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Lời cảm ơn
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ bao gồm Cơ quan Hợp tác Phát triển
Na Uy (NORAD), Cơ quan phát triển Mỹ (USAID) thông qua dự án Quản lí giảm thiểu và thích ứng
biến đổi khí hậu đối với các vùng đất ngập nước (SWAMP) và Chương trình nghiên cứu CGIAR về
rừng, cây và nông lâm kết hợp (CRP-FTA), đã hỗ trợ nghiên cứu này.

iv

Tóm tắt tổng quan
Báo cáo này rà soát kinh nghiệm quốc tế trong việc trồng cây quy mô lớn. Báo cáo chỉ ra rằng để có
được chương trình trồng rừng quy mô lớn thành công cần có sự đảm bảo của nguồn lực tài chính, khoa
học kĩ thuật và đổi mới công nghệ, chính sách hỗ trợ quá trình trồng rừng, bảo vệ rừng và sự tham gia
của xã hội. Việc trồng rừng cũng phải đi kèm với nâng cao chất lượng rừng và kết hợp cả bảo vệ diện
tích rừng hiện và trồng cây mới. Việc sử dụng cơ chế thị trường làm đòn bẩy, đẩy mạnh thực thi pháp
luật thực hiện các cam kết và trách nhiệm môi trường, trồng đúng cây, đúng chỗ, đúng mục đích sử
dụng cũng sẽ giúp các chương trình trồng cây quy mô lớn hiệu quả hơn.

Sinh thái rừng ngập mặn. Ảnh chụp bởi Mokhamad Edliadi/CIFOR
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1 Mở đầu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam
xanh” trên quy mô toàn quốc trong giai đoạn 2021- 2025. Theo đề án trồng cây xanh này, sẽ có gần
700 triệu cây xanh được trồng phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn, và hơn 300 triệu cây xanh trồng
rừng tập trung. Để có thể thực hiện được mục tiêu này, cần có nhiều chương trình và sáng kiến mới
đồng thời đảm bảo nguồn tài chính ổn định và dài hạn. Có thể nói mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh không
phải là chủ đề mới lạ trên thế giới. Trong nhiều thế kỉ qua, đã có rất nhiều sáng kiến toàn cầu ở mọi
quy mô được thực hiện nhằm khuyến khích các bên tham gia trồng rừng và cây xanh. Báo cáo này rà
soát lại các sáng kiến này cũng như đưa ra các bài học kinh nghiệm để hiện thực hóa những cam kết
trồng cây trên toàn cầu mà Việt Nam có thể xem xét áp dụng.

Rừng khu vực đầm lầy của làng Parupuk, Katingan. Central Kalimantan. Ảnh chụp bởi Nanang Sujana/CIFOR

1

2 Khung phân tích
Để có thể thực hiện được Chương trình trồng cây quy mô lớn, chúng ta cần có nhiều yếu tố hỗ trợ. Tuy
nhiên, trong báo cáo này chúng tôi chỉ tập trung phân tích và rà soát các kinh nghiệm liên quan đến 4
yếu tố dưới đây:
i. Nguồn lực tài chính: Đảm bảo không những sẽ tạo ra cơ chế tài chính mới để hỗ trợ các bên có
liên quan trồng cây và trồng rừng mà còn đảm bảo ngân sách bền vững dài hạn trong suốt quá
trình từ cây non trở thành cây trưởng thành
ii. Khoa học, kĩ thuật và đổi mới công nghệ: Mở rộng diện tích có thể trồng cây xanh trong bối
cảnh áp lực về phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đất để sản xuất và đô thị hóa đòi hỏi ứng dụng
các phương pháp, kĩ thuật, công nghệ trồng cây mới ở những vùng đất trước đây chưa được tính
đến hoặc chưa được hiệu quả
iii. Chính sách hỗ trợ quá trình trồng rừng/cây xanh: Hệ thống hành pháp với những quy định rõ
ràng về quyền lợi và trách nhiệm của việc trồng cây xanh sẽ đảm bảo việc các bên có liên quan
phải quan tâm và thực hiện vấn đề này
iv. Nâng cao nhận thức xã hội và huy động nguồn lực xã hội để tiến hành trồng cây xanh.

Rừng tại Mau. Ảnh chụp bởi Patrick Shepherd/CIFOR
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3 Nguồn lực tài chính
Bảng 1 trình bày một số cách tiếp cận phổ biến được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới để tạo ra
nguồn lực tài chính trong việc trồng rừng.
Bảng 1. Các sáng kiến huy động tài chính để trồng cây xanh
Tên nước

Sáng kiến

Mỹ

Mở các website và chương trình kêu gọi người dân, tổ chức tài trợ cho chương [TNC] The
trình trồng cây.
Nature
Conservancy
(2021)

