
Các thuật ngữ chính

Các mục tiêu của Kế Hoạch và chọn lựa đề xuất

các công viên cảnh quan

đất tự nhiên

nước

Mức độ ưu tiên cao hơn

Mức độ ưu tiên thấp 

KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY TẠI PHILLY 
TÓM TẮT DỰ ÁN

Sức sống của thành phố chúng ta phụ thuộc vào rừng cây đô thị khỏe mạnh và được chăm sóc tốt.  Nó mang lại sự bảo vệ 
khỏi sự nóng bức, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, và nó cũng là công cụ chính trong trong cuộc chiến chống biến 
đổi khí hậu.  Nhưng trong khoảng thời gian giữa năm 2008 và 2018, rừng cây đô thị của Philadelphia đã bị thu hẹp 
khoảng 6%.  Con số này tương đương với diện tích tán cây của 1.000 sân bóng đá.  Và diện tích tán cây mà chúng ta có cũng 
không được phân bổ đồng đều khắp thành phố.  Một số khu vực có ít hơn 5% diện tích tán cây, trong khi số khác có 45% hoặc 
hơn.

Kế Hoạch Trồng Cây Tại Philly là câu trả lời cho những thách thức này. Đây là một kế hoạch chiến lược 10 năm dành cho sự 
phát triển và chăm sóc rừng cây đô thị của chúng ta. Kế Hoạch được dẫn dắt bởi ba giá trị chính:  công bằng môi trường, 
gắn kết cộng đồng, và tính bền vững. Kế Hoạch Trồng Cây Tại Philly nhằm mục đích mang những lợi ích từ việc trồng cây 
đến cho những cộng đồng cần chúng nhất, theo những cách hỗ trợ họ tốt nhất.

Kế Hoạch Trồng Cây Tại Philly phác thảo một sự đầu tư mang tính thay đổi 
cuộc sống về y tế công cộng và chất lượng cuộc sống cho các khu dân cư của 
Philadelphia. Nếu chúng ta bắt đầu ngay, các cây mà chúng ta trồng hôm nay 
sẽ mất 30 năm để mang lại lợi ích môi trường tối đa cho các cộng đồng của 
chúng ta. Chi phí trung bình để đạt được diện tích tán cây này trong 30 năm là 
25,5 triệu Mỹ kim một năm. Để so sánh, con số này ít hơn 0,5% của ngân sách 
Thành phố cho năm tài khóa 2022. 

Sự đầu tư 30 năm vào cây cối này có thể mang đến các lợi ích sau:

Kế Hoạch Trồng Cây Tại Philly có các đề xuất để trồng và chăm sóc rừng cây đô 
thị khắp toàn bộ thành phố. Nhưng có những khu vực trong thành phố mà việc 
hỗ trợ thêm có thể tạo ra khác biệt lớn.  Thành phố và các đối tác phi lợi nhuận 
sẽ tập trung làm việc với các cộng đồng ưu tiên này.  Những cư dân này sẽ 
hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng diện tích tán cây. 

Việc triển khai thành công Kế Hoạch Trồng Cây Tại Philly đòi 
hỏi sự hợp tác và tin tưởng giữa các bên liên quan.  Kế Hoạch 
bao gồm một lộ trình xác định các đề xuất trong ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn.  Sẽ có một cơ quan hay tổ 
chức sẵn sàng làm việc với các cộng đồng để dẫn dắt 
việc triển khai từng đề xuất.

Hơn 9.000 cư dân hỗ trợ dẫn dắt 
các mục tiêu của Kế Hoạch Trồng 
Cây Tại Philly.  Họ nhiệt tình chia 
sẻ những mối quan tâm, ý tưởng 
và câu chuyện của mình.  Có nhiều 
cách để cư dân tham gia.

Phương pháp tiếp cận 
dựa vào cộng đồng

Sự đầu tư cho tương lai của chúng ta

Rừng cây tương lai của chúng ta

Hơn 7.000 câu trả lời 
khảo sát theo 8 ngôn 
ngữ

22 đại sứ từ 5 khu vực

847 cư dân tham gia 
trong 32 buổi gặp gỡ 
cộng đồng

7 buổi hội thảo theo 
chủ đề với 122 tổ chức 
khác nhau

28 thành viên Ủy 
Ban Tiếng Nói Cộng 
Đồng với hơn 300 giờ 
làm việc  
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400 
ca tử vong sớm 
tránh được mỗi 
năm

1,000 
công việc toàn 
thời gian 
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20 triệu 

Mỹ kim mỗi 
năm tổng hợp 
từ các lợi ích 
môi trường

12%
giảm tỷ lệ 
tội phạm

+ + +

Rừng cây đô thị
Tất cả cây cối trong khu vực đô thị, 
bao gồm cây trong sân vườn, dọc 
đường phố, trong công viên, và trong 
hẻm.

Cây cối là việc đầu tư duy nhất mà 
các thành phố có thể thực hiện để 
tăng giá trị theo thời gian. Chúng là 
một công cụ hiệu quả để giải quyết 
nhiều thách thức đô thị, từ y tế công 
cộng cho đến phát triển kinh tế.

