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TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng loài, công tác quản lý và sử dụng cây xanh tại các trường trung học cơ sở 

(THCS) thuộc quận Hà Đông, Hà Nội nhằm làm cơ sở để phát triển mảng xanh trong khu vực các trường học nói 

riêng và của thành phố Hà Nội nói chung. Phương pháp điều tra dựa trên phương pháp khảo sát thực vật học tại 15 

trường và phỏng vấn kết hợp bảng hỏi đối với lãnh đạo, giáo viên và học sinh tại các trường nêu trên. Kết quả cho 

thấy thực vật tại các trường có sự đa dạng với 23 bộ, 46 họ và 55 loài. Tình hình sinh trưởng của cây xanh ở mức 

độ an toàn cho các hoạt động sinh hoạt và học tập của người học. Tuy nhiên, nhiều trường chưa đạt các tiêu chuẩn 

về diện tích trồng cây (14/15 trường có diện tích xanh dưới 30% (TCVN 8794/2011); 12/15 trường có tỷ lệ phủ xanh 

thấp hơn tiêu chuẩn 2 m
2
/học sinh (TCVN 9257/2012). Những khó khăn trong quản lý và sử dụng cây xanh trong 

trường học chủ yếu do thiếu cán bộ chuyên trách, khó lồng ghép vào chương trình học và thiếu diện tích trồng cây. 

Giải pháp đề xuất nhằm tăng tỷ lệ phủ xanh đạt 30% diện tích và ưu tiên sử dụng các cây theo tiêu chí bền, có hoa 

đẹp và dễ chăm sóc. Mặt khác, Cần nâng cao vai trò của học sinh và nhân viên phụ trách trong việc bảo vệ và chăm 

sóc cây xanh hướng đến tiêu chí “Trường học xanh”; thực hiện các biện pháp quản lý và chăm sóc hợp lý dựa trên 

các điều kiện sẵn có của các trường. 

Từ khóa: Cây xanh trường học, quản lý cảnh quan. 

Current Situations and Solutions to Enhance Greenery Areas  
in Secondary Schools in Ha Dong District, Hanoi 

ABTRACT 

This study was conducted to evaluate the current status and management of greenery in Ha Dong’s 

secondary schools, Hanoi. The study aimed at providing a basic database and understanding of the development 

of greenery areas in schools in Hanoi. The methodology of this study based on the methods of a botanical survey 

and participatory interviews with the rector, teacher, and pupils. The results showed the diversity of plants in 

schools with 55 species, belong to 23 orders and 46 families. The growth of almost trees was safe for outside 

activities and the learning of people in schools. However, according to the Vietnam standard (TCVN 8794/2011), 

most of the schools (14/15 schools) aren’t accomplishing the requirement in terms of planting areas over 30% of 

total areas. The green space per student in 12 per 15 surveyed schools was lower than the Vietnam standard 

(TCVN 9257/2012: 2m
2
 per student). The management and development of green areas are facing several 

difficulties namely lack both planting area and specialized staff to maintain while there are difficult to integrate into 

the biological curriculum of the school. The solutions focus on increasing green areas in schools up to Vietnam 

standards and using perennial flower plants, growing well and easy to planting. Additionally, the awareness  

and roles of pupils and professional qualifications of staff in the “Green School” concept also need to  

improve regarding; planting, caring plants and tree activities in order to maintain the green area based on each 

school condition.  

Keywords: Green school, landscape management. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cåy xanh trong trường hõc täo ra môi 

trường tøt cho các hoät đûng cþa hõc sinh, nó tác 

đûng không chî trực tiếp đến sức khóe mà còn 

đến sự nhên thức các môn hõc trong quá trình 

hõc têp cþa hõc sinh. Cumins & Jackson (2001) 

đã chî ra mût möi trường chçt lượng cao là điều 

cæn thiết cho trẻ em để đät được sức khóe và sự 

phát triển tøi ưu. Do đò, chính sách xåy dựng và 

sử dụng đçt ở trường hõc có thể tác đûng tiêu 

cực hoðc tích cực đến vçn đề này. Trong khi đò 

Dyment & Bell (2018) khi nghiên cứu mâng 

xanh täi 59 trường hõc ở Cananda đã cho thçy 

việc phþ xanh kết hợp với đa däng hóa các 

khöng gian vui chơi täo cơ hûi cho nam và nữ ở 

mõi lứa tuùi, sở thích và khâ nëng hoät đûng thể 

chçt nhiều hơn. Mðt khác, mût sø nghiên cứu 

gæn đåy cho thçy sự tương quan chðt chẽ giữa 

möi trường xanh trong trường hõc và khâ nëng 

hõc têp các môn khoa hõc trong nhà trường 

(Tuen & cs., 2019; Li & cs., 2019). 

