Sáng 06/12/2015, UBND qun Ng Hành Sn t chc L phát ng và ra quân dit chut chun b cho vic gieo
s v ông Xuân 2015-2016 ti phng Hòa Quý.
Hòa Quý là a phng có tng din tích t trng lúa ln nht ca qun Ng Hành Sn vi 113 ha. Ti bui ra quân, hn
800 bà con xã viên và hi viên, oàn viên các hi, oàn th trên a bàn phng Hòa Quý, c huy ng, phân
chia thành tng tp t 5 n 10 ngi phân b khp các cánh ng dit chut. Phng pháp th công c bà con áp
dng ó là ào hang, nc.
Theo chia s ca bà con ây là mt trong nhng gii pháp có hiu qu tích cc giúp gim s phá hoi ca chut
trong thi gian chun b xung ging. Bà Hunh Th u-i trng i 1 i Sn xut Th An, phng Hòa Quý cho bit: "V
Hè thu va ri, bà con b thit hi mùa màng rt nhiu do chut cn phá, vì vy t ra quân này là rt kp thi. Cách
dit chut th công này cng em li hiu qu giúp bà con yên tâm trc v gieo s".
Cng theo bà con, t ra quân dit chut gn ây nht cách ây cng ã 7, 8 nm. Tuy nhiên trong 02 nm tr li ây,
do tình hình thi tit din bin phc tp, nng hn kéo dài, lng ma thp, nên chut sinh sôi và phát trin mnh
gây tn tht nng n cho bà con. t hè thu va qua, 11/124 ha lúa gieo trng ca phng Hòa Quý t nng sut
thp do chut cn phá.
m bo v ông xuân 2015-2016, a phng phát ng bà con ra quân dit chut, ng thi trin khai ng lot các bin
pháp v sinh ng rung, phát quang b bi, hn ch ti a ni n np ca chut, s dng bin pháp sinh hc nh phát trin
àn chó, mèo sn chut, s dng thuc, b dit chut sinh hc.
Ông Nguyn c-Phó Ch tch UBND phng Hòa Quý, qun Ng Hành Sn cho bit: Nhng nm tr li ây do nh
hng ca thi tit phc tp, nng hn, ma ít, cha có t l lt nào to iu kin thun li cho chut sinh trng gây hi mùa
màng. Chính vì vy, a phng phát ng nhân dân ra quân tng dit chut trên din rng. ng thi lu ý bà con
thu gom xác chut, x lý chut cht m bo v sinh môi trng. khuyn khích phong trào dit chut, ngoài kinh
phí h tr ca UBND qun, UBND phng trích kinh phí h tr bà con 2000 ng vi mi con chut bt c, i nào dit c
chut nhiu nht c thng 300 ngàn ng, nhì là 200 ngàn ng.
Bà con ra quân dit chut
hn ch nh hng nng sut cây trng do b chut cn phá, a phng vn ng bà con thc hin tt phng châm "Dit
chut sm, ngay t u v", "Dit chut thng xuyên, liên tc", "Dit chut bng nhiu bin pháp" và "Cng ng cùng
tham gia dit chut". Thc hin dit chut úng k thut, m bo an toàn tuyt i cho ngi và gia súc, gia cm, chú
trng h thng kênh mng, ng giao thông ni ng.
Cùng vi ra quân dit chut, a phng vn ng bà con dn sch c rác, khi thông h thng mng dn nc, chun b iu
kin tt nht cho v gieo s ông Xuân 2015-2016 sp n, vi hy vng v mùa bi thu./.
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