Rừng cây đô thị là cơ sở 
hạ tầng công cộng

Bộ lọc không khí 
dành cho thành 
phố 

Những khu vực với ít cây cối hơn có tỷ 
lệ mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính (COPD) cao hơn

Bảo vệ chúng ta 
khỏi sự nóng bức

Có một sự chênh lệch 22 độ giữa 
những nơi nóng nhất và những nơi 
mát nhất tại Philly. Sự nóng bức gây 
ra bệnh nặng và tử vong trong cộng 
đồng với nhiệt độ mùa hè cực đoan.

Một công cụ để cải 
thiện sức khỏe và 
sức khỏe tinh thần

Nhìn thấy lá xanh giúp làm giảm nhịp 
tim và có thể cải thiện sự tập trung ở 
trẻ em. 

Chìa khóa để chống 
biến đổi khí hậu

Rừng cây đô thị của Philadelphia lưu 
trữ khoảng 2.6 triệu tấn khí thải CO2 
(khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính) và 
loại bỏ và lưu trữ thêm 99.000 tấn khí 
thải CO2 mỗi năm.  

Không thể thiếu đối 
với sức khỏe của 
lưu vực chúng ta

Cây cối trong rừng và các khu phố của 
chúng ta kiểm soát nước mưa bằng 
cách làm chậm, thấm, lọc và làm bốc 
hơi nó vào trong không khí. 

Công bằng môi trường
Sự bảo vệ khỏi các mối nguy hại đối 
với sức khỏe và môi trường bất kể 
chủng tộc hay thu nhập. Sự tiếp cận 
bình đẳng đối với quá trình ra quyết 
định và một môi trường lành mạnh 
để sống, làm việc và vui chơi.

BẢN ĐỒ ƯU TIÊN CÔNG BẰNG 
MÔI TRƯỜNG

Độ phủ tán cây
Phần đất được che phủ bởi lá và cành 
cây từ trên cao nhìn xuống.

Một phần của tập 
quán văn hóa và 
tinh thần

Cây cối là một phần của văn hóa dân 
gian và hiểu biết của chúng ta về bản 
thân cũng như cộng đồng của chúng 
ta 

PHỐI HỢP hỗ trợ dành cho 
cây cối

 Ů Ưu tiên làm việc với các cộng 
đồng hưởng lợi nhiều nhất

 Ů Tạo ra một vị trí Kiểm lâm đô thị 
mới

 Ů Cải thiện sự phối hợp giữa các cơ 
quan công cộng

BẢO VỆ rừng cây đô thị hiện 
hữu và trong tương lai

 Ů Bảo vệ cây cối trong quá trình 
phát triển

 Ů Bảo vệ rừng cây công cộng và 
đất tự nhiên 

 Ů Giúp đỡ cư dân chăm sóc cây 
cối trưởng thành trên phần đất 
của họ

PHÁT TRIỂN rừng cây đô thị 
một cách đồng đều khắp 
thành phố

 Ů Gia tăng việc trồng cây trong 
quá trình phát triển 

 Ů Chăm sóc các cây mới trồng 
 Ů Ưu tiên trồng cây đường phố lớn, 

hiệu quả
 Ů Hoạch định cho một rừng cây 

tương lai bền vững

GIẢM BỚT gánh nặng của 
cây cối và cư dân

 Ů Cải thiện việc duy trì cây công 
cộng 

 Ů Thuê một điều phối viên vỉa hè 
 Ů Hỗ trợ việc loại bỏ cây nguy hiểm 

trên phần đất tư nhân

ĐẦU TƯ vào con người và các 
cộng đồng

 Ů Cải thiện các con đường đến với sự 
nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp 
đô thị

 Ů Mở rộng các cơ hội khám phá nghề 
nghiệp

GIAO TIẾP với cư dân và cải 
thiện dịch vụ khách hàng 

 Ů Cải thiện khả năng giao tiếp với 
cư dân về công tác trồng cây công 
cộng

 Ů Cung cấp một bản đồ cây tương tác 
công cộng

 Ů Thuê thêm nhân viên dịch vụ khách 
hàng

VẬN ĐỘNG cho các động đồng 
hưởng lợi từ rừng cây đô thị

 Ů Thiết lập một Ủy Ban Tư Vấn về Lâm 
Nghiệp Đô Thị

 Ů Thuê các nhà tổ chức cộng đồng 
lâm nghiệp đô thị

 Ů Kết nối hàng xóm lân cận với đất tự 
nhiên

TÔN VINH và hỗ trợ cách mà 
các cộng đồng tham gia vào 
việc trồng cây

 Ů Thu hút các tổ chức văn hóa, tinh 
thần và nghệ thuật

 Ů Hỗ trợ tiếp cận các cây sản xuất 
lương thực

 Ů Nâng đỡ các câu chuyện từ 
nhiều cộng đồng khác nhau của 
Philadelphia


