
Tiếp cận cộng đồng
178 Ý Kiến từ Người Dân 
đã được gửi tới quy trình cập nhật Kế Hoạch Quản Lý Rừng Cây Trong Đô 
Thị 2020. 

10 Ngôn Ngữ được dùng để thu hút sự tham gia của cộng 
đồng:  Tiếng Amhara, Tiếng Campuchia, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Hàn, 
Tiếng Quan Thoại, Tiếng Oromo, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Somali, Tiếng 
Tigrinya và Tiếng Việt.

Hành Động của Thành Phố Seattle 
nhằm hỗ trợ rừng cây trong đô thị
1.902 Cây Xanh được các cơ quan của Thành Phố trồng trên khắp Seattle

8.717 Cây Xanh được chăm sóc để khỏe mạnh và phát triển

6.121 Cây Xanh được trồng dự phòng để quản lý rừng cây trong đô thị tốt hơn

386,65  Dặm cây xanh được cắt tỉa để đảm bảo an toàn & độ tin cậy của  
   lưới điện

25.923 GIỜ TÌNH NGUYỆN 
Chăm sóc rừng cây trong đô thị của Seattle

Công việc đã 
hoàn thiện tại 
công viên trồng 
rừng của Seattle
Green Seattle 
Partnership
356 
DẶM THỰC VẬT XÂM LẤN 
đã được nhổ bỏ khỏi các công 
viên trồng rừng của Seattle

1.845 
DẶM CÔNG VIÊN TRỒNG 
RỪNG
đang được khôi phục

12.536 
CÂY BẢN ĐỊA ƯƠM MẦM 
được Green Seattle Partnership 
trồng

CÁC THÀNH TỰU NĂM  
2020 CỦA CHÚNG TÔI



Green Seattle Partnership
Khôi phục hơn 2.700 mẫu công viên trồng rừng thông qua nỗ lực của các nhóm chuyên môn và tình nguyện viên nhằm loại bỏ các 
loại thực vật xâm lấn, trồng cây bản địa mới và thực vật tầng sát mặt đất, cũng như thực hiện chăm sóc lâu dài.

Cây Xanh cho Khu Dân Cư
Cung cấp 1.000 cây miễn phí mỗi năm và hỗ trợ cư dân Seattle trồng trong sân nhà.

Đại Sứ Cây Xanh
Hỗ trợ các tình nguyện viên chăm sóc cây xanh công cộng của Seattle và thu hút cộng đồng cư dân lân cận tham gia các chuyến 
tham quan rừng cây trong đô thị tuyệt vời của Seattle.

Chương Trình Cây Xanh Di Sản (Heritage Tree Program) 
Ghi nhận những loài cây đặc biệt cần được tôn vinh như một phần trong Di Sản của Seattle. 

Ủy Ban Trồng Rừng Đô Thị (Urban Forestry Commission)
Tư vấn cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về việc xây dựng chính sách và quy định chi phối công việc  
bảo vệ, quản lý và bảo tồn cây xanh cùng thảm thực vật ở Seattle.

TreesForSeattle@Seattle.gov (206) 684-TREE www.seattle.gov/trees

Giá trị của rừng trong đô thị 
tại Seattle
725 Tấn CHẤT GÂY Ô NHIỄM bị loại bỏ mỗi năm 
nhờ cây xanh, tiết kiệm 5,62 triệu USD

5,9 Triệu USD CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TIẾT 
KIỆM ĐƯỢC nhờ cung cấp bóng râm vào mùa hè & 
chắn gió trong mùa đông

10,9 Triệu USD TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ LƯU TRỮ 
CÁC-BON + 768.000 USD tiết kiệm từ cô lập các bon mỗi năm 
= 11,7 triệu USD tiết kiệm được từ lưu trữ và cô lập các bon – 
giúp giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

4,99 Tỷ USD giá trị thay thế

Giá Trị Hệ Sinh Thái Rừng Seattle. Green Cities Research Alliance (Liên Minh Nghiên Cứu Các Thành 
Phố Xanh). Seattle, WA, 2012. www.seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_
Report.pdf.

Sáng Kiến và Chương Trình