 Ở Việt Nam, cåy xanh trong trường hõc 

được xếp vào nhóm cây xanh sử dụng hän chế 

trong đö thð, là mût phæn không thể thiếu trong 

hệ thøng cåy xanh đö thð. Tuy vêy, các nghiên 

cứu về quân lý và phát triển mâng xanh trong 

trường hõc ở Việt Nam còn khá hän chế. Mût sø 

nghiên cứu đề cêp đến như đánh giá hiện träng, 

xây dựng mô hình chõn loài và đề xuçt các biện 

pháp quân lý, tr÷ng, chëm sòc cåy xanh täi mût 

sø trường hõc phù thông täi Đà Nïng (Cao Thð 

Anh Thơ, 2011; Lê Thð Vïnh Phýc, 2012); Trường 

Trung cçp Nông lâm nghiệp Bình Dương (Đinh 

Thanh Sang, 2018) hay Trường Đäi hõc Nông 

nghiệp Hà Nûi (Bùi Ngõc Tçn & cs., 2013) đã 

được công bø. Mðc dù vêy, hiện nay, hệ thøng cây 

xanh cho các trường hõc còn nhiều bçt cêp cæn 

phâi có các nghiên cứu đæy đþ hơn, ở nhiều cçp 

hõc, nhiều vùng miền khác nhau. 

Hà Nûi là trung tåm hành chính vën hòa cþa 

câ nước, nơi têp trung hơn 8 triệu dån, trong đò, 

sø lượng hõc sinh các cçp lên đến xçp xî 500 

nghìn hõc sinh với 1.556 trường hõc (GSO, 2019). 

Tuy nhiên, hiện chưa cò các nghiên cứu cụ thể để 

đánh giá hiện träng quân lý cây xanh cþa các 

trường hõc trong thành phø. Trong khi, mục tiêu 

cþa Hà Nûi đến nëm 2030 mong muøn tỷ lệ phþ 

xanh đät yêu cæu cþa đö thð loäi đðc biệt từ 10-12 

m2/người (TCVN 9257-2012) và bao g÷m câ các 

mâng xanh từ trường hõc. 

Mục tiêu cþa nghiên cứu là nhìm đánh giá 

hiện träng và quân lý hệ thøng cây xanh trong 

các trường trung hõc, lçy đäi diện là các trường 

trung hõc cơ sở (THCS) täi quên Hà Đöng thành 

phø Hà Nûi. Từ đò, đề xuçt các giâi pháp nhìm 

phát triển hệ thøng cåy xanh trong trường hõc, 

đáp ứng các tiêu chuèn hiện hành. Nghiên cứu 

cÿng hướng đến mục đích nång cao nhên thức 

cþa hõc sinh và các cçp quân lý về việc cæn thiết 

phâi bâo vệ và xây dựng mût không gian xanh 

trong trường hõc, góp phæn phát triển hệ thøng 

cây xanh thành phø Hà Nûi mût cách toàn diện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp điều tra 

Điều tra hiện träng hệ thøng mâng xanh 

cþa 15 THCS trên đða bàn quên Hà Đöng, từ 

tháng 1 đến tháng 10 nëm 2018. Phương pháp 

điều tra dựa trên khâo sát, đánh giá hiện träng 

về diện tích sử dụng cây xanh, các loài cây tr÷ng 

và tình träng cây. Múi mût cây sử dụng 1 phiếu 

khâo sát với các chî tiêu chi tiết về tên loài, sø 

lượng; chiều cao cây (H) (H ≤6 m, 6 m< H ≤12 m, 

H >12 m); đường kính thân (D); đường kính tán 

(Dtán), được đo bìng máy xác đðnh khoâng cách 

hiệu DM40; đánh giá tình träng sinh trưởng 

qua các tiêu chí: Tình träng lệch tán, sâu bệnh, 

đù nghiêng, nùi rễ, mục thân, mục cành. Các chî 

tiêu diện tích xanh (m2 phþ xanh/m2 diện tích 

đçt), tỷ lệ xanh trên đæu hõc sinh (m2 phþ 

xanh/hõc sinh) được đánh giá so sánh với TCVN 

8794:2011 về tiêu chuèn thiết kế trường THPT 

và TCVN 9257-2012 về quân lý cåy xanh đö thð 

cþa Chính phþ.  