Nguồn tài liệu

Mỹ

Gây quỹ trên nền tảng diễn đàn mạng xã hội. Ví dụ, #TeamTrees là một nỗ
lực tập thể với những người sáng tạo trên YouTube để truyền cảm hứng ủng
hộ việc trồng cây trên toàn cầu - đã gây bão mạng xã hội năm 2019. Chiến
dịch là một trong những sáng kiến gây
 quỹ môi trường phát triển nhanh
nhất cho đến nay và là nỗ lực gây quỹ cộng đồng lớn nhất trong Lịch sử của
YouTube (ADF n.d (b)). #TeamTrees bắt đầu với những người có ảnh hưởng
trên YouTube MrBeast (Jimmy Donaldson, được nhiều người theo dõi vì
hoạt động từ thiện sáng tạo) và Mark Rober (cựu nhà khoa học NASA) chấp
nhận thử thách trồng 20 triệu cây để vinh danh người đăng ký thứ 20 triệu
của MrBeast. Mục tiêu của chương trình là huy động được 20 triệu đô la vào
ngày 1 tháng 1 năm 2020. Mỗi đô la quyên góp được sẽ trồng một cây và
cây sẽ được trồng ở mọi lục địa ngoại trừ Nam Cực. Hàng trăm người sáng
tạo nội dung khác trên YouTube và các nền tảng xã hội khác đã được tuyển
dụng để phát triển nội dung độc đáo thúc đẩy người xem quyên góp trên
TeamTrees. org việc trồng cây. Chiến dịch phát động vào ngày 25 tháng 10
năm 2019 và số tiền quyên góp đạt hơn 3,5 triệu đô la trong 24 giờ đầu tiên.
Chỉ 48 giờ sau khi ra mắt, hơn 5 triệu đô la đã được quyên góp. Mục tiêu 20
triệu đô la đã đạt được vào ngày 19 tháng 12 và cổ phiếu này tiếp tục tăng.
Tính đến ngày 1 tháng 1, chiến dịch #TeamTrees đã quyên góp được hơn 21,5
triệu đô la cho việc trồng cây trên toàn cầu. Hơn 800.000 người từ khắp nơi
trên thế giới đã được truyền cảm hứng để “tham gia nhóm” và giúp trồng cây.
Các khoản đóng góp cá nhân dao động từ $ 1 đến $ 1.000.001. Dựa trên phân
tích của Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ, 20 triệu cây trồng trong chương trình này
có khả năng: Hấp thụ và lưu trữ 1,6 triệu tấn carbon, tương đương với việc
đưa 1,24 triệu chiếc ô tô ra khỏi đường trong một năm và loại bỏ 115.000 tấn
ô nhiễm không khí hoá học - lượng khí ô nhiễm ngang bằng với 14.000 vụ nổ
Goodyear.

[ADF] Arbor
Day Foundation
(2021)

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp (2021)

Các sáng kiến khác cũng thể được xem xét kĩ hơn ở Phần 5 và Phần 6 của báo cáo này.
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4 Khoa học, kĩ thuật và đổi mới công nghệ
Bảng 2. Các sáng kiến về khoa học, công nghệ để trồng cây xanh
Tên nước

Sáng kiến

Nguồn tài liệu

Mỹ

Chương trình Công bằng về cây được xây dựng nhằm đảm bảo mọi khu
phố có đủ cây xanh để mọi người có thể tận hưởng những lợi ích mà cây
cối mang lại. Các bên sẽ xây dựng hệ thống chấm điểm công bằng cho
cây được áp dụng với các khu vực đô thị - thành phố và thị trấn có ít nhất
50.000 người - trên khắp Hoa Kỳ. Điểm số là một chỉ số đánh giá liệu khu
vực có đủ cây xanh để tất cả mọi người đảm bảo sức khỏe, kinh tế và các
lợi ích khác mà cây cối mang lại hay không. Các nhân viên chính quyền
thành phố, các nhà hoạt động cộng đồng, kiểm lâm đô thị và những người
khác được khuyến khích sử dụng kết quả đánh giá này để đưa ra các giải
pháp trồng nhiều cây hơn trong các khu vực lân cận và phân bổ nguồn
lực cần thiết, đăc biệt ở các khu vực có độ che phủ cây thấp. American
Forest cũng đã phát triển Công cụ phân tích điểm công bằng cây (TESA)
cho những người ở khu vực thành thị muốn đi sâu vào việc cải thiện điểm
số thông qua đánh giá các tiêu chí cho từng lô đất cụ thể. TESA cũng cho
phép tích hợp các lớp dữ liệu bổ sung sẵn có tại địa phương. Điều này sẽ
cho phép người dùng lập kế hoạch các dự án trồng cây phù hợp với khí
hậu, sức khỏe và các mục tiêu kinh tế của địa phương; xác định các cơ hội
trồng cây; và đưa ra kịch bản khác nhau cho các dự án trồng cây.

American
Forests (2021)

UK

Công nghệ trồng cây bằng máy bay không người lái. Trồng cây thủ công
thường chậm và tốn kém. BioCarbon Engineering, một công ty có trụ sở
tại Anh được hỗ trợ bởi nhà sản xuất máy bay không người lái Parrot, đã
đưa ra một phương pháp trồng cây nhanh chóng với chi phí hợp lí. Không
chỉ vậy, cây còn có thể được trồng ở những nơi khó tiếp cận hoặc có điều
kiện bất khả kháng. Đầu tiên một máy bay không người lái quét địa hình
để tạo bản đồ 3D. Sau đó, mô hình trồng hiệu quả nhất cho khu vực đó
được tính toán bằng các thuật toán. Một máy bay không người lái chở đầy
hạt nảy mầm bắn các quả xuống đất với tốc độ một quả mỗi giây, hoặc
khoảng 100.000 quả một ngày. 60 đội bay không người lái có thể trồng 1
tỷ cây mỗi năm.

Edmond (2017)

Toàn cầu

Xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại của nhóm “Plant for the
Planet” (Trồng cây vì hành tinh này). Tác giả của sáng kiến này cho phép
bất kỳ ai cũng có thể trồng cây trên khắp thế giới chỉ với một vài cú nhấp
chuột. Ứng dụng là một phần của Chiến dịch nghìn tỷ cây, đang đóng góp
vào các nỗ lực tái trồng rừng và giảm thiểu khí hậu trên toàn cầu. Tổ chức
Plant-for-the-Planet đặt mục tiêu trồng 100 triệu cây xanh vào năm 2030
thông qua một dự án ở Bán đảo Yucatan. Người dùng có thể chọn quyên
góp cho 50 dự án trồng rừng được chọn từ các nước đang phát triển. Ứng
dụng chuyển 100% số tiền quyên góp được cho những người trồng cây và
người mua có thể xem những cây họ tài trợ tặng đã được trồng ở đâu và
tặng những cây này cho người khác.

