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Cơ hội và thách thức cho Lâm nghiệp đô thị

Thông điệp chính
 • Lâm nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về rừng và lâm nghiệp đô thị đang được áp dụng trên thế giới, các 

khái niệm này đều nhấn mạnh về vai trò của hệ sinh thái cây xanh, thảm thực vật trong nội thành và các 
vùng lân cận trong việc đảm bảo lợi ích xã hội, kinh tế, môi trường và an sinh cho cư dân đô thị

 • Xây dựng chính sách lâm nghiệp đô thị cần sự phát triển đồng đều về chính sách trên 3 lĩnh vực: xác định 
định nghĩa và phạm vi hoạt động rõ ràng về rừng và lâm nghiệp đô thị trong các văn kiện chính sách; xây 
dựng các chính sách quản lý rừng và lâm nghiệp đô thị (quy hoạch, hướng dẫn kĩ thuật, quy trình quản lý, 
xây dựng đội ngũ nhân lực, giám sát và đánh giá); xây dựng chính sách huy động nguồn lực và sự tham gia 
của các bên có liên quan vào thực hiện chính sách lâm nghiệp đô thị

 • Có nhiều cơ hội để lâm nghiệp đô thị phát triển và đi vào thực tế đặc biệt khi biến đổi khí hậu và ô nhiễm 
môi trường đã khiến nhu cầu về cây xanh và không khí trong lành trở thành ưu tiên của các cư dân đô thị 
và ven đô. Ngoài ra, sự tồn tại của Vườn bách thảo – nơi lưu giữ các kinh nghiệm lâu năm và liên tục trong 
việc thực hiện các giải pháp cây trồng phù hợp với điều kiện đô thị đã tạo ra một nền tảng kiến thức lí 
thuyết và thực tiễn sẵn có. Tuy nhiên, triển khai lâm nghiệp đô thị cũng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là 
khi sự thành công của chính sách này phụ thuộc rất nhiều việc hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp và 
các ngành quản lý.
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Mở đầu

Lâm nghiệp đô thị hiện đang được coi là xu thế phát 
triển trong tương lai của ngành lâm nghiệp trên toàn 
cầu, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Được 
phát triển mạnh mẽ tại Mỹ vào những năm 1970s, sau 
đó được du nhập và phát triển tại Châu Âu vào những 
năm 1990s, lâm nghiệp nghiệp đô thị đã dần phát 
triển trên toàn cầu và ngày càng nhiều quốc Châu Á 
quan tâm tới chính sách này. Tại Việt Nam, khái niệm 
lâm nghiệp đô thị vẫn còn mới mẻ và các kiến thức 
nền tảng liên quan đến chính sách lâm nghiệp đô thị 
chưa được các bên có liên quan biết đến. Trong quá 
trình xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai 
đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050, Bộ Nông Nghiệp và 
Phát Triển Nông Thôn đã xem xét tới khả năng đưa 
lâm nghiệp đô thị vào văn kiện chính sách quan trọng 
này. Tuy nhiên, còn có rất ít các nghiên cứu cơ bản 

liên quan đến lĩnh vực này, do vậy cơ sở khoa học và 
cơ sở pháp lý đưa chính sách này vào thực tiễn còn 
gặp nhiều khó khăn. Nhằm cung cấp thông tin đầu 
vào cho quá trình xây dựng Chiến lược phát triển 
lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 
2050, tài liệu tóm lược chính sách này cung cấp một 
số thông tin cơ bản về khái niệm, phạm vi, chính sách 
cũng như cơ hội và thách thức đối với lâm nghiệp đô 
thị trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. 
Tóm lược chính sách này dựa trên việc rà soát các tài 
liệu thứ cấp. 

Khái niệm 

Hiện nay có nhiều định nghĩa về lâm nghiệp đô thị 
đang được áp dụng trên thế giới (Bảng 1). Tuy nhiên, 
phần lớn các định nghĩa này đều nhấn mạnh tới vai trò  
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tầm quan trọng của hệ sinh thái và thảm thực vật có 
cây rừng trong việc đảm bảo các lợi ích kinh tế, xã hội, 
môi trường của dân cư đô thị.