Phương pháp phóng vçn dựa vào bâng hói 1 

lãnh đäo, 3 giáo viên và 5 hõc sinh cþa múi 

trường về công tác quân lý, sử dụng và phát 

triển hệ thøng cåy xanh trong trường. 

- Phân nhóm cây xanh: Các cåy điều tra 

được chia ra thành các nhóm: Cây bóng mát,  

cây bụi, cây tr÷ng thâm và cåy dåy leo (Vô Vën 

Chi, 1990). 
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- Định danh tên loài: Dựa theo phân loäi 

cþa Phäm Hoàng Hû (1999).  

- Phương pháp kế thừa: Bân đ÷ quy 

hoäch cơ sở hä tæng, sơ đ÷ bø trí cây xanh cþa 

các trường từ giai đoän xây dựng ban đæu. 

- Xử lý số liệu: Phương pháp thøng kê so 

sánh trung bình méu, xử lý dữ liệu bìng hệ 

thøng phæn mềm Microsoft Excel 2010. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng mâng xanh tại các trường 

trung học tại quận Hà Đông, Hà Nội 

3.1.1. Đa dạng thành phần bộ, họ thực vật 

Kết quâ đánh giá đa däng thành phæn bû, 

hõ, loài thực vêt täi các trường trung hõc cơ sở 

thuûc quên cho thçy tùng sø bû thực vêt trong 

các trường điều tra được là 22 bû, theo đò là 38 

hõ, 46 chi và 55 loài thực vêt (Bâng 1).  

Đa däng nhçt là bû Hoa Môi với 5 hõ, 7 chi 

và 7 loài thực vêt. Đáng chý ý là các loài này 

chþ yếu thuûc nhóm cây thân bụi, thân thâo (5/6 

loài). Bû B÷ hñn đứng vð trí thứ 2 với 3 hõ, 6 chi 

và 6 loài thực vêt; têp trung chþ yếu là các loäi 

cây lớn như Sçu, Xoài, Xà Cừ, Lát hoa. Mût sø 

bû khác có sự xuçt hiện từ 3-4 loài trở lên như 

bû Mëng tây (Asparagales), Hoa h÷ng (Rosales), 

Đêu (Fabales), Sim (Myrtales), Träch tâ 

(Alismatales) và Cau (Arecales). Các bû còn läi 

chî từ 1 đến 2 loài chiếm đa sø (14/23 bû) trong 

tùng sø bû thực vêt điều tra được. 

Bâng 1. Đa dạng bộ, họ thực vật trong các trường trung học thuộc quận Hà Đông 

Bộ Tên la tinh Số họ Số chi Số loài Tên loài cây 

Hoa môi Lamiales 5 7 7 Ngũ sắc, Chuỗi ngọc, Xác pháo, Sò đo cam, Hoa nhài, Dạ 
yến thảo Mexico, Thanh táo. 

Bồ hòn Sapindales 3 6 6 Chanh, Sấu, Xoài, Xà cừ, Lát, Ngâu. 

Sơ ri Malpighiales 3 3 3 Mai hoàng yến, Liễu, Cô tòng. 

Măng tây Asparagales 2 3 4 Agao, Bạch chỉ, Thiết mộc lan, Trúc Nhật. 

Hoa hồng Rosales 2 2 4 Đa, Si, Đề, Hoa hồng. 

Sim Myrtales 2 2 3 Bàng Đài Loan, Bàng ta, Bằng lăng. 

Cẩm quỳ Malvales 2 2 2 Dâm bụt, Trứng cá. 

Đỗ quyên Ericales 2 2 2 Ngọc thảo, Lộc vừng. 

Long đởm Gentianales 2 2 2 Trang đỏ, Hoa sữa. 

Thông Pinales 2 2 2 Tùng bách tán, Trắc bách diệp. 

Trạch tả Alismatales 1 3 3 Kim tiền, Vạn niên thanh, Lan ý. 

