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Tổng quan về nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp trên 

thế giới 

 

BĐKH gây ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở các vùng sinh thái 

trên thế giới. (IPCC, 2007, Stern, 2009). Những nghiên cứu này được thể hiện ở 

các khía cạnh sau 

BĐKH gây ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở các vùng sinh thái 

trên thế giới. (IPCC, 2007, Stern, 2009). Những  nghiên cứu này được thể hiện ở 

các khía cạnh sau: 

-Khi nhiệt độ tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát sinh, phát triển của cây 

trồng, vật nuôi làm cho năng suất và sản lượng thay đổi; 

-Khi nhiệt độ tăng làm suy giảm tài nguyên nước, nhiều vùng không có nước 

và không thể tiếp tục canh tác dẫn đến diện tích canh tác giảm; 

-Khi nhiệt độ tăng làm cho băng tan, dẫn đến nhiều vùng đất bị xâm lấn và 

ngập mặn và không tiếp tục canh tác các loại cây trồng hoặc làm giảm năng suất; 

-Thay đổi về các điều kiện khí hậu sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học, làm mất 

cân bằng sinh thái, đặc biệt là thiên địch và ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển 

cây trồng và phát sinh dịch bệnh; 

-Các hiện tượng thời tiết cực đoan, không theo quy luật như bão sớm, muộn, 

mưa không đúng mùa sẽ gây khó khăn cho bố trí cơ cấu mùa vụ và gây thiệt hại,.. 

Từ các kết quả nghiên cứu được tổng hợp ở trên cho thấy, tác động của 

BĐKH đến nông nghiệp là tương đối rõ ràng và đều xuất phát từ các thành phần 

khí hậu. Việc giảm thiểu tác động trên sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc thích ứng 

và lựa chọn, cải tiến các công nghệ phù hợp nhằm thích ứng với BĐKH. 

 

Nguồn: http://occa.mard.gov.vn/T%c3%a1c-%c4%91%e1%bb%99ng-

B%c4%90KH/Tr%e1%bb%93ng-tr%e1%bb%8dt/catid/24/item/2826/tong-quan-

ve-nghien-cuu-tac-dong-cua-bien-doi-khi 

 

  



Tổng kết 10 năm Tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (2008-2018) 

BVR&MT – Vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã chủ 

trì Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng (giai đoạn 2008-2018). 

Tăng cường công tác Bảo vệ và Phát triển rừng. 

Báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm tổ chức vận hành Quỹ theo Nghị định 

05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng về cơ bản đã phản ánh sự đúng đắn và thể hiện tính nhân văn sâu sắc của một 

chính sách, tạo được nguồn an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc sống gần bó với 

rừng tại khu vực vùng sâu, vùng xa. 

Bộ NN&PTNT đánh giá cao kết quả đạt được sau 10 năm hình thành và phát 

triển hệ thống Quỹ, đây là một trong những thành công quan trọng của Chương 

trình tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. 

Hoạt động của Quỹ đã cơ bản đạt được 03 mục tiêu Chính phủ đề ra gồm: 

Huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng; Nâng cao 

nhận thức của người sử dụng dịch vụ môi trường rừng đối với tài nguyên phi lâm 

sản; Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên rừng, thực hiện tốt 

chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của nhà nước. Quỹ đã tạo nguồn thu chính đáng 

để các chủ rừng tự quản lý bảo vệ lâm phần được giao. 



Bộ NN&PTNT cũng đánh giá cao hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thời gian qua 

từ khi đề xuất thí điểm đến hoàn thiện chính sách. Đặc biệt là Cơ quan phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Winrock International đã hỗ trợ và triển khai 

các chương trình dự án về thí điểm chính sách trước khi Quỹ được thành lập và 

nhân rộng. 

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đồng ý chủ trương làm thí điểm chi trả DVMTR đối 

với dịch vụ lưu giữ và hấp thụ Các bon (REDD+). Ngay sau khi Thủ tướng Chính 

phủ có ý kiến đồng ý, Ban điều hành Quỹ Trung ương khẩn trương tham mưu cho 

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chi trả DVMTR đối với dịch vụ 

REDD+ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; Việc bổ sung hoạt động về 

REDD+ phải dựa trên nguyên tắc không làm phát sinh tổ chức, bộ máy mới, không 

thành lập nhiều quỹ để tập trung nguồn lực. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, chủ động phòng ngừa các tình huống 

phát sinh thực tiễn, đảm bảo quá trình thu – chi đúng quy định, minh bạch, công 

khai và hiệu quả; Tham mưu cho cấp có thẩm quyền: chủ động xây dựng kế hoạch 

hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát chủ rừng và các bên liên quan trong quản lý 

sử dụng tiền từ Quỹ; tổ chức kiểm tra giám sát sử dụng tiền đúng mục đích, đối 

tượng theo quy định của nhà nước. 

