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Trong những năm gần đây chuột có xu hướng gây hại gia tăng trên các diện 

tích lúa, năm sau cao hơn năm trước1 gây nhiều khó khăn trong sản xuất trồng trọt, 

hao phí nhiều công sức và kinh phí cho công tác diệt chuột. Thời gian qua, các địa 

phương đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp diệt chuột và đạt được kết quả đáng 

kể: toàn tỉnh đã tiến hành đào bắt và diệt được 234.204 con chuột, sử dụng hơn 50  

kg thuốc diệt chuột hóa học và hơn 6.500 kg thuốc diệt chuột sinh học để diệt 

chuột. Tuy nhiên, do chuột là đối tượng có khả năng sinh sản nhanh, cây trồng 

nông nghiệp ngày càng đa dạng trong khi những năm qua thời tiết lại không có 

nhiều đợt lũ lụt lớn nên đã tạo điều kiện cho chuột phát triển nhanh. Vì vậy, hiện 

nay số lượng chuột tồn tại trên đồng ruộng vẫn rất lớn, nguy cơ gây hại cho sản 

xuất nông nghiệp.  

Để chủ động công tác phòng chống, giảm tới mức thấp nhất tác hại do chuột 

gây ra cho các vụ sản xuất năm 2020 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các đơn vị liên quan tập trung 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã 
- Xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất với các giải pháp cụ thể phù 

hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị ở cơ sở, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát việc phòng trừ chuột. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế phối hợp với Trạm 

Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tăng cường hướng dẫn các biện 

pháp kỹ thuật phòng trừ chuột; Đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn trong việc 

chỉ đạo các HTX, tổ hợp tác và bà con nông dân thực hiện các biện pháp diệt trừ 

chuột theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 Một số biện pháp kỹ thuật áp dụng cụ thể: 

+ Tổ chức, phát động các đợt diệt chuột đồng loạt tập trung vào thời gian 

chuột chưa vào mùa sinh sản; giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất (khi đồng 

trắng); sau các trận mưa lớn, các trận lũ lụt chuột di chuyển và sống co cụm ở 

những nơi đất cao; Những vùng có điều kiện có thể tạo lũ giả và tổ chức diệt trừ; 

Phát động toàn dân ra quân diệt chuột trước khi gieo sạ trong thời gian 10 ngày 

(ngày 10-20/12/2019); Vào vụ gieo trồng  và giữa vụ gieo trồng (thời kỳ lúa làm 

đòng) tiếp tục tổ chức các đợt ra quân diệt chuột. 

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột trong đó coi trọng thực hiện 

biện pháp thủ công như đào bắt, hun khói, đặt bẫy và sử dụng thuốc diệt chuột sinh 

học; Việc sử dụng biện pháp đặt bẫy bán nguyệt ở nhiều địa phương đã ghi nhận có 

hiệu quả diệt trừ cao và dể áp dụng rộng rãi.  

                                           
1
 Tổng diện tích nhiễm chuột toàn tỉnh năm 2017 là 1.551 ha trong đó nặng 123 ha, năm 2018 tổng 

DTN chuột 1.883 ha trong đó nặng 175 ha, năm 2019 tổng DTN chuột  2.647 ha trong đó nặng 327 ha. 



Hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại; tuyệt đối không được 

dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm 

cho người, vật nuôi để diệt chuột. 

+ Việc diệt chuột phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng loạt, liên 

vùng, liên thôn; kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven làng với diệt chuột trong khu 

dân cư, trong các hộ gia đình. 

+ Khuyến khích các hộ gia đình phát triển đàn mèo để tăng số lượng thiên 

địch của chuột. 

- Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện các biện pháp diệt trừ 

chuột đạt hiệu quả cao. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai các biện pháp 

diệt trừ chuột có hiệu quả cao. 

- Thường xuyên theo dõi, dự tính dự báo chính xác phát sinh và khả năng gây 

hại của chuột; nắm bắt thông tin và chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt 

trừ cụ thể. 

- Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố, thị xã 

tham mưu các biện pháp diệt chuột phù hợp với tình hình thực tế trình UBND 

huyện, thành phố, thị xã để có phương án diệt trừ hiệu quả; Thường xuyên nắm 

thông tin trên địa bàn báo cáo UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên 

quan biết để chỉ đạo thực hiện. 

3. Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và cơ quan liên quan để 

chủ động công tác thông tin tuyên truyền về tác hại và các biện pháp diệt trừ chuột 

bảo vệ mùa màng. 

- Chỉ đạo mạng lưới khuyến nông cơ sở, cử cán bộ phối hợp với Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế các 

huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ chuột cho 

người nông dân. 

5. Đề nghị các cơ quan truyền thông 

Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và Đài Truyền thanh các địa 

phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về chuột hại và biện pháp quản 

lý chuột hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã, các đơn vị trong ngành có liên quan thực hiện tốt các nội dung trên, báo cáo 

thường xuyên kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp 

và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) để tổng hợp, xử lý./. 

 

 Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tinh (B/c);  

- Trung tâm BVTV khu 4 (B/c);         

- VP Tỉnh uỷ;                      

- VP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH và Báo Q.Trị; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- TT KN; CCTT BVTV; 

- Phòng NN và PTNT/phòng kinh tế các huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 
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