Đậu Fabales 1 1 4 Phượng, Muồng hoàng yến, Osaka đỏ, Muồng hoa vàng. 

Cau Arecales 1 1 3 Cau vua, Cọ, Cau vàng. 

Cà Solanales 1 1 1 Nhài Nhật 

Cẩm chướng Caryophyllales 1 1 1 Hoa giấy 

Cúc Asterales 1 1 1 Cúc vạn thọ 

Dương xỉ Polypodiales 1 1 1 Dương xỉ 

Gừng Zingiberales 1 1 1 Mỏ két 

Hoa tán Apiales 1 1 1 Ngũ gia bì 

Long não Laurales 1 1 1 Nguyệt quế 

Mỏ hạc Geraniales 1 1 1 Phong lữ thảo 

Tai hùm Saxifragales 1 1 1 Lá bỏng 

Thài lài Commelinales 1 1 1 Sò huyết 

Tổng  38 46 55  
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 3.1.2. Hiện trạng phân bố loài và sinh 

trưởng của các nhóm cây 

Trong tùng sø 55 loài thực vêt được khâo 

sát, nhóm cây bóng mát (369 cây) có sø lượng 

loài nhiều nhçt (21 loài), tiếp đến là nhóm cây 

bụi có 18 loài (309 cây). Nhóm cây thâm cÿng 

chî có sự xuçt hiện cþa 15 loài cây. Nhóm cây 

dây leo xuçt hiện duy nhçt với 1 loài ở 2 trường 

(17 cây) (Hình 1a). 

- Nhóm cây bóng mát 

Thøng kê cho thçy, Phượng (Delonix regia) 

và Sçu (Dracontomelon duperreanum) là hai loài 

cây bóng mát có sø lượng cây nhiều nhçt, chiếm 

tỷ lệ læn lượt là 25,75% (95 cây) và 18,97% (70 

cây). Tiếp sau đò là Xà cừ (Khaya senegalensis), 

Bìng lëng (Lagertroemia speciosa), Cau vua 

(Roystonea regia) và Lát hoa (Chukrasia 

tabularis) có tỷ lệ tr÷ng tương đương nhau trong 

khoâng 8-9%. Các loài cây còn läi chiếm tỷ lệ 

thçp dưới 5% tùng sø lượng cây bóng mát tr÷ng 

täi các trường được khâo sát. 

Phượng cÿng là loài cåy cò đến 13/15 trường 

tr÷ng, trong khi, Bìng lëng xuçt hiện täi 10/15 

trường và Sçu được 9/15 trường tr÷ng. Các loài 

còn läi trong nhóm cây bóng mát chî có từ 3 đến 

6 trường có sử dụng và sø lượng cÿng rçt hän 

chế (Hình 1b). 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Ghi chú: a. Tổng số loài và tổng số lượng cây theo nhóm; b. Các loài cây bóng mát phổ biến; c. Các loài cây bụi 

phổ biến; d. Các loài cây thảm phổ biến. Đơn vị cây thảm tính theo m2 

Hình 1. Số loài và số lượng loại cây theo các nhóm cây  

tại các trường THCS khâo sát của quận Hà Đông 
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 Bâng 2. Hiện trạng phân cấp chiều cao và đường kính thân của cây bóng mát  

tại các trường THCS khâo sát của quận Hà Đông 

Tên loài 
Số 

lượng 

  