IISD (2019);
Arcnews (2018)

Toàn cầu

Người dùng có thể đánh dấu trên bản đồ và xem cây mình tài trợ đã được
trồng ở đâu trên toàn thế giới, ai đã trồng và trồng bao nhiêu cây; nơi có
rừng hiện tại; và các khu vực mà rừng có thể được phục hồi. Theo bảng
xếp hạng trong ứng dụng, hầu hết các cây đã được trồng ở Trung Quốc,
Ấn Độ, Ethiopia, Pakistan và Mexico. Người dùng cũng có thể sử dụng
ứng dụng để tạo hồ sơ cá nhân và đăng ký trồng cây. Mọi người có thể đặt
mục tiêu số lượng cây mình sẽ trồng, đăng ký cây đã trồng, sau đó lập hồ
sơ và lập bản đồ để tự quảng cáo và truyền bá về các cây này.

Arenews (2018)

Xem tiếp ở trang sau
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Bảng 2. Tiếp trang trước
Tên nước

Sáng kiến

Nguồn tài liệu

Sở thú Seneca
Park Zoo ở
New York và
Vườn quốc gia
Ranomafana,
Madagascar

Công viên Seneca Park tại New York tài trợ trồng 3.000 cây xung quanh
Vườn quốc gia Ranomafana ở đông nam Madagascar. Mỗi cây sẽ đi kèm
với mã QR, bản ghi hình ảnh và thẻ định vị địa lý của riêng nó. Đó là một
nỗ lực để có thể nhìn thấy tác động mà các khoản quyên góp từ thiện cho
vườn thú, với hy vọng rằng sự minh bạch sẽ khuyến khích sự đóng góp
của các bên có liên quan, từ đó cải thiện tỷ lệ sống sót của cây.

Vyawahare
(2019)

Thay vì bỏ các thư kêu gọi đóng góp từ thiện để trồng cây, khách hàng
quen thuộc của Sở thú Seneca Park (SPZ) sẽ có thể mua một phiếu mua
hàng trị giá 10 đô la cho một cây. Mã phiếu thưởng sẽ cung cấp cho họ
quyền truy cập vào một trang web nơi họ có thể theo dõi quá trình phát
triển của cây: khi cây vào vườn ươm dưới dạng hạt giống, khi được
chuyển đến địa điểm trồng rừng dưới dạng cây non và liệu nó có còn sống
hay không. Trang web của nhà tài trợ được lưu trữ trên Salesforce, một
nền tảng quản lý quan hệ khách hàng. Một ứng dụng đang được phát triển
sẽ được người quản lý hiện trường sử dụng để quét mã QR, chụp ảnh và
ghi lại vị trí địa lý của từng cây. Dữ liệu thực địa này sẽ được lưu trữ trên
cơ sở dữ liệu PostGIS, từ đó nó có thể được đưa lên trang web của nhà
tài trợ.
Bằng cách nhấp vào nút “xác minh” trên trang web của họ, các nhà tài trợ
sẽ có thể kiểm tra xem cây của họ có còn đứng vững hay không. Thao tác
này sẽ đưa ra yêu cầu cho ảnh gần đây nhất của cây xuất hiện trên màn
hình. Yêu cầu đó được xử lý một cách an toàn bởi một ứng dụng bên thứ
ba được phát triển bởi IXO Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ
sở tại Thụy Sĩ đang khai thác công nghệ blockchain để giám sát và lưu
trữ thông tin về quá trình và thành quả của việc trồng cây. Từ đó đã gây
dựng lòng tin và thúc đẩy nhiều bên tham gia vào chương trình tài trợ cây
trồng này.

Rừng trong khu vực than bùn của RMU, Katingan, Central Kalimantan. Ảnh chụp bởi Nanang Sujana/CIFOR
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5 Chính sách hỗ trợ quá trình và chính
sách trồng rừng/cây xanh
Bảng 3. Các sáng kiến chính sách để trồng cây xanh
Tên nước

Sáng kiến

Tài liệu tham khảo

Mỹ

Sáng kiến trồng 1000 tỉ cây của Mỹ do Tổng thống Donald Trump kêu
The Editorial Board
gọi và thông qua. Sáng kiến này sẽ thúc đẩy việc bảo tồn, phục hồi và
USA TODAY
tăng trưởng của cây cối trên toàn thế giới. Cùng với đó, các đảng viên
(2020)
Cộng hòa tại Quốc hội đã soạn thảo luật cam kết Hoa Kỳ đạt được mục
tiêu trồng 3,3 tỷ cây xanh hàng năm ở các khu vực nông thôn và thành thị
thông qua quan hệ đối tác tư nhân, trường học và học sinh.

Pakistan

Chương trình trồng 1 tỉ cây Chống lại sóng thần đã bổ sung thêm 350.000 IUCN (2017)
ha cây xanh bằng cách trồng và tái sinh tự nhiên, trong nỗ lực khôi phục
các khu rừng bị suy kiệt của tỉnh và chống lại tác động của biến đổi khí
hậu. Dự án đã đạt được mục tiêu phục hồi thông qua sự kết hợp giữa tái
sinh tự nhiên được bảo vệ (60%) và trồng rừng có kế hoạch (40%). Ngoài
ra, chương trình đã thành lập 13.000 vườn ươm cây tư nhân, nâng cao thu
nhập cho địa phương, tạo ra hàng nghìn việc làm xanh và trao quyền cho
thanh niên và phụ nữ thất nghiệp trong tỉnh.

Philippine

Một luật mới của Philippines đã quy định tất cả học sinh trung học và đại
học tốt nghiệp phải trồng ít nhất 10 cây mỗi người trước khi họ có thể
tốt nghiệp.

