
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 644/SNN-TTBVTV 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn 

chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện 

trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

 Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang. 

 

Qua phản ánh của người dân và kiểm tra thực tế cho thấy: Thời gian gần 

đây, trên địa bàn tỉnh tái xuất hiện tình trạng người dân sử dụng thiết bị kích 

điện để đánh bắt giun đất trên đồng ruộng và các vườn cây đã làm ảnh hưởng 

đến độ phì nhiêu của đất, sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng; phá vỡ sự đa 

dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất. Hành vi này đã vi phạm điều cấm theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.  

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng sử dụng thiết 

bị kích điện để đánh bắt giun đất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức 

năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại lâu dài đến môi trường đất sản xuất khi 

giun đất bị đánh bắt. Vận động nhân dân tuyệt đối không sử dụng thiết bị kích 

điện, hóa chất để đánh bắt giun đất; không tham gia thu mua, sơ chế giun đất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt giun đất bằng thiết bị kích điện, 

hóa chất và thu mua, sơ chế giun đất theo quy định của pháp luật.  

- Kiểm tra, báo cáo tình hình đánh bắt, thu mua, sơ chế giun đất trên địa 

bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/4/2021(thống kê số người tham 

gia đánh bắt giun đất, số lượng kích điện, số cơ sở thu mua, sơ chế giun đất). 

2. Đề nghị các sở, ngành liên quan 

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về công tác tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về bảo vệ môi trường đất. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm về hủy hoại môi trường đất theo quy định của pháp luật. 
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2.2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang  

Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 

hành vi kinh doanh các thiết bị kích điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, 

không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở  

3.1. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 

chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn, tham mưu với chính quyền 

địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thiết bị 

kích điện để đánh bắt giun đất; phối hợp kiểm tra, phát hiện và kịp thời thông 

tin các đối tượng dùng kích điện để đánh bắt giun đất với địa phương để có 

biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định; hướng dẫn nhân dân các biện pháp 

kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng. 

- Chủ động phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên 

Quang và các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về tác hại của việc đánh 

bắt giun trong đất bằng kích điện đến sản xuất và môi trường. 

3.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan chuyên môn các 

huyện, thành phố: 

+ Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị kích điện để đánh 

bắt giun đất. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh trên cây trồng kịp thời, hiệu quả. 

- Tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả kiểm tra, rà 

soát tình trạng đánh bắt giun đất bằng thiết bị kích điện trên địa bàn tỉnh và đề 

xuất các biện pháp xử lý. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị quan tâm 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời 

thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./.  
 

    

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Như trên (Phối hợp thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Chi cục Trồng trọt và BVTV;  

- Trung tâm Khuyến nông;         (T/hiện) 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (Hn) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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