H ≤6 6< H ≤12 H >12 D ≤15 15< D ≤30 D >30 

Phượng 95 73 22 - 34 57 4 

Sấu 70 68 2 - 68 2 - 

Xà cừ 33 10 15 8 9 10 14 

Bằng lăng 32 27 5 - 22 10 - 

Cau vua 32 - 32 - - 6 26 

Lát 30 25 5 - 24 6 - 

Lộc vừng 15 15 - - 15 - - 

Xoài 12 12 - - 9 3 - 

Hoa sữa 11 2 9 - 2 9 - 

Bàng Đài Loan 10 10 - - 10 - - 

Khác 29 19 10 - 11 11 6 

Tổng 369 261 100 8 204 114 50 

Tỷ lệ % 100 70,7 27,10 2,2 55,3 30,9 13,6 

Bâng 3. Một số yếu tố nguy hại của cây xanh  

tại các trường THCS khâo sát của quận Hà Đông 

Tên loài Số lượng cây Nghiêng trên 10 độ Mục thân Lệch tán Rễ nổi Cây chết 

Phượng 95 8 13 8 - - 

Sấu 70 3 - 3 1 - 

Xà cừ 33 5 1 - 2 - 

Cau vua 32 - - - - - 

Bằng lăng 32 4 3 - - - 

Lát 30 1 - - - - 

Lộc vừng 15 - 2 1 - - 

Xoài 12 1 - - - 1 

Hoa sữa 11 1 - 1 - - 

Bàng Đài Loan 10 - - 1 - - 

Khác 29 3 1 1 1 - 

Tổng 369 26 20 15 4 1 

Tỷ lệ % 100 7,05 5,42 4,07 1,08 0,27 

       

Đánh giá tình hình sinh trưởng cþa các cây 

bóng mát phù biến täi các trường cho thçy 

70,3% sø cây bóng mát có chiều cao dưới 6 m và 

27,1% sø cây có chiều cao từ 6 đến 12 m, chî có 

2,2% cây có chiều cao trên 12 m và chî ở loài cây 

Xà cừ (Bâng 2, 3). Như vêy, hæu hết các cåy đều 

đang ở giai đoän sinh trưởng cò đû cao an toàn, 

chî có mût sø cây Xà cừ cò đû cao trên 12 m (8 

cây) cæn có biện pháp để đâm bâo an toàn cho 

hoät đûng bên dưới. 

Đường kính thân cþa các cây bóng mát 

cÿng cò sự phân cçp rõ rệt. Nhòm cò đường 

kính từ 15 cm trở xuøng chiếm trên mût nửa 

trong sø tùng sø cåy điều tra (55,3%). Tiếp theo 
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là nhòm cò đường kính ở mức trung bình từ  

15-30 cm có 114 cây chiếm 30,9% tùng sø cây 

bóng mát. Nhòm cò đường kính thân lớn (trên 

30 cm) chî có 50 cây chiếm 13,6%. Như vêy, 

hæu hết các cây tr÷ng đều cò đường kính thân ở 

mức an toàn và cây còn có sức sinh trưởng 

mänh. Mðc dù vêy, mût sø loài vén có cây có 

đường kính thân lớn (D >30 cm) g÷m có 

Phượng (4 cây), Xà cừ (14 cåy), Đa, Si, Đề - 

Ficus L. (khöng đề cêp trong bâng) những cây 

này cæn phâi có biện pháp chëm sòc phü hợp để 

đâm bâo sinh trưởng tøt và an toàn. 

Sø lượng cây bð nghiêng, mục thân, mục 

cành, lệch tán hay rễ nùi chiếm tỷ lệ không cao, 

nhưng đều có thể gây nguy hiểm khi khöng được 

kiểm soát. Tùng sø 26 cây (7,05%) có tình träng 

nghiêng từ 10 đû trở lên và không có khâ nëng 

dựng thîng. Khoâng 5,42% cây trong tình träng 

mục thân dễ dén đến gãy đù trong müa mưa 

bão, các loài gðp phâi như Phượng vï (13 cåy), 

Bìng lëng (3 cåy) và Lûc vừng (2 cây). Tình 

träng lệch tán ở mức đû thçp (4,07%), tuy nhiên, 

Phượng vï vén là loài có sø lượng cây lệch tán 

nhiều nhçt (8 cây), tiếp sau là Sçu (3 cây). Tình 

träng rễ nùi ít (1,08%), điều này có thể giâi thích 

bởi các cây tr÷ng vén đang ở thời kỳ trẻ, cây có 

đường kính nhó (D <30 cm) nên mức đû rễ ën 

nùi thçp. Những cá thể gðp phâi tình träng nêu 

trên cÿng cæn có giâi pháp cít tîa, chøng đỡ, 

thay thế và chëm sòc phü hợp để cây khóe mänh 

täo cânh quan phù hợp. 

- Nhóm cây bụi, cây thảm và cây dây leo 

Ba loài thuûc nhóm cây bụi có tỷ lệ cao nhçt 

là Dâm bụt (17,15%), Ngâu (16,18%) và Hoa 

h÷ng (12,62%). Mût sø loäi cây chðu bòng cÿng 

được sử dụng như Thiết mûc lan (6,15%) và Kim 

tiền (3,24%). Trong sø 10 loài phù biến, chî 2 loài 

có nhiều trường sử dụng nhçt là Dâm bụt và 

Hoa giçy (7 trường), tiếp đò là Thiết mûc lan và 

Ngÿ gia bì (6 trường). Các loài còn läi chî dao 

đûng từ 2 đến 5 trường có tr÷ng (Hình 1c).  