Newzealand

Chính phủ New
Chính phủ đã phát triển Chương trình Một tỷ cây xanh để tăng cường
trồng cây trên khắp New Zealand với mục tiêu là tăng gấp đôi tỷ lệ trồng Zealand (2021)
hiện tại và đạt một tỷ cây xanh được trồng vào năm 2028. Chương trình
cũng đặt ra mục tiêu đảm bảo cây cối được tích hợp vào cảnh quan để bổ
sung và đa dạng hóa việc sử dụng đất hiện hiện có, đồng thời thúc đẩy
việc chuyển đổi các diện tích đất lớn sang mục đích lâm nghiệp. Chương
trình cung cấp nguồn tài chính cho những ý tưởng đổi mới, nghiên cứu và
phát triển kĩ thuật trồng và phát triển cây xanh. Với tốc độ hiện tại, Chính
phủ ước tính những người trồng rừng thương mại sẽ trồng 500 triệu cây
trong giai đoạn từ nay đến 2028. Chương trình khuyến khích các bên
tham gia vào việc trồng 500 triệu cây xanh khác, ngoài 500 triệu cây đã
được thực hiện bởi các bên trồng rừng thương mại thông qua việc trồng
những cây phù hợp ở đúng nơi, đúng mục đích.

Cockburn (2019)

Chính phủ đảm bảo quỹ 240 triệu đô la tài trợ từ Quỹ Một tỷ cây xanh
dành cho các chủ đất, các tổ chức và các nhóm cộng đồng để trồng cây và
cải thiện các mô hình lâm sinh. Crown Forestry cũng đang giúp đạt được
mục tiêu một tỷ cây thông qua liên doanh thương mại với các chủ đất để
trồng thông thương mại trên các khu đất của họ. Ngoài ra Chính phủ đã
phân bổ 35 triệu đô la từ Quỹ Một tỷ cây xanh cho các sáng kiến trồng

và lưu vực quy mô lớn. Khoản tài trợ này sẽ cung cấp việc làm trong các
cộng đồng cho chương trình Việc làm cho Thiên nhiên trị giá 1,3 tỷ đô la.
Australia

Morton và Davies
Kể từ năm 2015, chính phủ Úc đã cam kết hơn 1,5 tỷ đô la tiền thuế của
người đóng thuế sẽ dành cho các dự án biến đổi khí hậu nhằm trồng hoặc (2019); Australia
government (2020)
bảo vệ môi trường sống bản địa. Trong một thời gian dài Chính Phủ Úc
đã chi gần 62 triệu đô la cho chính sách trồng 20 triệu cây xanh và để
thiết lập lại hành lang xanh, rừng đô thị và các cộng đồng sinh thái bị
đe dọa. Chương trình cung cấp các nguồn tài chính tài trợ cho các dự án
cạnh tranh do các cá nhân và tổ chức thực hiện và các hoạt động trồng
rừng quy mô lớn trên toàn quốc. Gần đây, Chính phủ Úc tuyên bố sẽ
trồng 1 tỷ cây xanh vào năm 2030; và tiến hành xây dựng các bức tường
xanh nhằm ngăn chặn sự lan rộng của sa mạc Sahara bằng cách khôi phục
100 triệu ha đất bị suy thoái (và cô lập 250 triệu tấn carbon).
Xem tiếp ở trang sau
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Các giải pháp tiềm năng hỗ trợ Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Việt Nam

Bảng 3. Tiếp trang trước
Tên nước

Sáng kiến

Tài liệu tham khảo

Trung Quốc

Chương trình chống sa mạc hóa của Trung Quốc, còn được gọi là “Vạn lý Ratliff (2003);
trường thành xanh” đã trồng hơn 50 tỷ cây từ những năm 1970. Vào năm Alexandra (2017)
1978, chính phủ Trung Quốc thực hiện một nỗ lực kỹ thuật sinh thái quốc
gia kêu gọi trồng hàng triệu cây dọc theo biên giới dài 2.800 dặm của sa
mạc phía bắc Trung Quốc, đồng thời tăng 10% diện tích rừng trên thế
giới. Còn được gọi là “Vạn Lý Trường Thành xanh”, dự án đến nay đã
trồng được hơn 66 tỷ cây xanh. Chương trình được thực hiện qua 2 hoạt
động: sử dụng gieo hạt từ trên cao để che phủ những vùng đất rộng nơi
đất ít khô cằn hơn, và cung cấp các khuyến khích bằng tiền mặt cho nông
dân trồng cây và cây bụi ở những vùng đất khô cằn hơn. “Bức tường” sẽ
có một vành đai với thảm thực vật chịu cát được sắp xếp theo hình ô cờ
để ổn định cồn cát. Một nền sỏi sẽ nằm bên cạnh thảm thực vật để giữ cát
và khuyến khích lớp vỏ đất hình thành. Cây cối cũng được dùng để chắn
gió khỏi các cơn bão bụi.

Toàn cầu

Thử thách Bonn được Liên hợp quốc xác nhận nhằm mục đích phục hồi
350 triệu ha đất bị thoái hóa trên toàn cầu vào năm 2030.

Toàn cầu

Green Earth Appeal
Chiến dịch nghìn tỷ cây được lấy cảm hứng từ người đoạt giải Nobel
(2007; 2021); UN
Hòa bình quá cố, Giáo sư Wangari Maathai, người sáng lập Phong trào
(2006)
Vành đai Xanh. Khi một giám đốc điều hành ở Hoa Kỳ nói với Giáo
sư Maathai rằng công ty của họ đang có kế hoạch trồng một triệu cây
xanh, câu trả lời của cô ấy là: “Điều đó thật tuyệt, nhưng những gì chúng
tôi thực sự cần là trồng một tỷ cây”. Chiến dịch nghìn tỷ cây có mục
tiêu ban đầu là đăng ký một tỷ cây thông qua trang web chuyên dụng
vào năm 2007. Mọi người dân và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới
được khuyến khích đăng ký cam kết trên trang web www.unep.org/
billiontreecampaign. Chiến dịch dành cho mọi đối tượng - cá nhân, nhóm
trẻ em và thanh thiếu niên, trường học, nhóm cộng đồng, tổ chức phi
chính phủ, nông dân, tổ chức khu vực tư nhân, chính quyền địa phương
và chính quyền quốc gia. Mỗi cam kết có thể là từ 01 cây đến 10 triệu
cây. Chiến dịch xác định bốn khu vực trọng điểm để trồng: Rừng tự nhiên
bị suy thoái và các khu vực hoang vu; trang trại và cảnh quan nông thôn;
rừng trồng được quản lý bền vững; và môi trường đô thị nhưng nó cũng
có thể bắt đầu bằng một cây duy nhất trong khu vườn sau nhà.

