt trừ chuột trong khu dân cư, trong
hộ gia đình và khuyến khích phát triển đàn mèo.
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn cụ thể các biện pháp
kỹ thuật phòng trừ chuột phù hợp với từng vùng sinh thái, từng giai đoạn sinh

trưởng phát triển của cây trồng. Đánh giá việc triển khai mô hình phòng trừ
chuột và chỉ đạo hệ thống chuyên ngành tham mưu kịp thời với chính quyền địa
phương trong việc duy trì, mở rộng mô hình.
3. Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các đoàn thể và cơ quan thông
tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền, tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung
trên, báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình
triển khai về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật Hòa Bình)./.
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