Đối với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng có hoạt động Quỹ. 

Chỉ đạo công tác trồng rừng thay thế đảm bảo chất lượng rừng trồng, đủ diện tích, 

ưu tiên tập trung trồng rừng phòng hộ đặc dụng và chi đúng định mức quy định của 

nhà nước; thẩm định, thiết kế dự toán trồng rừng và nghiệm thu rừng trồng thay 

thế; Chủ động tham mưu đề xuất thực hiện và xây dựng chính sách; thực hiện quản 

lý Quỹ theo quy định; tổ chức kiểm tra giám sát các bên thụ hưởng tiền từ Quỹ 

trong sử dụng tiền, đúng đối tượng, mục đích; Nghiêm túc chỉ đạo việc tổ chức 

triển khai việc trả tiền DVMTR cho chủ rừng qua các hình thức không dùng tiền 

mặt trong năm 2018 tại khu vực thuận lợi để từ năm 2019 áp dụng trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

Văn Trì 

Nguồn: https://baovemoitruong.org.vn/tong-ket-10-nam-to-chuc-va-hoat-dong-

quy-bao-ve-va-phat-trien-rung-2008-2018/ 

  



Hải Phòng: Tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn 

Tóm tắt – Nghiên cứu tập trung vào đánh giá hiện trạng công tác quản lý 

rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng dựa trên cơ sở lý luận về rừng ngập mặn 

và quản lý rừng ngập mặn. 

Kết quả điều tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý giữa 

cấp chính quyền và thực tế địa phương, công tác chăm sóc rừng, trồng rừng, và bảo 

vệ rừng chưa thật sự hiệu quả, người dân chỉ được tham gia ở mức độ “thông tin” 

chưa đóng góp trong việc ra quyết định. Quyền lợi của người dân chưa được coi 

trọng, dẫn đến việc người dân địa phương vẫn còn thờ ơ trong công tác quản lý. 

Nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn 

tại Thành phố Hải Phòng như: tăng cường trồng rừng, bảo vệ rừng, cũng như áp 

dụng các giải pháp về chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để công tác quản lý đạt hiệu quả tốt hơn. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng ngập mặn (RNM) là một hệ sinh thái độc đáo và có giá trị ở vùng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới chiếm khoảng 180.000km2 trên toàn thế giới. RNM hỗ trợ, 

cung cấp một loạt các sản phẩm thương mại như đông vật hoang dã, thủy sản, sản 

xuất gỗ,… và cung cấp một số dịch vụ sinh thái, xử lý nước thải và bảo vệ môi 

trường. 



Mặc dù, ý thức tăng cao tầm quan trọng về kinh tế xác hội các hệ sinh thái 

rừng ngập mặn, Tuy nhiên, hiện nay hệ sinh thái này vẫn tiếp tục bị phá hủy ở 

nhiều nơi trên thế giới. Trong đó, diện tích rừng ngập mặn đã giảm nhanh theo thời 

gian ở Việt Nam, ước tính từ 408500 ha năm 1943 đến 290000 ha vào năm 1962, 

xuống còn 252000 ha vào năm 1982; và tới 155 290 ha vào năm 2000 và 139 000 

ha năm 2011 (Nguyễn Hải Hòa, 2014). Do rừng ngập mặn phân mảnh, làm giảm 

khả năng chịu đựng như sóng, dòng chảy ven biển, và gió ở các bờ biển. Nên Các 

khu vực bờ biển hiện đang bị xói mòn và có nguy cơ xung yếu trong tương lai 

(Duke et al., 2010). Điều này đã dẫn đến việc mất nguồn tài nguyên rừng ngập mặn 

và liên quan đến dịch vụ sinh thái và đe dọa trực tiếp đến sinh kế của cộng đồng 

địa phương ven biển do bão bão, thiên tai nước biển dâng. Nguyên nhân gây giảm 

rừng ngập mặn thay đổi theo từng vùng sinh thái khác nhau, có thể do liên quan 

người sử dụng đất và các yếu tố liên quan khác không được hiểu rõ như Kiên 

Giang, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng… 

Hải Phòng nằm ở vùng cửa sông ven biển phía Bắc, có quỹ đất bồi ven biển 

rộng lớn, luôn biến động do tương tác sông biển nên Hải Phòng có vùng đất ngập 

triều và hệ thống quần đảo tạo ra những hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú, đặc 

biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. 