Các định nghĩa nói trên chỉ ra  phạm vi hoạt động của 
lâm nghiệp đô thị cũng rất rộng và có thể tóm tắt 
trong Hình 1 dưới đây. 

Các quy định pháp luật của lâm 
nghiệp đô thị

Khi xây dựng hệ thống chính sách lâm nghiệp độ thị, 
các quốc gia thường tập trung vào 3 mảng chính sách 
(Hình 2)

Xây dựng định nghĩa rõ ràng về rừng đô thị 
và lâm nghiệp đô thị trong các văn bản quy 
phạm pháp luật
Một trong những khó khăn các quốc gia gặp phải đó 
là định nghĩa chung về rừng không thể áp dụng được 
trong bối cảnh đô thị. Các yêu cầu tối thiểu về diện 

Bảng 1. Một số định nghĩa lâm nghiệp đô thị hiện hành

Định nghĩa lâm nghiệp đô thị Nguồn

Rừng trong đô thị là một hệ sinh thái bao gồm các loài cây, thực vật và các loài động vật liên 
quan trong môi trường đô thị trong và xung quanh thành phố.

Jess 2020

Lâm nghiệp đô thị bao gồm diện tích đất có cây và các tài nguyên có liên quan trong hoặc xung 
xanh khu vực có tác động của con người, bao gồm từ các cộng đồng nhỏ tới các trung tâm đô thị 
lớn đông người

Lidija 2005

Lâm nghiệp đô thị là nghệ thuật, khoa học, công nghệ để quản lý cây xanh và tài nguyên rừng 
trong và xung quanh cộng đồng đô thị và hệ sinh thái vì mục đích kinh tế, xã hội, an sinh  
của xã hội

Helms 1998

Lâm nghiệp đô thị là một phương pháp tiếp cận tổng hợp, trong đó việc trồng, bảo vệ, chăm sóc 
và quản lý cây xanh trong đô thị được tiến hành nhằm đảm bảo các lợi ích môi trường, kinh tế, xã 
hội cho cư dân đô thị

FAO 2010

Rừng đô thị bao gồm tất cả các cây xanh và thảm thực vật trong và xung quanh khu vực con 
người sinh sống. Diện tích thực vật này không bao gồm khu vực canh tác nông nghiệp và cung 
cấp lương thực cho các vùng có người dân định cư 

Lidija 2005.

Rừng đô thị là các cánh rừng trong và gần khu đô thị với mục đích chính là dành cho  
vui chơi giải trí

Lindén, Löfström and 
Tyrväinen for Finland

Rừng đô thị bao gồm các thảm thực vật có sự mặt chủ đạo của các các cây rừng nằm trong khu 
vực đô thị bao gồm các dải rừng, rừng trồng, các loại cây có bóng, cây bụi và thảm thực vật đang 
ở các giai đoạn diễn thế khác nhau, các vùng đất ngập nước và các vùng ven sông 

Ontario Professional 
Foresters Act (OPFA) 
(Canada)

Rừng đô thị có thể được định nghĩa là một mạng lưới hoặc hệ thống các dải rừng, một tập hợp cây 
xanh tập trung hoặc đơn lẻ tại vùng đô thị hoặc ven đô. Chúng bao gồm: rừng, cây trên phố, cây 
trong công việc và vườn nhà, góc phố. Rừng đô thị là xương sống cho cơ sở hạ tầng xanh cũng như 
kết nối giữa thành thị và nông thôn, đồng thời cải thiện dấu ấn môi trường của thành phố

FAO 2017

tích, độ che phủ, hệ sinh thái được sử dụng để định 
nghĩa rừng thông thường sẽ không thể đạt được tại 
các vùng đô thị. Để giải quyết vấn đề này, cần có định 
nghĩa cụ thể về nội dung và phạm vi hoạt động của 
rừng và lâm nghiệp đô thị trong hệ thống văn bản 
pháp luật. Tuy mỗi quốc gia và tổ chức có cách định 
nghĩa khác nhau tùy vào mục tiêu quản lý của mình, 
Bảng 1 cho thấy định nghĩa về rừng và lâm nghiệp đô 
thị không chỉ được gói gọn trong các định nghĩa về 
rừng thông thường , vốn thuần túy thể hiện các điều 
kiện sinh thái tự nhiên mà tập trung vào vai trò và vị 
trí của hệ sinh thái tự nhiên trong việc đảm bảo lợi ích 
môi trường, kinh tế, xã hội và an sinh của cư dân đô 
thị. Bảng 1 cũng cung cấp các ví dụ về cách tiếp cận 
về rừng và lâm nghiệp đô thị mà Việt Nam có thể xem 
xét và lồng ghép trong các chính sách về lâm nghiệp 
hiện hành.

