
   

CÁC THÀNH TỰU CHÚNG TA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018

1,690 cây xanh 
được trồng trên khắp 
Seattle bởi các cơ 
quan của Thành Phố

5,768 cây xanh được 
chăm sóc đảm bảo tươi 
tốt và phát triển

21,400 cây xanh 
được kiểm kê nhằm 
quản lý tốt hơn rừng 
cây trong đô thị của 
chúng ta

373 dặm các cây bên 
dường được cắt tỉa để 
đảm bảo sự an toàn và ổn 
định đường dây điện

131 héc-ta cây mọc 
hoang xâm lấn được 
phá bỏ khỏi rừng công 
viên của Seattle

1,691 héc-ta 
rừng công viên đang 
được khôi phục lại

46,373 cây bản địa 
được gieo trồng bởi 
Green Seattle Partnership 
(Chương Trình Làm Xanh 
Tươi Seattle) 

725 tấn chất ô nhiễm được thanh lọc hàng năm nhờ 
có cây xanh của chúng ta, tiết kiệm 5.62 triệu đô la Mỹ

5.9 triệu đô la Mỹ chi phí năng lượng được tiết kiệm 
nhờ cây xanh mang lại bóng mát trong mùa hè & chắn gió 
trong mùa đông

4.99 tỉ đô la Mỹ là tổng trị giá thay thế cây xanh

10.9 triệu đô la Mỹ tiết kiệm từ giá trị lưu trữ các-bon + 
$768,000 tiết kiệm hàng năm từ việc ngăn chặn các-bon = 11.7 
triệu đô la Mỹ được tiết kiệm từ lưu trữ và lọc bỏ các-bon – giúp 
giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

161 thành viên đại diện 
cộng đồng tham gia vào 
quá trình cập nhật Kế 
Hoạch Quản Lý Rừng Cây 
Trong Đô Thị

6 ngôn ngữ được sử dụng để thu hút cộng đồng

64 thành viên chính tham gia chương trình gắn 
kết ban đầu của Kế Hoạch Quản Lý Rừng Cây 
Trong Đô Thị

Giá Trị Hệ Sinh Thái Rừng Cây của 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.

Thành Phố Seattle tích 
cực hỗ trợ rừng cây 
trong đô thị

78,000 giờ lao 
động tình nguyện

Chăm sóc rừng 
cây trong đô thị 
của Seattle

Công việc hoàn tất tại các khu 
rừng công viên của Seattle (Green 
Seattle Partnership, Chương Trình 
Làm Xanh Tươi Seattle)

GIÁ TRỊ CỦA RỪNG CÂY TRONG ĐÔ THỊ CỦA SEATTLE

Tiếp cận cộng 
đồng



Các Chương Trình & Sáng Kiến về Cây 
Xanh cho Seattle
Green Seattle Partnership (Chương 
Trình Làm Xanh Tươi Seattle)  
Tới năm 2025, khôi phục 2,500 héc-ta rừng công viên 
thông qua hoạt động tình nguyện phá bỏ các cây mọc 
hoang xâm lấn, trồng mới các cây bản địa và cắt tỉa 
cây, thực hiện công tác chăm sóc lâu dài.

Trees for Neighborhoods (Cây Xanh 
cho Khu Phố)  
Cung cấp cây xanh miễn phí và hỗ trợ cư dân Seattle 
tự trồng cây trong khuôn viên vườn nhà.

Tree Ambassador (Đại Sứ Cây Xanh)  
Hỗ trợ các tình nguyện viên chăm sóc các 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.

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

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Heritage Tree Program (Chương 
Trình Di Sản Cây Xanh)   
Nhận diện những loài cây đặc biệt để tôn vinh là một 
phần trong Di Sản của Seattle. 

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