Tuy nhiên, thực tiễn những năm gần đây trong bối cảnh Hải Phòng đang đẩy 

mạnh phát triển kinh tế biển, việc sử dụng đất bãi bồi ven biển xuất hiện nhiều bất 

cập. Rừng ngập mặn tại Hải Phòng đang có nguy cơ bị giảm sút về diện tích cũng 

như về chất lượng rừng, chưa phát huy đầy đủ vai trò, vị trí quan trọng về phòng 

hộ rừng đối với môi trường sinh thái và xã hội. Sự gia tăng về hoạt động nuôi trồng 

thủy hải sản ven biển, việc khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong rừng ngập 

mặn một cách thiếu kiểm soát đã và đang làm mất cân bằng sinh thái, làm cạn kiệt 

nhanh về nguồn lợi thủy sản tự nhiên sống ven biển. Trong bối cảnh như vậy cần 

tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn nhằm tạo đà mở rộng hình thức du lịch 

sinh thái biển, tạo cảnh quan, môi trường trong sạch hơn để phát triển du lịch nói 

riêng và các ngành kinh tế xanh nói chung của cả thành phố trước mắt cũng như 

trong tương lai. Hơn nữa việc quản lý bảo vệ và phát triển tốt rừng ngập mặn 

không chỉ có hiệu quả về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với môi trường, 

xã hội góp phần quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường khả năng 

phòng thủ bờ biển. 



Nghiên cứu “Tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố Hải 

Phòng” được thực hiện tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng với 

mục đích đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn dựa 

trên cơ sở lý luận về rừng ngập mặn và quản lý rừng ngập mặn, các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc quản lý rừng ngập mặn của Thành phố Hải Phòng. Kết quả nghiên 

cứu nhằm đóng góp một số giải pháp phù hợp với yêu cầu mới, thúc đẩy xã hội hóa 

công tác quản lý rừng ngập mặn của Thành phố Hải Phòng theo hướng khai thác 

tổng hợp phục vụ đa ngành, gắn với phòng hộ bảo vệ sản xuất, đời sống với an 

ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp thu thập thông tin: Tổng hợp số liệu thứ cấp từ các văn bản, báo 

cáo khoa học, tài liệu thống kê. 

Phương pháp khảo sát, điều tra thực địa: Tiến hành khảo sát thực địa để thu 

thập tài liệu thực tế về đặc điểm tự nhiên và xã hội của địa bàn khu vực nghiên 

cứu, hiện trạng công tác quản lý rừng ngập mặn ven biển,.. Phương pháp này được 

kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn người dân sống quanh khu 

vực RNM. Địa điểm nghiên cứu thực địa được lựa chọn là xã Phù Long, huyện Cát 

Hải, thành phố Hải phòng. Số lượng hộ gia đình được phỏng vấn là 30 hộ. 

Phương pháp chuyên gia: Đề tài tiến hành tham khảo ý kiến của các chuyên 

gia về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, môi trường, các nhà quản lý 

trong việc đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

1. Thực trạng rừng ngập mặn và quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố 

Hải Phòng 

a. Thực trạng rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng 

Hải Phòng chỉ quy hoạch 2 loại rừng là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Rừng đặc dụng phân bổ hoàn toàn trên đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải. Rừng 

phòng hộ phân bố hầu hết các quận huyện. Nhìn chung diện tích rừng phòng hộ 

ven biển của thành phố không nhiều và chủ yếu là rừng trồng thuần loài với các 

loài cây chủ yếu là: Trang (Kandelia cande), Bần (Sonneratia caseolaris), Phi Lao 

(Casuariana equisetifolia); Mắm (Avicennia marina). Rừng đặc dụng tại TP Hải 

Phòng hiện nay do Vườn quốc gia Cát Bà trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển 



không thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ một số diện tích được giao 

cho người dân quản lý, diện tích còn lại UBND Thành phố Hải Phòng vẫn là đơn 

vị chính tiếp quản lý. 