Nhóm cây tr÷ng thâm có diện tích tr÷ng 

không nhiều, sử dụng chþ yếu là các loài cåy lưu 

niên. Trong sø này, Chuúi ngõc là loài được sử 

dụng phù biến nhçt với tỷ lệ lên đến 53,52% 

tùng diện tích điều tra được. Đ÷ng thời, đåy 

cÿng là loài được nhiều trường sử dụng nhçt (8 

trường). Các loài còn läi có tỷ lệ sử dụng thçp và 

sø trường sử dụng cÿng rçt hän chế (từ 1 đến 3 

trường) (Hình 1d). 

Các nhóm cây bụi và cây thâm chþ yếu được 

sử dụng tr÷ng trang trí ở các b÷n cânh và dưới 

các gøc cây bóng mát. Tình träng sinh trưởng 

cþa các loäi cåy này khöng đ÷ng đều, khâo sát 

cho thçy hæu hết các cây bụi đều sinh trưởng tự 

do, mức đû sinh trưởng khá. 

Nhóm cây tr÷ng thâm, tr÷ng viền cÿng cò 

mức đû sinh trưởng trung bình, nhiều mâng bð 

khuyết, bð chết do thiếu sáng hoðc điều kiện 

chëm sòc cñn hän chế (Hình 2). 

    

a. Cây bụi cắt tỉa sơ sài b. Cây trồng viền bị chết đoạn c. Cây thảm thiếu nước 

Hình 2. Một số cây bụi, cây thâm trang trí chưa được chăm sóc tốt  

tại các trường THCS khâo sát của quận Hà Đông 
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Bâng 4. Danh mục cây trồng không phù hợp tại các trường THCS khâo sát  

của quận Hà Đông (Theo TCVN9257-2012) 

Tên  
tiếng Việt 

Tên khoa học 
Số 

lượng 
Đặc điểm 

Đa Ficus bengalensis 4 Quả rụng thu hút côn trùng, ảnh hưởng vệ sinh sân trường; Hạt dễ phát 
tán; mọc làm hỏng công trình; Cành lá rậm rạp, sinh trưởng quá nhanh 
gây nguy hiểm. Si Ficus benjamina L. 2 

Đề Styrax tonkinensis Pierre 1 

Liễu Salix sepulcralis 1 Cành lá mềm rũ cản trở đi lại, ít bóng mát. 

Trứng cá Muntingia calabura 1 Quả rụng thu hút côn trùng ảnh hưởng vệ sinh môi trường. 

Agao Agave americana 2 Đầu lá nhọn, có độc gây ngứa; gây nguy hiểm cho hoạt động của học sinh 

Bâng 5. Diện tích xanh của các trường THCS khâo sát của quận Hà Đông 

Diện tích trồng cây (Stc)  
(m

2
) 

Số trường Tỷ lệ % 
Tỷ lệ phủ xanh (Tcp)  
(m

2
 che phủ/m

2
 đất) 

Số trường Tỷ lệ (%) 

Stc <100 1 6,7 Tcp <0% 8 53,3 

100≤ Stc <500 10 66,7 10%≤ Tcp <20% 4 26,7 

500≤ Stc <1.000 4 26,7 20%≤ Tcp <30% 2 13,3 

Stc ≥1.000 0 0,0 Tcp ≥30% 1 6,7 

Diện tích phủ xanh (Spx) (m
2
) Số trường Tỷ lệ % 

Tỷ lệ xanh theo đầu học sinh (Ths) 
(m

2
/hs) 

Số trường Tỷ lệ (%) 

Stc <100 0 0,0 Ths <1 7 46,7 

100≤ Stc <500 7 46,7 1≤ Ths <2  5 33,3 

500≤ Stc <1.000 1 6,7 2≤ Ths <3 3 20,0 

Stc ≥1.000 7 46,7 Ths ≥3 0 0,0 

 

Trong sø các loài khâo sát được, có mût sø 

loài nìm trong danh mục cçm tr÷ng và hän chế 

tr÷ng trong khu vực trường hõc theo TCVN 

9257-2012 (Bâng 4). Các loài này cæn có biện 

pháp kiểm soát và thay thế để phù hợp hơn với 

khöng gian trường hõc. 