Xây dựng chính sách quản lý rừng và  lâm 
nghiệp đô thị
Xây dựng chính sách quản lý rừng và lâm nghiệp đô 
thị bao gồm nhiều hoạt động và quy định (Bảng 2).
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Lâm 
nghiệp 
đô thị

Thảo cầm 
viên

Công viên

Vườn nhà
Cây xanh nơi 
bùng binh và 
các vành đai 

xanh

Cây xanh 
dọc đường 

cao tốc

Vườn cây ăn 
quả, nông 

lâm kết hợp

Cây xanh 
trồng xen 

trong trang 
trại

Cây xanh 
nơi khu 
vui chơi

Cây ven đường 
đi trong phố, 

đường sắt, 
sông

Vườn trên 
mái nhà

Cây xanh 
vùng đô 

thị và ven 
đo

Hình 1. Phạm vi hoạt động của lâm nghiệp đô thị 

Hình 2. Các lĩnh vực chính sách liên quan tới lâm nghiệp đô thị

Chính sách lâm nghiệp đô thị

Quy định và định nghĩa 
rừng và lâm nghiệp đô 
thị rõ ràng trong Luật 

Lâm Nghiệp

Chính sách quy định 
việc quản lí rừng và lâm 

nghiệp đô thị

Chính sách nâng cao 
nhận  thức và huy động 

nguồn lực và sự tham gia 
của xã hội
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Bảng 2. Nội dung và hoạt động của các chính sách liên quan đến quản lý rừng đô thị

Nội dung chính sách và quy 
định của lâm nghiệp đô thị

Chi tiết cụ thể

Quy hoạch • Sử dụng các chính sách hiện tại về phát triển hạ tầng xanh để xây dựng và lập kế hoạch 
trồng cây

• Xây dựng quy hoạch và kế hoạch mở rộng công viên và diện tích cây xanh 

• Lồng ghép lâm nghiệp đô thị vào các quy hoạch quản lý sử dụng đất và quy hoạch phát 
triển kinh tế xã hội

Xây dựng các hướng dẫn kỹ 
thuật 

• Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về việc lựa chọn đa dạng loài cây và thiết lập thực địa trồng cây

• Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho lâm nghiệp đô thị để (i) bảo vệ loài (ví dụ: chim và 
côn trùng để hỗ trợ quá trình thụ phấn) + ii) tránh mất cây và rừng; iii) đảm bảo và tăng 
cường đa dạng sinh học; (iiii) phòng tránh sâu bệnh

• Xây dựng ngân hàng cây giống có thể trồng được ở đô thị và ven đô thị 

• Lồng ghép các chỉ tiêu, hướng dẫn kĩ thuật với các chính sách liên quan đến phát triển cơ 
sở hạ tầng

• Xây dựng và sửa đổi mã đánh số cây trong đó đảm bảo các tiêu chí cây trồng phục vụ 
mục tiêu giảm phát thải, lọc không khí và tiết kiệm năng lượng

• Xây dựng chương trình xác định và loại bỏ cây nguy hiểm (ví dụ già cỗi, mục có thể đổ gãy) 

• Xây dựng các quy trình và hướng dẫn về trồng, chăm sóc cây, bảo vệ cây, bảo tồn cây di 
sản, chặt bỏ cây, thay thế cây và kiểm soát các loài xâm hại có giá trị thiết yếu