Diện tích rừng đặc dụng đã được giao cho Vườn quốc gia Cát Bà quản lý 

9.931,6 ha, chiếm 44% diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Công tác bảo vệ và phát 

triển rừng, do Vườn quốc gia Cát Bà lập hồ sơ theo kế hoạch hàng năm và được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó Vườn quốc gia Cát Bà lập hợp đồng khoán 

bảo vệ và phát triển rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng thông qua ký kết hợp 

đồng nhận khoán để thực hiện. 

b. Thực trạng công tác quản lý RNM tại Thành phố Hải Phòng 

Thực trạng về công tác quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng 

Bộ máy tổ chức cấp quản lý tại Thành phố Hải Phòng được thực hiện theo 

chiều dọc từ trên xuống, UBND là đơn vị trực tiếp quản lý về địa giới hành chính 

trong đó có RNM Hải Phòng. Cấp tỉnh gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN& MT), tiếp đến là Chi cục 

quản lý đê điều, Chi cục Kiểm lâm,… Cấp huyện gồm: Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế, Hạt kiểm lâm các quận có cán bộ 

chuyên viên, chuyên trách theo dõi chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng trên 

địa bàn quận, huyện. Cấp xã bao gồm: Các xã có 1 Phó chủ tịch UBND xã và cán 

bộ địa chính theo dõi và triển khai thực hiện. 

Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng ngập 

mặn tại Thành phố Hải Phòng 

Về cơ bản đã theo đúng những quy định về quản lý rừng của nhà nước. Ngoài 

việc thực hiện chính sách về đất đai chung của nhà nước, Thành phố Hải Phòng đã 

giao đất giao rừng cho các hộ gia đình và các tổ chức nên rừng và đất rừng đã có 

chủ quản lý, đã hạn chế được nạn khai thác, lấn chiếm rừng trái phép. Tuy việc 

giao đất, giao rừng chưa gắn với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng cũng giúp cho người dân yên tâm đầu tư xây dựng và phát triển rừng, từ đó 

xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trong quá trình đi thực địa, phỏng vấn người dân sống tại khu vực có RNM 

xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Kết quả thực địa cho thấy: 



Tại địa phương chưa có sự đồng quản lý giữa người dân và các bên liên quan 

(cán bộ huyện, xã, các tổ chức, các ban ngành quản lý…). Thực tế hình thức này 

chỉ được nhắc đến trong các báo cáo hoặc trên cơ sở lý thuyết chứ bản thân người 

dân cũng chưa thực sự góp phần vào bảo vệ RNM tại địa phương, hơn nữa công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa được chú 

trọng và phổ biến dẫn đến người dân sống tại khu vực RNM chưa ý thức hết được 

vai trò của RNM đối với cuộc sống cộng đồng và chính gia đình họ. Mức độ tham 

gia chủ yếu là lắng nghe và tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố chứ ít được 

tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các hoạt động, vai trò của mỗi tổ chức, cá nhân 

còn rất mờ nhạt. Một số hộ dân còn cho rằng trách nhiệm bảo vệ RNM là của các 

cơ quan quản lý, kiểm lâm thành phố, còn các tổ chức tại thôn xóm, cá nhân chỉ 

mang tính phối hợp, hỗ trợ khi cần thiết. Thêm vào đó nhiều sinh kế của người dân 

còn gắn liền với RNM, khai thác và sử dụng trong RNM không được kiểm soát 

chặt chẽ nên diện tích rừng tự nhiên còn lại không còn nhiều. 

Thành phố Hải Phòng cũng đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác 

quản lý rừng như: ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất giống cây trồng chất 

lượng cao. Áp dụng khoa học công nghệ trong việc xây dựng bản đồ hiện trạng 

rừng. 

2. Những tồn tại và nguyên nhân trong quản lý rừng ngập mặn Thành phố 

Hải Phòng 

Kể từ năm 2005 thành phố đã có cơ chế chính sách bổ sung hỗ trợ cho công 

tác bảo vệ rừng phòng hộ ven biển nhưng mức hỗ trợ quá thấp so với thời giá hiện 

nay (hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm). Vì vậy, chưa khuyến khích được chủ rừng đầu 

tư nhiều công sức và trí tuệ vào công tác bảo vệ và phát triển rừng nên kết quả còn 

rất hạn chế. 

Người dân đã nhận thức được tác dụng của rừng, nhưng chưa nhận thức đầy 

đủ về vai trò vị trí và ý nghĩa của rừng đối với phát triển kinh tế và môi trường 

trong những năm trước mắt và lâu dài dẫn đến công tác bảo vệ rừng chưa thật sự 

hiệu quả. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển trồng rừng 

và chăm sóc rừng chưa được coi trọng đúng mức, hiệu quả sản xuất trồng rừng 

không cao. 