Senegal

Senegal đã trồng 18 triệu cây và tạo ra hơn 800 000 ha đất phủ xanh các
cộng đồng. Chính phủ thực hiện mô hình Vạn Lí trường Thành xanh dài
545 km với diện tích 817 500 ha. Chương trình được thực hiện trên các
diện tích đất đang có hoạt động chăn nuôi rộng rãi và hoạt động nông
nghiệp. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc khôi phục và phát
triển các sáng kiến nông

lâm kết hợp hướng tới mục tiêu đảm an ninh
lương thực và năng lượng, duy trì đa dạng sinh học đồng thời tạo ra
việc làm xanh.

UNCCD (2021)

Nigeria

8 triệu cây đã được trồng dưới sáng kiến trồng Vạn Lý trường thành xanh
để ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái đồng thời cải thiện điều
kiện sống của các cộng đồng bị ảnh hưởng bằng cách tăng cường cung
cấp các dịch vụ hệ sinh thái. Chính phủ đã thiết lập vành đai cây xanh
kéo dài 1.359 km từ Bang Kebbi ở phía tây bắc đến Bang Borno ở phía
đông bắc, đóng vai trò như một tấm chắn gió.

UNCCD (2021)

Niger

UNCCD (2021)
146 triệu cây đã được trồng theo Sáng kiến Vạn Lý Trường Thành xanh
ở Niger, nằm giữa đường đẳng áp 100 mm ở phía Bắc và 500 mm ở phía
Nam và trải rộng trên ba vùng khí hậu từ Bắc xuống Nam: đới Sahara,
đới Sahel-Sahara và đới Sahelian. Nó bao gồm các khu vực Diffa, Zinder,
Maradi, Tahoua, Agadez, Dosso, Tillaberi và Niamey và 228 thành
phố tự trị.
Xem tiếp ở trang sau
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Tên nước

Sáng kiến
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Trung Quốc

Tại Trung Quốc, để có thể trồng thêm được nhiều cây xanh, Chính phủ đã Phạm và cộng sự
xây dựng Chương trình thành phố rừng và lâm nghiệp quốc gia đã được
(2019)
phát động vào năm 2004, giúp gia tăng tỉ lệ che phủ cây rừng trong thành
phố tăng từ 10% năm 1981 lên đến lên trên 40% trong thời gian gần đây.
Tính tới thời điểm cuối năm 2018, 138 thành phố tại Trung Quốc đã được
chứng nhận là thành phố rừng quốc gia và Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ có
tới 300 thành phố rừng vào năm 2025. Để đạt được chứng nhận là thành
phố rừng/thành phố lâm nghiệp, một thành phố sẽ phải trải qua các quá
trình đánh giá, chứng minh và thẩm định dựa trên 38 tiêu chuẩn và tiêu
chí trong 3 lĩnh vực: tổ chức hành chính và vận hành; hệ thống quản lí;
và phát triển rừng (bao gồm trồng và đảm bảo diện tích cây xanh trong
thành phố).

Hàn Quốc

Năm 2007, Hàn Quốc công bố chương trình Kế hoạch lâm nghiệp đô thị Phạm và cộng sự
với tầm nhìn “Thành phố trong rừng và rừng trong thành phố” với mục
(2019)
tiêu cải thiện chất lượng sống tại đô thị bằng việc thiết lập một mạng lưới
lâm nghiệp đô thị bao gồm cây trên phố, các trường lâm nghiệp, các công
viên lâm nghiệp và cảnh quan lâm nghiệp để tăng chỉ số xanh của cây lên
từ 9.91m2 / người năm 2015 lên đến 15 m2 /người.

Trung Quốc

Luật Lâm Nghiệp 2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 năm 2020 của Trung Phạm TT, và cộng
Quốc quy định rằng trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là nghĩa vụ của sự (2020)
công dân. Chính quyền nhân dân các cấp nên tổ chức các hoạt động trồng
cây và trồng rừng tự nguyện của mọi người dân. Ngày 12 tháng 3 được
chỉ định là ngày trồng cây bắt buộc với mọi công dân.

6 Nâng cao nhận thức xã hội và huy động
nguồn lực xã hội để tiến hành trồng cây
xanh
Bảng 4. Các sáng kiến huy động nguồn lực xã hội để trồng cây xanh
Tên nước

Sáng kiến

Tài liệu tham khảo

Toàn cầu

Các chương trình quốc gia về lâm nghiệp đô thị trên toàn đầu đã áp dụng
nhiều phương thức trồng cây ở nhiều nơi bao gồm: công viên, vườn nhà,
cây xanh nơi bùng binh và các vành đai đất xanh, cây xanh dọc đường cao
tốc, vườn cây ăn quả, nông lâm kết hợp, cây xanh trồng xen và làm trang
trí cảnh quan trong trang trại và các khu bất động sản, cây xanh tại khu vui
chơi, cây trên đường phố, trồng cây thành vườn treo trên mái nhà.

Phạm và cộng sự
(2020)

Mỹ

Những người muốn trồng cây xanh sẽ được các chương trình tài trợ gửi 10
cây xanh miễn phí tới nhà họ để họ có thể trồng ở nhà.

ADF (2021a)

Việt Nam

Ngân hàng Standard Charter cử nhân viên xuống trồng rừng ngập mặn ở
Cát Bà theo cam kết giảm phát thải trên toàn cầu.

Phạm và cộng sự
(2020)

Toàn cầu

Tuyên bố Thách thức Bonn được thế giới ghi nhận với mục tiêu phục hồi
350 triệu hecta đất bị thoái hóa và bị mất rừng vào năm 2030 đồng thời hỗ
trợ các Doanh nghiệp loại bỏ các chuỗi sản xuất nông nghiệp có liên quan
đến phá rừng vào năm 2020, cung cấp tài chính cho giảm phát thải từ phá
rừng và suy thoái rừng trong đó có hoạt động trồng rừng.