• Rừng đô thị thiếu đa dạng và cấu trúc tuổi, đặc biệt là thành phần cây đường phố. Thông 
thường, chỉ có 3 đến 5 chi thống trị các khu vực đô thị 50 đến 70% tổng số cây đường 
phố) (Pauleit và cộng sự 2002). Bởi vì sự đa dạng về tuổi cũng bị hạn chế, những cây đang 
mang lại lợi ích cho một khu vực rộng lớn có thể bị hỏng hoặc cần phải loại bỏ cùng lúc 
và lợi ích không thể phục hồi trong nhiều thập kỷ. Cần có các chiến lược cải tiến để tăng 
tính đa dạng và tuổi thọ của cây trong rừng đô thị

• Tiến hành các nghiên cứu nâng cao hiểu biết về cây cối trong môi trường xây dựng, 
những lợi ích mà chúng mang lại và các phương pháp cải thiện sản xuất, trồng và chăm 
sóc cây trong đô thị

Xây dựng quy trình kiểm 
định và đội ngũ cán bộ quản 
lý lâm nghiệp

• Xây dựng các tổ nhóm, chuyên môn để thực hiện và quản lí các chuyên môn liên quan 
đến lâm nghiệp đô thị

• Hệ thống cấp chứng chỉ và giấy phép hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp đô thị

• Xây dựng các chương trình đào tạo trong các trường đại học, các chương trình cấp chứng 
chỉ các kĩ năng và chuyên môn lâm nghiệp đô thị ngắn hạn, và nâng cao cung cấp các kĩ 
năng liên quan đến lâm nghiệp đô thị

• Tham gia vào các hội đồng và hội đồng, mạng lưới trong và ngoài nước giúp đưa ra các 
quyết định về lâm nghiệp đô thị 

Xây dựng quy định, chính 
sách giám sát và đánh giá

• Xây dựng các chỉ số đánh giá lâm nghiệp đô thị

• Xây dựng các chỉ tiêu trồng cây cụ thể và có thể đo đếm được

• Xây dựng quy trình chuẩn “trồng đúng cây ở đúng nơi”

• Xây dựng các phần mềm giao diện thông minh và thân thiện để nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về việc giám sát tài nguyên cây rừng trong thành phố

• Xây dựng chương trình kiểm kê rừng đô thị

Xây dựng chính sách nâng cao nhận thức xã 
hội, huy động nguồn lực và sự tham gia 
Để huy động sự tham gia và nguồn lực xã hội trong 
lâm nghiệp đô thị, cần có nhiều chính sách hỗ trợ 
thúc đẩy quá trình này. Một vài gợi ý được thể hiện 
trong Bảng 3 dưới đây.

Cơ hội đối với lâm nghiệp đô thị

Lâm nghiệp đô thị có nhiều tiềm năng để phát triển 
bởi hai yếu tố sau.



Số. 317
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Bảng 3. Một vài chính sách và hoạt động cần thực hiện để huy động sự tham gia và nguồn lực xã hội trong việc thực 
hiện chính sách lâm nghiệp đô thị.

Nội dung chính 
sách và quy định 

Chi tiết cụ thể

Huy động cam kết 
thực hiện chỉ số 
xanh của các bên có 
liên quan

• Thiết lập các thỏa thuận giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp về đảm bảo chỉ số xanh 
tối thiểu trong nơi sống và kinh doanh của họ

• Xây dựng các nhóm, hiệp hội ngành nghề liên quan đến lâm nghiệp đô thị

• Cần phải có giấy phép đối với việc chặt bỏ cây đáng kể và các ưu đãi dành cho chủ sở hữu bất 
động sản tư nhân chủ động trồng cây trên tài sản của họ

Huy động tài chính 
để thực hiện lâm 
nghiệp đô thị

• Huy động vốn cho các dự án trồng cây xanh trong thành phố

• Lượng hóa tài sản của lâm nghiệp đô thị và do lâm nghiệp đô thị tạo ra tại mỗi thành phố

• Xây dựng các tính toán đầy đủ về vai trò lâm nghiệp đô thị trong tài khoản quốc gia 

• Xác định và lượng hóa vai trò của lâm nghiệp đô thị trong việc giảm ô nhiễm không khí