Còn nhiều bất cập trong quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển, đặc biệt là 

việc giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng. Đối với vùng bãi triều ven biển hiện 



vẫn do nhiều ngành cùng quản lý, sử dụng nên suy giảm diện tích rừng ngập mặn, 

kéo theo là suy giảm nguồn lợi thủy sản. 

Công tác trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng chưa hiệu quả. Do nguồn 

ngân sách thành phố hạn hẹp nên nhiệm vụ phát triển rừng của thành phố không 

hoàn thành nhiệm vụ giao, ảnh hưởng lớn đến thực hiện các dự án bảo vệ và phát 

triển rừng của thành phố. Ngoài ra, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành lâm nghiệp tuy 

được đầu tư nhưng còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Các thành phần kinh tế tham gia 

đầu tư kinh doanh nghề rừng còn ít. 

Công tác tuyên truyền còn nhiều bất cập nên nhận thức của người dân nơi đây 

về vai trò và tác dụng của rừng ngập mặn đối với cuộc sống cộng đồng còn hạn 

chế. Ngay cả những hộ nuôi trồng thủy sản và những hộ thường xuyên khai thác 

hải sản trong rừng là những hộ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp cũng không hiểu hết 

vai trò của rừng ngập mặn đối với sản xuất, do vậy họ không mấy quan tâm đến 

công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn 

tại Thành phố Hải Phòng 

Nhóm giải pháp về trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng 

Tiến hành trồng rừng trên những diện tích đất chưa có rừng, hoặc trồng xen 

vào những diện tích đất với mật độ cây quá thưa không có khả năng phòng hộ, 

nhưng có đủ điều kiện để trồng rừng thành công do trồng rừng ngập mặn phải sống 

trong điều kiện ngập nước, bất lợi đối với sinh thái cây trồng nên đòi hỏi phải trồng 

đúng kỹ thuật, nhân lực, vốn. Đối tượng lựa chọn để thực hiện trồng rừng là diện 

tích đất bãi triều còn trống, đất bãi bồi hoặc diện tích đất rừng đã có cây nhưng mật 

độ quá thấp so với định mức. 

Công tác chăm sóc rừng ngập mặn là khâu quan trọng dể duy trì mật độ và 

sinh trưởng phát triển tốt của rừng. Sau khi trồng rừng từ 3 – 6 tháng, cần vớt bỏ 

rong, rêu, tảo bám trên thân, lá gây hại trong rừng gây ảnh hưởng đến quá trình 

sinh trưởng và phát triển của cây con mới trồng,tạo điều kiện cho cây con quang 

hợp tốt. Kiểm tra số lượng cây con để trồng dặm đảm bảo mật độ. Trong 3 năm 

đầu sau khi trồng rừng tiến hành chăm sóc rừng trồng, tiến hành chăm sóc theo 

định kỳ một năm 1 lần vào mùa khô. Biện pháp chăm sóc trong năm đầu tiên là 

trồng giặm, luỗng phát dây leo, bụi rậm, loại bỏ cây sâu bệnh. Khi thực hiện các 



công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng hay tỉa thưa cần tiến hành lập biên bản 

đánh giá việc thực hiện các quy trình kỹ thuật và tình hình phát triển của rừng. 

Bảo vệ rừng là công việc quan trọng nhất đối với dự án trồng bảo vệ rừng 

ngập mặn ven biển – TP Hải Phòng. Nếu công tác này không được chú trọng quan 

tâm đúng mức thì nguy cơ mất rừng là không thể tránh khỏi. Cần có giải pháp dự 

phòng hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi của các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, 

phát triển du lịch, đê biển,… đến các hoạt động bảo vệ, khôi phục và phát triển 

rừng bền vững. Nghiêm cấm việc lấn chiếm rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp 

để nuôi trồng thủy hải sản, xử lý nghiêm khắc những trường hợp sử dụng đất 

không đúng mục đích làm tổn hại đến rừng. Những diện tích sử dụng không đúng 

quy hoạch cần thu hồi và xử lý nghiêm khắc. Nơi nào nuôi tôm không có hiệu quả, 

cương quyết lấy lại đất để trồng rừng, tạo môi trường sống lâu dài cho hải sản. 