Mỹ

Target là một công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Công ty này đã hướng
tới mục tiêu gắn kết các nhân viên của mình với việc trồng cây và cải thiện
môi trường sống. Vào năm 2019, Target và Arbor Day Foundation đã bắt
đầu mối quan hệ đối tác năng động nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng
và cung cấp trải nghiệm phong phú cho các thành viên trong nhóm thông
qua việc trồng cây. Một loạt các dự án độc đáo đã được thành lập thông
qua mạng lưới các đối tác trồng cây địa phương của Quỹ tại tám thành
phố của Mỹ bao gồm Chicago, Denver, Houston, Miami, Philadelphia,
Pittsburgh, San Jose và Santa Barbara. Hơn 400 thành viên trong nhóm
đã giúp trồng 2.067 cây xanh tại các khu vực lân cận không có đủ cây
che phủ, các công viên cộng đồng và đài tưởng niệm, các khu vực bị ảnh
hưởng nặng nề bởi bão và một khu vườn động vật. Hai trong số các dự
án đã tạo ra các vườn cây ăn trái đô thị được thiết kế đặc biệt để cung
cấp thêm an ninh lương thực ở các khu vực thu nhập thấp. Các dự án của
Target không chỉ có mục tiêu môi trường và còn có mục tiêu xây dựng tinh
thần đồng đội và gắn kết các nhân viên với nhau.

ADF (2021b)

Toàn cầu

Tuyên bố New York về rừng là một cam kết quốc tế tự nguyện hướng tới
chấm dứt phá rừng tự nhiên và kêu gọi phục hồi rừng trên các diện tích
rừng đã bị phá hoặc suy thoái.

Phạm và cộng sự
(2020)

Mỹ

Chương trình trồng cây ở các đài tưởng niệm. Các khoản tài trợ sẽ được
Forest Service
chia sẻ giữa chính quyền bang và khối tư nhân để thiết kế và phát triển các (2021)
dự án cộng đồng. Các đài tưởng niệm được tạo từ năm 2001-2004 được
hiển thị trên Bản đồ Quốc gia, bản đồ này sẽ tiếp tục được cập nhật khi các
vị trí địa điểm mới được các dự án tập trung trồng cây xanh được xác định,
đăng ký và tải lên trang web.

Mỹ

Trồng cây ở các trường Đại học và phủ xanh không gian của Đại học cũng
là muốn chiến lược quốc gia mà Mỹ đang hướng tới.

ADF (2021a,b)
Xem tiếp ở trang sau
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Bảng 4. Tiếp trang trước
Tên nước

Sáng kiến

Tài liệu tham khảo

Mỹ

Chương trình Tree City USA (ADF n.d (c)) đã tiến hành phủ xanh các
thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ từ năm 1976. Đây là một phong
trào trên toàn quốc nhằm cung cấp khuôn khổ cần thiết cho các cộng đồng
để quản lý và mở rộng cây xanh công cộng của họ.Hơn 3.400 cộng đồng
đã cam kết trở thành Thành phố Cây ở Hoa Kỳ. Họ đã đạt được danh hiệu
Thành phố Cây Hoa Kỳ bằng cách đáp ứng bốn tiêu chuẩn cốt lõi của
quản lý lâm nghiệp đô thị tốt: duy trì một ban hoặc bộ phận trồng cây, có
sắc lệnh về cây cộng đồng, chi tiêu ít nhất 2 đô la mỗi đầu người cho lâm
nghiệp đô thị và kỷ niệm Ngày Arbor.

ADF (2021c,d)

Toàn cầu

Chương trình Rừng đô thị toàn cầu (TCOTW) là một nỗ lực quốc tế nhằm
công nhận các thành phố và thị trấn cam kết đảm bảo rằng rừng và cây đô
thị của họ được duy trì thích hợp, quản lý bền vững và được tôn vinh hợp
lệ. Mục tiêu của chương trình này là kết nối các thành phố trên khắp thế
giới trong một mạng lưới mới dành riêng cho việc chia sẻ và áp dụng các
phương pháp tiếp cận thành công nhất để quản lý rừng và cây cộng đồng.
Để được công nhận là thành phố cây, một thị trấn hoặc thành phố phải đáp
ứng năm tiêu chuẩn: (i) thành phố có một tuyên bố bằng văn bản của các
nhà lãnh đạo thành phố giao trách nhiệm chăm sóc cây xanh trong ranh
giới thành phố cho một ban ngành thành phố hoặc một nhóm công dân được gọi là Ban quản lí Cây; (ii) thành phố đã có luật hoặc một chính sách
chính thức điều chỉnh việc quản lý rừng và cây xanh. Các quy tắc này mô
tả cách thức thực hiện công việc — thường trích dẫn các thực tiễn tốt nhất
hoặc tiêu chuẩn ngành về chăm sóc cây và an toàn cho người lao động —
áp dụng ở đâu và khi nào cũng như các hình phạt cho việc không tuân thủ;
(iii) thành phố có một bản kiểm kê hoặc đánh giá cập nhật về nguồn tài
nguyên cây tại địa phương để có thể thiết lập một kế hoạch dài hạn hiệu
quả cho việc trồng, chăm sóc và loại bỏ cây xanh của thành phố; (iv) thành
phố dành riêng ngân sách hàng năm cho việc thực hiện thường xuyên kế
hoạch quản lý cây xanh và (v) thành phố tổ chức lễ kỷ niệm cây hàng năm
để nâng cao nhận thức của người dân và ghi nhận những công dân và nhân
viên thực hiện chương trình cây xanh của thành phố.

