UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1140/SNN-TTBVTV

Quảng Trị, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra, báo cáo tình hình
người dân dùng kích điện bắt giun
đất làm ảnh hưởng đến môi trường
đất trồng trọt

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện công văn số 858/TT- ĐMT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Cục
Trồng trọt về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi
trường đất trồng trọt (Có công văn đính kèm). Theo đó, thời gian qua trên địa bàn
của một số tỉnh đang có tình trạng người dân dùng kích điện để đánh bắt giun đất
trên đồng ruộng, làm hủy hoại nghiêm trọng đến môi trường đất, phá vỡ đa dạng
sinh học, ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất và sinh trưởng phát triển cây trồng,
không thực hiện đúng theo Luật Bảo vệ môi trường.
Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, đồng thời tổng hợp, báo cáo thông tin
theo yêu cầu của Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các
huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời kiểm tra, ngăn chặn, nắm bắt thông
tin báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT (270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà),
bản mềm gửi qua địa chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày
27/7/2019 để kịp thời, tổng hợp báo cáo Cục Trồng trọt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các
huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Trần Thanh Hiền
Email:
tranthanhhien@quangtri.gov.vn
Cơ quan: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Tỉnh
Quảng Trị
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 23.07.2019
16:40:12 +07:00

Trần Thanh Hiền

1