Nâng cao năng lực quản lý các chương trình, dự án, tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra các dự án, đảm bảo đạt hiệu quả cao; các phường, xã có rừng 

thành lập Ban phát triển rừng và xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của 

địa phương theo quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của thành phố đã 

được phê duyệt. 

Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, hội sản xuất kinh doanh lâm 

nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản. Xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài 

giữa các tổ chức nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm với các chủ rừng, 

doanh nghiệp và cộng đồng để gắn nghiên cứu, đào tạo, khuyến lâm với sản xuất 

và kinh doanh lâm nghiệp. Chú trọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ 

gia đình, trang trại, cộng đồng dân cư thôn và hợp tác xã. Nhà nước hỗ trợ tài chính 

để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông, lâm kết hợp. Khuyến 

khích các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và chế 

biến lâm sản trên cơ sở gắn và chia xẻ lợi ích với cộng đồng; đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính cho các chủ đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Phân công rõ trách nhiệm giữa các ngành liên quan và có cơ chế phối hợp rõ 

ràng. 

Ngành thủy sản cần phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, nghiên cứu 

mô hình lâm ngư kết hợp phù hợp với từng vùng. Ngành đê điều và phòng chống 

lũ lụt xác định hành lang bảo vệ và những nơi có nhu cầu phòng hộ cao cần được 

ưu tiên đầu tư, coi khôi phục và phát triển rừng ngập mặn là một trong những hạng 



mục đầu tư và tu bổ đê biển hàng năm để có kế hoạch cấp vốn tương ứng. Ngành 

du lịch cần tuyên truyền cho du khách có ý thức giữ vệ sinh môi trường, hỗ trợ vốn 

để phát triển rừng ngập mặn, tạo cảnh quan đẹp, tạo môi trường du lịch sinh thái 

hấp dẫn. 

Song song với việc xây dựng các đề tài, dự án cần tiến hành sớm việc nhân 

cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân các vùng ven biển về vai trò của hệ sinh thái 

RNM đối với tài nguyên, môi trường, an ninh quốc phòng và cuộc sống của ngư 

dân thông qua các tài liệu truyền thông, các lớp tập huấn, các triển lãm di động, 

hoạt động của câu lạc bộ và các cuộc thi tìm hiểu về lợi ích RNM. Các cơ quan 

liên quan, cộng đồng các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư địa phương ven biển cần 

tham gia tích cực vào việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Tăng cường giáo 

dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ 

rừng của người dân; vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết 

bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng. Tuyên truyền, vận 

động các hộ gia đình làm rừng thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh sản xuất 

lâm nghiệp. 

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chọn tạo giống cây 

trồng rừng, xác định cơ cấu cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu 

từng vùng phục vụ trồng và chuyển hóa rừng thuần loài thành hỗn loài là một phần 

giúp công tác quản lý rừng ngập mặn Thành phố Hải Phòng đạt hiệu quả. 

Một số giải pháp cụ thể: 

Tiến hành trồng rừng trên những diện tích đất chưa có rừng, hoặc trồng xen 

vào những diện tích đất với mật độ cây quá thưa không có khả năng phòng hộ, 

nhưng có đủ điều kiện để trồng rừng thành công do trồng rừng ngập mặn phải sống 

trong điều kiện ngập nước, bất lợi đối với sinh thái cây trồng nên đòi hỏi phải trồng 

đúng kỹ thuật, nhân lực, vốn. 

Định kỳ công tác kiểm kê lại diện tích đánh giá chất lượng rừng, làm các bảng 

tin, nội quy bảo vệ rừng. 

Giao khoán cho các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng mặt nước để khai 

thác thủy sản, thực hiện tốt công tác xã hội hóa nghề rừng. 

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động quản lý bảo vệ rừng; 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. 



Tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ tin học vào công tác quản lý, 

theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, theo dõi công tác phòng 

cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng. 

KẾT LUẬN 

Hiện nay diện tích rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng đã bị suy giảm do 

nhiều nguyên nhân như: phá rừng ngập mặn để nuôi tôm, hiện tượng xói lở bờ 

sông, công tác bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn chưa hiệu quả. 

Vì vậy, công tác quản lý rừng ngập mặn tại TP Hải Phòng cần phải có sự đổi 

mới phối hợp của các cơ quan, tổ chức để giảm tác động tiêu cực và chú trọng tăng 

cường quản lý có sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ tài nguyên 

rừng đạt hiệu quả hơn. 
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