• Xây dựng, cung cấp và thương mại các và chuyên gia lâm nghiệp cho các đơn vị tổ chức khác 
ngoài ngành. Ví dụ, xây dựng các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn cho các thành phố và 
cộng đồng về kiểm kê rừng đô thị, bao gồm: thành phần loài, vị trí, phân bố tuổi, độ che phủ, tình 
trạng sức khỏe, định giá dịch vụ hệ sinh thái và các mối đe dọa. Cung cấp các dịch vụ tư vấn như 
kiểm kê cây, đánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch quản lý cây, cắt tỉa và chăm sóc cây, viết sắc lệnh, 
kiểm tra và định giá cây

• Xây dựng chiến lược marketing cho lâm nghiệp đô thị đặc biệt với các chủ đầu tư bất động sản và 
giới đầu tư về vai trò rừng có thể đem lại

• Xây dựng các chiến lược đối tác công tư 

Nâng cao nhận thức 
của các bên có liên 
quan và huy động 
nguồn lực xã hội

• Làm việc với truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức về vai 
trò của lâm nghiệp đô thị 

• Xây dựng, công bố và đưa vào thực hiện chiến lược lâm nghiệp đô thị, rừng trong thành phố và 
thành phố trong rừng

• Xây dựng mạng lưới các tình nguyện viên trồng và chăm sóc cây xanh đô thị

• Kết nối với các tổ chức y tế và sức khỏe để nâng cao vai trò của lâm nghiệp đô thị

• Tổ chức và tham gia các hoạt động trồng và chăm sóc cây trong cộng đồng, trường học, không 
gian công cộng và đất tư nhân

• Cung cấp đào tạo nâng cao trình độ học vấn cho sinh viên, tình nguyện viên, người trồng cây, 
người quản lý cây và các chuyên gia khác làm việc với việc thiết lập và quản lý cây đô thị. 

• Tổ chức các giải thưởng ghi nhận những công dân và tổ chức xuất sắc có ảnh hưởng tích cực 
trong việc tham gia hoạt động lâm nghiệp đô thị

• Xây dựng chương trình giảng dạy ở trường  tiểu học, trung học và trung học cơ sở về  nguyên tắc 
khoa học và lợi ích do lâm nghiệp đô thị mang lại

Nhu cầu sống xanh ngày càng gia tăng, đặc biệt 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và ô 
nhiễm không khí đã khiến dân cư đô thị và ven đô có 
nhu cầu về môi trường xanh ngày càng tăng. Ở những 
nơi có diện tích cây xanh tốt, giá trị bất động sản và 
giá trị đầu tư cũng tăng lên nhanh chóng. Ngoài ra 
việc có nhiều rừng trong thành phố cũng giúp tiết 
kiệm chi phí bỏ ra để vận hành máy móc, giảm chi 
phí khám chữa bệnh liên quan đến bệnh hô hấp và 
bệnh tâm lý cho người dân. Nhiều nghiên cứu cũng 

đã chỉ ra rừng đô thị cũng có thể giúp thành phố tiết 
kiệm chi phí bỏ ra để cải thiện hệ thống cấp thoát 
nước. Hiện nay Tổ chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo tỉ lệ 
cây xanh trong thành phố cần có để giảm thiểu các 
bệnh nghiêm trọng giao động từ 9-50m2/đầu người. 
Tuy nhiên trong thực tế, phần lớn các đô thị trên toàn 
cầu trong đó có Việt Nam chỉ dao động dưới 5m2/đầu 
người. Các thành phố trên thế giới đang xây dựng 
chiến lược mở rộng rừng và lâm nghiệp đô thị cũng 
sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho các nước lân cận.
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Các Vườn bách thảo và Thảo cầm viên là nơi cung 
cấp các minh chứng và bài học kinh nghiệm về việc 
thực hiện đô thị. Các Vườn Bách Thảo đã có hồ sơ sưu 
tầm các tập hợp cây có thể sống ở đô thị cũng như 
có các nghiên cứu cơ bản, liên tục và dài dài hạn theo 
dõi nguồn gốc cây, hiện tượng bệnh, các mối đe dọa 
từ dịch bệnh và hiệu suất tổng thể. Các kinh nghiệm 
tích lũy này có thể tạo ra các bằng chứng khoa học 
cũng như các bài học kinh nghiệm giúp các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà kiến trúc sư và cộng 
đồng có kiến thức về việc tổ chức trồng và quản lí các 
loài cây lâm nghiệp đô thị.

