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Mỗi Người Trồng Một Cây Xanh 
Cây cối mang lại đủ mọi lợi ích cho cộng đồng và những người sống ở đó. 

Bạn trồng cây xanh để che mát và làm nhà trên cây cho các cháu của mình, những nơi mát mẻ để 
dã ngoại, sân vườn riêng tư và những ngôi nhà cho động vật hoang dã. Trồng cây xanh giúp 
chống lại biến đổi khí hậu, cho trái cây tươi tốt, nâng cao sức khỏe tinh thần, đồng thời tạo môi 
trường xinh đẹp cho mọi người sinh sống và học tập. 

Vì vậy, hãy ra khỏi nhà và làm cho đôi tay vấy bẩn bằng cách cùng gia đình vui vẻ trồng cây, đồng 
thời tìm hiểu về tất cả những điều tuyệt vời mà cây cối có thể mang lại cho ngôi nhà và cộng đồng 
của bạn. 

Tham gia vào chiến dịch Mỗi Người Trồng Một Cây Xanh và trồng một cây ở sân sau hay 
trên ban công nhà bạn. 
Bởi vì, khi mỗi người trồng một cây xanh, điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. 

Nếu mỗi người đều trồng một cây, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều tán cây hơn, các vùng ven 
đô sẽ mát mẻ hơn và sẽ đạt đến mục tiêu một triệu cây xanh trên toàn Greater Sydney vào năm 
2022 của Chính phủ NSW. 

Trồng một cây xanh? 
Để tính thêm một cây hãy đăng ký cây 
của bạn, bởi vì mỗi cây được trồng sẽ 
đưa Greater Sydney tiến gần thêm 
một bước đến một triệu cây. * 

* Xin lưu ý khi nhấp vào liên kết trên, bạn sẽ truy cập trang mạng Greening our City, tại đây bạn có thể đăng 
ký trồng cây thông qua biểu mẫu trên mạng.  
Nội dung trong bước tiếp theo sẽ bằng tiếng Anh. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, 
bạn có thể gửi email tên, địa chỉ và số lượng cây đã trồng tại nhà mình đến: 
greeningourcity@planning.nsw.gov.au

Lợi ích của cây xanh
Có rất nhiều lý do để trồng cây: 

Quyền riêng tư - Cây cối là màn che riêng tư của thiên nhiên. Những hàng rào sống này là
một cách tuyệt vời để giữ cho nơi ở của bạn mát mẻ, phá tan các hành lang gió và làm tăng giá trị 
cho ngôi nhà của bạn.  

https://www.dpie.nsw.gov.au/premiers-priorities/register-your-tree
https://www.dpie.nsw.gov.au/premiers-priorities/register-your-tree
mailto:greeningourcity@planning.nsw.gov.au
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Cây cối giúp mang lại sự riêng tư cho sân sau: Hoa Huệ tây (Lily pillies), cây Keo (Fringed wattle), 
cây Hoa trà (Camellias), cây hoa Sứ Bản địa (Native Frangipani). 

Bóng mát - Bóng râm từ thực vật và cây cối làm giảm bớt nhiệt vào mùa hè, nắng chói và bức 
xạ tia cực tím. Đồng thời cải thiện sự thoải mái và có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng.  

Cây làm mát nhà bạn: Hoa Mộc lan (Magnolia grandiflora), Cây Tràm liễu Hoa đỏ (Lemon 
Bottlebrush), Riberry Lilly Pilly. 

Trái cây - Không gì bằng việc tự trồng và hái trái cây tươi từ vườn của bạn. Nhiều loài cây phát 
triển tốt trong không gian nhỏ hơn, vì vậy chúng rất thích hợp để trồng trong chậu cho ban công và 
hiên nhà. 

Cây ăn quả đòi hỏi nhiều sự quan tâm để phát triển tươi tốt. Chúng cần rất nhiều tình yêu thương 
và sự chăm sóc, đặc biệt khi chúng còn là cây non. Dưới đây là một số mẹo để xem xét: 

 Nước sẽ cần thiết cho đến khi cây đã phát triển ổn định và trong mùa khô.  
 Hầu hết các cây ăn quả đều có nhu cầu ánh nắng đầy đủ đến bóng râm một phần. 
 Cắt tỉa cây thường xuyên để ngăn chặn tình trạng quá rậm rạp và giúp cây bổ sung nhiều 

năng lượng để kết trái hơn là cành. 

Sức khỏe tinh thần - Kết nối với thiên nhiên rất quan trọng vì nó cải thiện sức khỏe tinh thần 
và kết nối bạn với nơi này. Khi mọi người vẫn đang tiếp tục làm việc tại nhà, nếu từ phòng làm 
việc tại nhà của bạn có thể nhìn thấy được nhiều cây xanh hơn sẽ mang lại lợi ích mạnh mẽ cho 
sức khỏe tinh thần và an sinh của bạn.  

Bạn có biết rằng chỉ cần dành 3-5 phút để nhìn quang cảnh chủ yếu là cây cối, hoa lá hoặc nước 
có thể bắt đầu làm giảm lo lắng và giúp bạn thư giãn? 

Động vật hoang dã - Cây cối cung cấp bóng mát, thức ăn và nơi trú ẩn cho các loài chim, bò 
sát, động vật lưỡng cư và các loài động vật có vú khác. Trồng cây có thể mang lại tiếng chim hót 
trong sân nhà bạn và cũng có thể giúp bảo vệ các loài bị đe dọa. 

Những loại cây tuyệt vời để mang lại tiếng chim hót: Hoa giấy (Grevillea), Cây Tràm liễu hoa đỏ 
(Bottlebrush), Cây bạch đàn hương chanh (Lemon scented myrtle). 

Biến đổi khí hậu - Khi cây cối lớn lên, chúng hấp thụ và lưu trữ khí thải carbon dioxide đang 
làm trái đất nóng lên. Chất này được chuyển hóa thành cacbon và lưu giữ trong cành, lá, thân, rễ 
cây và trong đất. Một cây trưởng thành có thể hấp thụ tới 150kg carbon mỗi năm. 

Mẹo hàng đầu cho cây trồng trong chậu: Cân nhắc nhóm các cây trồng trong chậu về kích 
thước, chiều cao và loài khác nhau để tạo sự đa dạng sinh học và độ che phủ tán lớn hơn. Chậu 
càng lớn càng tốt: 

Làm mát cộng đồng - Vì Cây cối có thể giúp làm mát ngôi nhà của bạn. Sức nóng không chỉ 
từ ánh sáng mặt trời khiến chúng ta nóng mà còn có sự giải phóng nhiệt từ các vật thể như gạch, 
nhựa đường và bê tông. Giải pháp tốt nhất để khắc phục vấn đề này là dùng cây xanh để che 
nắng cho những vật liệu này. 
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Bạn có biết rằng tăng 10% tán cây có thể làm giảm nhiệt độ 1,13 độ C? Bạn có thể giúp làm mát 
cộng đồng của mình bằng cách trồng cây trong sân nhà mình và thậm chí cân nhắc tình nguyện 
trồng cây trong khu phố của bạn. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với những người xung quanh 
bạn và tạo ra những nơi xanh mát hơn. 
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