TCOTW (2021)

Đài Loan

Trong nhiều năm, khách hàng của một salon làm đẹp tại Đài Loan đã tham
gia vào các chương trình khuyến mãi với tên gọi “Tiến tới màu xanh và
nhận chiết khấu”. Việc giảm giá cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ bán ra
được đưa vào chương trình “Sáng kiến trồng

cây”. Hơn nữa, khách hàng
của thẩm mỹ viện được mời tự trồng cây hoặc theo dõi sự phát triển của
cây đã được trồng theo thời gian để họ hiểu rõ hơn về ý nghĩa và mục tiêu
của chương trình trồng rừng và trở thành một phần tích cực của nó. Diện
tích rừng được trồng từ sáng kiến này chiếm khoảng 33 ha, chiếm 1% diện
tích Đài Loan và được dành cho bốn mục tiêu chính: 1) nghiên cứu học
thuật, 2) giảng dạy và thực hành tại hiện trường, 3) Bảo tồn tài nguyên và
4) trình diễn trong quản lý rừng.

Hirth (2014)

Để có thể hỗ trợ hơn nữa Đại học Quốc gia Đài Loan, một số lượng nhất
định của mỗi bộ sản phẩm bán ra sẽ được quyên góp cho dự án trồng rừng.
Để nuôi dưỡng 1 cây trong thời gian 6 năm, dự án cần huy động 24 đô la
Mỹ. Mục tiêu của chương trình sẽ là trồng 100.000 cây xanh trong thời
gian 10 năm, tương đương với số tiền 2,4 triệu đô la Mỹ.
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7 Thảo luận và đề xuất
Báo cáo này cho thấy những sáng kiến trồng cây quy mô lớn đã được thực hiện trên quy mô toàn cầu
và cả tại Việt Nam (ví dụ như Chương trình 5 triệu hecta rừng) trong nhiều thập kỉ qua. Tuy không
phải chương trình và sáng kiến nào cũng thành công và đạt được mục tiêu kì vọng (ví dụ Chương trình
Vạn Lí Trường Thành Xanh mà toàn Châu Phi dự định thực hiện trồng rừng quy mô lớn đã thất bại,
hoặc Chương trình trồng 20 triệu cây rừng của Australia cũng đã không thành công), những sự thất bại
này cũng cung cấp những bài học quan trọng cho thế giới và Việt Nam trong việc cải thiện những sáng
kiến hiện có, đặc biệt về cả phương thức huy động nguồn tài chính, ứng dụng khoa học kĩ thuật và huy
động nguồn lực xã hội. Cụ thể hơn, các quốc gia (bao gồm Việt Nam) cần xem xét một số vấn đề then
chốt trong việc thiết kế, thực hiện và giám sát theo dõi các sáng kiến trồng cây và trồng rừng.
Đảm bảo tài chính bền vững cho tất cả các giai đoạn trước và sau khi trồng cây. Như báo cáo này
đã chỉ ra, huy động và đảm bảo nguồn lực tài chính bền vững đóng vai trò quan trọng trong các sáng
kiến trồng cây quy mô lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là đảm bảo nguồn tài
chính cho giai đoạn trồng mà phải có nguồn tài chính bền vững cho quá trình chăm sóc và bảo vệ lâu
dài cho cây phát triển và ổn định. Phần lớn các sáng kiến hiện nay chỉ tập trung vào giai đoạn đầu do
vậy dẫn đến thất bại ví dụ như Chương trình Vạn lí trường thành xanh của Trung Quốc.
Tập trung vào số lượng hay chất lượng ? Một vấn đề đáng quan tâm khác là hiện nay có nhiều sáng
kiến và nguồn lực để hỗ trợ mở rộng diện tích cây trồng và trồng rừng. Tuy nhiên, việc tập trung vào
số lượng dẫn đến một thực tế tuy diện tích rừng có thể tăng nhưng chất lượng rừng lại không được chú
trọng và thường giảm bởi để đạt được mục tiêu trồng rừng, các quốc gia và dự án thường chọn các
loại cây trồng tăng trưởng nhanh và độc canh. Điều quan trọng các quốc gia cần làm là đảm bảo các