3.1.4. Một số tồn tại trong việc quản lý và 

phát triển cây xanh trong các trường 

- Diện tích xanh ở mức trung bình thấp  

Khâo sát cho thçy nhìn chung diện tích 

tr÷ng cây cþa các trường chưa cao và tỷ lệ phþ 

xanh theo sø lượng hõc sinh thçp (Bâng 5). Hæu 

hết diện tích tr÷ng cåy trong trường dao đûng từ 

100-500 m2 (66,7%). Khöng cò trường nào có 

diện tích tr÷ng cây xanh trên 1.000 m2. Mðc dù 

vêy, diện tích phþ xanh ở các trường từ 1.000 m2 

trở lên läi đät 46,7%. Điều này cò được là nhờ 

tính tùng câ diện tích cây bóng mát che phþ với 

diện tích cây tr÷ng bụi và cây tr÷ng thâm. Đánh 

giá về tỷ lệ phþ xanh, 53,3% sø trường có tỷ lệ 

phþ xanh dưới 10% diện tích, trong khi chî duy 

nhçt cò 1 trường có tỷ lệ phþ xanh trên 30%. 

Như vêy, nếu theo TCVN 8794-2011 thì chî có 1 

trường đät được tiêu chí có tỷ lệ phþ xanh đät từ 

30% trở lên. Đánh giá về tiêu chí “tỷ lệ phþ 

xanh theo đæu hõc sinh” ở các trường cÿng cho 

kết quâ không cao, chî cò 3 trường đät tỷ lệ phþ 

xanh trong khoâng 2-3 m2/hõc sinh, trong khi 

giá trð này ở 12 trường khác đät dưới 2 m2/hõc 

sinh (7 trường dưới 1 m2/hõc sinh). 

- Công tác duy tu, duy trì và lồng ghép 

trong học tập cho học sinh còn nhiều khó khăn 

Công tác duy tu, duy trì và quân lý cây 

xanh trong các trường được đánh giá thöng qua 

mût sø tiêu chính thể hiện (Hình 3). 

Ngu÷n nhân lực là mût trong những hän 

chế cơ bân cþa tçt câ các trường. Theo kết quâ 

điều tra thì 13 trường (80%) có nhân viên thực 

hiện chëm sòc cânh quan và chî cò 3 trường 
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(20%) là khöng cò nhån viên chëm sòc. Điều này 

cho thçy các trường đều rçt chú trõng đến công 

tác täo dựng cânh quan và möi trường hõc têp 

thân thiện, gæn gÿi với thiên nhiên. Mðc dù vêy, 

100% nhån viên đều khöng qua đào täo chuyên 

môn, có duy nhçt 1 trường thuê đơn vð cít tîa, 

chëm sòc ngoài (Hình 3a). 

Bên cänh đò là những khò khën khác như 

thiếu quỹ đçt (66,7% sø trường gðp phâi), chưa 

l÷ng ghép được vào trong chương trình cþa hõc 

sinh (60%) hay thiếu kinh phí thực hiện 

(53,3%). Đ÷ng thời, mût trong những hän chế 

khác là thời gian ngoäi khóa cþa hõc sinh còn ít 

(20% ý kiến khâo sát) cÿng được cho là có tác 

đûng đến việc xây dựng hoät đûng cho hõc sinh 

tham gia các chương trình tr÷ng cây hay chëm 

sòc vườn hoa trong khuön viên trường.  

