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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:820 /UBND-NN 
V/v người dân dùng kích điện bắt 

giun đất làm ảnh hưởng tới môi 

trường đất trồng trọt. 

         

        Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

 

                         Kính gửi: - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

                                          - UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 972/SNN-BVTV ngày 26/7/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn V/v người dân dùng kích điện bắt giun đất làm 

ảnh hưởng tới môi trường đất trồng trọt. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có tình trạng người dân dùng kích điện để 

đánh bắt giun đất trên ruộng đồng, vườn. Trong hệ sinh thái nông nghiệp, giun 

đất có vai trò rất lớn trong sản xuất nông nghiệp bởi chúng làm đất tơi xốp, tăng 

độ phì nhiêu cho đất… Việc dùng máy kích điện bắt giun đất, đặc biệt trên đất 

nông nghiệp với số lượng lớn làm mất cân bằng sinh thái, gây ảnh hưởng xấu 

đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Để nắm bắt được tình hình và chấm dứt ngay tình trạng trên, UBND 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nắm bắt tình hình, kiểm tra, đánh giá việc bắt giun bằng kích điện trên 

địa bàn, tổng hợp xây dựng báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện Luật 

Bảo vệ môi trường, vận động người dân, nhất là các hộ thu mua giun đất bằng 

kích điện chấm dứt ngay hoạt đông tổ chức thu mua. 

2. UBND các xã, thị trấn 

Phối kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường; vận động nhân 

dân không sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất gây hủy hoại môi trường; 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hủy hoại môi trường đất theo quy 

định của pháp luật. 

Chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn bản bám sát địa bàn, rà soát, thống kê số 

lượng máy kích điện người dân sử dụng bắt giun, phối hợp với cơ quan chức 

năng tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của máy, nguyên nhân một số hộ dân bắt 

giun với số lượng lớn để có các biện pháp ngăn chặn triệt để, tránh tái diễn. 
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Đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản về tình hình, thực 

trạng người dân trên địa bàn dùng kích điện bắt giun đất, báo cáo gửi về UBND 

huyện (qua trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT) 

trước ngày 02/8/2019 và gửi theo địa chỉ Email: 

nongnghiepdinhlap@gmail.com./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  (eOffice) 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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