Phụ nữ đóng bầu cây con chuẩn bị cho trồng rừng tại làng Minwoho, Cameroon. Ảnh được chụp bởi Ollivier
Girard/CIFOR.
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chương trình trồng cây quy mô lớn không chỉ chú trọng vào mở rộng số lượng cây được trồng và diện
tích được trồng mà cả vấn đề đa dạng sinh học và hệ thống kĩ thuật lâm sinh khuyến khích mô hình đa
loài đa mục đích. Ví dụ, các chương trình trồng cây quy mô lớn của Mỹ không chỉ đặt ra mục tiêu là
diện tích mà còn số lượng loài cây được trồng qua các năm.
Tập trung vào trồng cây mới hay bảo vệ cả cây hiện có ? Một vấn đề quan trọng nhiều nhà khoa
học trên thế giới nêu ra trước thực trạng nhiều quốc gia tiến hành công bố các chương trình trồng cây
quy mô lớn đó là lo ngại rằng quan tâm chính trị và ngân sách đầu tư hiện nay chỉ tập trung vào trồng
cây mới mà coi nhẹ và bỏ qua sự cần thiết để bảo vệ diện tích cây trồng hiện có. Việc tạo ra quá nhiều
cơ chế khuyến khích tài chính và chính sách cho trồng cây mới cũng dẫn đến thực trạng tại nhiều nơi
các bên có liên quan phá rừng hiện có để thực hiện các chương trình trồng cây mới để trục lợi. Cân
bằng và hài hòa hóa chính sách hỗ trợ hai mục đích là điều cần thiết để đem lại tổng thể tích cực cho
vấn đề giảm thiểu biến đổi khí hậu qua cả giữ rừng và trồng mới rừng.
Đúng cây, đúng chỗ, đúng mục đích. Kinh nghiệm thực hiện các chương trình trồng cây quy mô lớn
trên thế giới cho thấy, sự thành công của sáng kiến này phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định trồng cây
nào, ở đâu với mục đích gì là phù hợp nhất. Cho tới nay, các chương trình chỉ tính tới các biện pháp
lâm sinh (trồng thế nào) nhưng lại thiếu các kế hoạch tổng thế, có tầm nhìn chiến lược với mục tiêu
phát triển và bảo tồn lâu dài để đảm bảo sự bền vững của hệ sinh thái và diện tích cây trồng mới sẽ
cung cấp nhiều dịch vụ môi trường cho xã hội và công chúng. Những thay đổi trong cách tiếp cận vừa
dựa vào yếu tố sinh thái, đón đầu nhu cầu thị trường và xã hội trong tương lai sẽ giúp các chương trình
trồng cây quy mô lớn hiệu quả hơn.
Ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong việc đẩy nhanh tốc độ và diện tích trồng cây mới
và thu hút sự quan tâm của cộng đồng và xã hội trong việc trồng và bảo vệ cây. Như báo cáo này
đã chỉ ra, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành lâm nghiệp không còn chỉ nằm ở việc công nhân
giống và cải thiện giống hay xây dựng các phần mềm và công cụ quản lí và giám sát tài nguyên rừng
mà còn đòi hỏi các công nghệ hỗ trợ quá trình trồng rừng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả về kinh
tế (ví dụ: trồng rừng bằng máy bay không người lái). Ngoài ra, việc xây dựng các công cụ và phần
mềm trên điện thoại có thể truy xuất và gây dựng hình ảnh xã hội của người đầu tư trồng cây cũng là
một lĩnh vực cần được xem xét bởi việc này gây dựng niềm tin và động lực cho rất nhiều cộng đồng
trên thế giới tham gia vào trồng cây. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang phát triển (trong đó có Việt Nam)
đang rất khan hiếm cả về nguồn lực con người lẫn nguồn lực tài chính để thực hiện các chương trình
nghiên cứu này. Những ưu tiên nguồn lực trong tương lai về vấn đề này sẽ giúp giải quyết nhiều nút
thắt trong việc thực hiện các chương trình trồng cây quy mô lớn.
Sử dụng cơ chế thị trường làm đòn bẩy. Có thể thấy nhiều chương trình trồng cây quy mô lớn trên
toàn cầu được xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng ra tăng các sản phẩm gỗ hoặc
thị trường carbon. Việc tạo ra thị trường cho các sản phẩm liên quan đến cây và dịch vụ môi trường sẽ
tạo động lực kinh tế cho nhiều bên có liên quan mở rộng các hoạt động trồng cây và trồng rừng.
Đẩy mạnh thực thi pháp luật thực hiện các cam kết và trách nhiệm môi trường. Việc các quy
định quốc tế và trong nước về bảo vệ môi trường cũng như phát triển bền vững đã khiến nhiều quốc
gia, tập đoàn, và doanh nghiệp đầu tư và phát triển các chương trình trồng cây quy mô lớn. Lồng ghép
các yêu cầu trồng cây vào các chính sách hiện hành (ví dụ: Luật giáo dục ở Philippine, Chương trình
lâm nghiệp đô thị của Hàn Quốc và Trung Quốc, Chương trình trồng cây sau khi khai thác khoáng sản
ở Australia) đã giúp nhiều chương trình trồng cây quy mô lớn được thực hiện.
Việc kết hợp các nguồn lực tài chính của trong và ngoài nước, của cả khối tư nhân và nhà nước sẽ hỗ
trợ trồng cây xanh quy mô lớn hiệu quả hơn.
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Các báo cáo chuyên đề của CIFOR bao gồm các kết quả nghiên cứu sơ bộ hoặc nâng cao về các vấn đề về rừng ở các
khu vực nhiệt đới và cần được công bố vào thời điểm thích hợp để tạo ra và thúc đẩy các cuộc thảo luận. Nội dung
báo cáo đã được rà soát nội bộ nhưng chưa trải qua quá trình bình duyệt từ các chuyên gia bên ngoài tổ chức.

Báo cáo này rà soát kinh nghiệm quốc tế trong việc trồng cây quy mô lớn. Báo cáo chỉ ra rằng để có được
chương trình trồng rừng quy mô lớn thành công cần có sự đảm bảo của nguồn lực tài chính, khoa học kĩ thuật
và đổi mới công nghệ, chính sách hỗ trợ quá trình trồng rừng, bảo vệ rừng và sự tham gia của xã hội. Việc
trồng rừng cũng phải đi kèm với nâng cao chất lượng rừng và kết hợp cả bảo vệ diện tích rừng hiện có với việc
trồng cây/trồng rừng mới. Việc sử dụng cơ chế thị trường làm đòn bẩy, đẩy mạnh thực thi pháp luật thực hiện
các cam kết và trách hiệm môi trường, trồng đúng cây, đúng chỗ, đúng mục đích sử dụng cũng sẽ giúp các
chương trình trồng cây quy mô lớn hiệu quả hơn.

Chương trình nghiên cứu CGIAR về Rừng, Cây và Nông lâm kết hợp (FTA) là chương trình nghiên
cứu phát triển lớn nhất trên toàn cầu nhằm nâng cao vai trò của rừng, cây, và nông lâm kết hợp
trong phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí
hậu. CIFOR điều phối FTA và hợp tác với ICRAF, Liên minh đa dạng sinh hcoj quốc tế, CIAT, CATIE,
CIRAD, INBAR và TBI.
Các nghiên cứu của FTA cũng nhận được sự tài trợ của Quỹ Ủy thác CGIAR: cigar.org/funders/
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CIFOR thúc đẩy sự phồn vinh của nhân loại, cải thiện bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua
tiến hành các nghiên cứu sáng tạo, nâng cao năng lực của các bên đối tác, tích cực tham gia đối thoại với các
bên liên quan để hỗ trợ định hình chính sách và thực tiễn tác động tới rừng và con người. CIFOR là tổ chức
nghiên cứu thuộc liên minh CGIAR và chủ trì các chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông
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