Thách thức đối với lâm nghiệp 
đô thị

Quy hoạch giữa nông nghiệp và lâm nghiệp ở các 
vùng đô thị và ven đô thị không rõ ràng đặc biệt là 
diện tích đất được sử dụng cũng như ranh giới giữa 
đô thị và ven đô.

Sự chồng chéo của hai khía cạnh này có thể gây khó 
khăn trong việc xác định các chính sách và quy định 
cho từng lĩnh vực. 

Lâm nghiệp đô thị đòi hỏi sự phối hợp của các cấp và 
các ngành. Việc quản lý rừng đô thị và rừng ven đô 
thường liên quan tới nhiều cấp và ban ngành khác 
nhau. Ví dụ tại Trung Quốc, cây xanh và thảm thực vật 
tại đường phố và ngõ nhỏ do văn phòng địa phương 
chịu trách nhiệm, trong khi các tuyến đường lớn hơn 
thuộc sở Công viên thành phố. Trong khi đó, việc 
lựa chọn trồng loại cây gì lại được thực hiện bởi Văn 
phòng Trồng trọt thành phố với sự tham vấn của văn 
phòng quận và Viện Cảnh quan và Làm vườn. Việc 
phối hợp giữa các Sở ban ngành cũng như tại các cấp 
đòi phải phải có một quy trình và chính sách quy định 
rõ ràng phạm vi quyền hạn của từng bên, cũng như 
cơ chế phối hợp  để tránh đẩy cao chi phí giao dịch 
cũng như gia tăng thủ tục hành chính. Tuy nhiên, 
kinh nghiệm trên thế giới cho thấy, vai trò của ngành 
lâm nghiệp rất quan trọng và đóng vai trò chủ chốt 
trong việc xây dựng các chính sách và hướng dẫn kĩ 

Rừng cọ trồng ở làng Muara Kaman Ilir, Kutai Kartanegara, Phía đông Kalimantan.  
Ảnh chụp bởi Ricky Martin/CIFOR
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thuật chọn loài phù hợp ở nơi phù hợp cũng như đào 
tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức của người 
dân về vai trò lâm nghiệp đô thị. Mặc dù lâm nghiệp 
đô thị có thể do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố quản lý 
nhưng các cơ quan lâm nghiệp sẽ là người chịu trách 
nhiệm thẩm định và thông qua các quy định, chương 
trình, dự án liên quan đến lĩnh vực này.

Kết luận 

Rừng và lâm nghiệp đô thị có vai trò lớn trong thích 
ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như đảm 
bảo lợi ích môi trường, kinh tế xã hội và an sinh của 
cư dân đô thị. Tuy nhiên, cần có những chính sách 
và hỗ trợ tài chính để đưa rừng và lâm nghiệp vào 
chương trình nghị sự để các nhà hoạch định chính 
sách và công chúng xem xét. Khi  các nhà hoạch 
định chính sách  và công chúng nhận thức rõ hơn 
rằng đầu tư vào lâm nghiệp đô thị có thể là một giải 
pháp cho nhiều vấn đề môi trường đô thị cấp bách, 
cây xanh sẽ được coi là ưu tiên cao hơn. Nhiều bên 
liên quan cần hợp tác để phát triển tầm nhìn và mục 
tiêu phục vụ toàn bộ cộng đồng và nhận thức rằng 

lâm nghiệp đô thị là một đề xuất dài hạn. Quy hoạch 
thành phố cần kết hợp luật bảo tồn cây xanh, quy 
định phát triển, tiêu chuẩn thiết kế và trồng cây cũng 
như các điều khoản bảo trì dài hạn. Chỉ cam kết ngắn 
hạn về việc trồng thêm cây xanh là chưa đủ, bởi vì sự 
thành công của lâm nghiệp và rừng đô thị đòi hỏi tiêu 
chuẩn trồng và chăm sóc tốt, lực lượng lao động được 
đào tạo, các chính sách hỗ trợ thực thi phối hợp liên 
ngành, nguồn tài chính ổn định, nhận thức đầy đủ 
của xã hội về vai trò của rừng và lâm nghiệp đô thị từ 
đó tham gia tích cực vào thực hiện chính sách này.
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