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Khoai lang của ông Mười bị phun thuốc diệt cỏ làm hư luôn củ, không thể thu hoạch. 

(Hình: Tuổi Trẻ) 

 

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Không chỉ cam, bưởi, các ruộng khoai lang của nông 

dân ở Vĩnh Long tiếp tục bị kẻ gian phá hoại. 

Ngày 23 Tháng Hai, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Ngân, phó giám đốc 

công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã chỉ đạo cơ quan điều tra và công an huyện Bình 

Tân “nhanh chóng truy tìm kẻ liên tục phá hoại nhiều ruộng khoai lang của người dân 

xã Thành Lợi để xử lý thích đáng.” 

Theo hồ sơ sự việc, mấy tháng nay, nhiều ruộng khoai lang đang vào giai đoạn thu 

hoạch của nông dân xã Thành Lợi, bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ chết sạch, gây thiệt 

hại hàng trăm triệu đồng. 

Những ngày Tết vừa qua, không ít nông dân xã Thành Lợi mất Tết vì phải ra ruộng 

dựng chòi canh khoai cả ngày lẫn đêm, bởi vì ruộng khoai lang sắp thu hoạch là cả một 

gia tài mà họ vất vả chăm sóc nhiều tháng trời, nếu mất trắng nợ nần sẽ chồng chất. 

“Hai tháng trước, hàng chục công khoai lang của tui và hai người hàng xóm bị kẻ gian 

phun thuốc diệt cỏ chết hết. Dù trình báo với công an nhưng vẫn chưa bắt được ai. 
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Ngày nào chưa bắt được kẻ phá hoại, nông dân chúng tôi chưa yên lòng,” ông Nguyễn 

Văn Mười, một trong những chủ ruộng khoai từng bị hại, lo lắng nói. 

Hàng xóm của ông Mười là ông Nguyễn Văn Hùng cũng tỏ ra chán nản, muốn bán 

ruộng đi nơi khác sinh sống. Ông Hùng cho biết, mỗi công khoai lang bị phá hoại trị 

giá khoảng 50 triệu đồng, trong khi số tiền trồng khoai gia đình ông phải đi vay lãi 

ngân hàng chưa trả. 

Nhiều năm trước, nhiều hộ dân trồng cam, bưởi trên địa bàn huyện Trà Ôn, cũng điêu 

đứng, mất trắng tài sản vì kẻ gian phá hoại bằng cách chặt ngang gốc. Một số vụ được 

lực lượng công an triệt phá, đưa ra xét xử trước pháp luật, còn một số vụ vẫn chưa tìm 

ra thủ phạm. (Tr.N) 

 