3.3. Đề xuất một số giâi pháp quân lý, phát 

triển và nâng cao tỷ lệ phủ xanh tại các 

trường THCS thuộc quận Hà Đông, Hà Nội 

3.3.1. Giải pháp tổng thể 

Câi täo và phát triển các cây xanh trong 

nhà trường cæn cân bìng giữa các yếu tø về 

không gian, kinh phí và các biện pháp chëm sòc 

quân lý đâm bâo tính hợp lý và phát huy tøi đa 

tác dụng cþa cây xanh. Kết hợp việc câi thiện 

khöng gian xanh trong trường hõc gín với trách 

nhiệm cþa hõc sinh và thæy cö giáo. Các chương 

trình ngoäi khóa, các môn hõc cò liên quan đến 

phát triển mâng xanh trong trường hõc cæn được 

quan tåm đýng mức để hõc sinh có dðp tiếp cên 

và mở mang kiến thức về sinh hõc, thực vêt hõc, 

từ đò gợi mở và nång cao tình yêu đøi với thiên 

nhiên, cây có. Đðt mục tiêu, đðnh hướng về tỷ lệ 

phþ xanh cæn đät tiêu chuèn từ 3 m2/hõc sinh 

(TCVN9257/2012) hoðc từ 30% diện tích mðt 

bìng (TCVN8794/2011). Các biện pháp trong 

ngín hän như duy tu, duy trì cæn được sự hưởng 

ứng cþa toàn trường, bên cänh việc đào täo 

thêm về chuyên mön chëm sòc cåy xanh cho 

những cán bû phụ trách. 

3.3.2. Giải pháp cụ thể 

a. Nhóm giải pháp về quản lý 

- Thiết kế câi täo không gian xanh phù hợp 

với möi trường giáo dục: Nghiên cứu thay thế 

các cây không phù hợp (Bâng 3), câi täo và tr÷ng 

bù sung các loài cây thích hợp. Nghiên cứu các 

biện pháp chëm sòc phü hợp như cít tîa, bón 

phân, bâo vệ thực vêt đâm bâo sao cho phát huy 

tøi đa hệ thøng cây xanh hiện có. 

- Lêp kế hoäch hướng đến tiêu chí “Trường 

hõc xanh”, “Lớp hõc xanh” với sự góp sức cþa 

hõc sinh, thæy cô và xã hûi. Xây dựng các mục 

tiêu cụ thể như giâm thiểu sử dụng nëng lượng 

điện bìng sự che bóng cþa cây xanh. 

  

(a) (b) 

Ghi chú: a: Nguồn nhân lực; b: Một số khó khăn chính 

Hình 3. Đánh giá một số khó khăn của nhà trường trong việc chăm sóc, duy trì cânh quan  
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 - Tëng diện tích phþ xanh thông qua việc 

quân lý tøt các ngu÷n lực hiện có, kết hợp bù 

sung thêm các däng hình vườn phù hợp với 

không gian hẹp (vườn đứng, vườn tường) trên 

mái (vườn trên mái) và không gian nûi thçt (Cây 

nûi thçt). Đ÷ng thời, phát triển các mâng cây 

dây leo täo thành vườn che bóng mát. 

- Tù chức các nhòm đûi tình nguyện chëm 

sòc cåy xanh đðnh kỳ, có thể tù chức theo lớp 

hoðc theo nhóm sở thích dưới sự hướng dén cþa 

cán bû chuyên môn. 

b. Nhóm giải pháp về giáo dục 

- Tù chức các giờ ngoäi khóa tìm hiểu thiên 

nhiên, nâng cao ý thức cho hõc sinh về việc bâo 

vệ, chëm sòc và phát triển cây xanh. Thiết kế 

các giờ hõc, các môn sinh hõc, khoa hõc tự 

nhiên, công nghệ„ gín liền với các khu vườn 

hiện cò trong trường hõc nhìm phát huy tøi đa 

hiệu quâ cþa các khu vực này cÿng như hiệu 

quâ däy hõc thông qua trâi nghiệm.  

- Xây dựng mö hình “Vườn sinh hõc” trong 

các nhà trường, đåy là mût trong những mô 

hình có hiệu quâ cao đøi với các hõc sinh yêu 

thích về lïnh vực tự nhiên, sinh hõc. Các cåy đều 

được gín tên khoa hõc, nêu cơ bân về tác dụng 

và sử dụng chýng để hõc sinh dễ hiểu, hứng thú 

với việc tìm hiểu về thế giới thực vêt.  

c. Nhóm giải pháp về nông học 

- Tù chức thực hiện các biện pháp chëm sòc, 

duy tu, duy trì đðnh kỳ bìng các kế hoäch được 

đề xuçt và tham gia cþa tçt câ các hõc sinh, 

thæy cô. Kế hoäch chëm sòc cæn chý ý đến các 

nhóm công việc nông hõc cæn thiết như: Cung 

cçp dinh dưỡng, nước tưới, cít tîa và thay thế.  

- Áp dụng các biện pháp chëm sòc phü hợp 

hơn đøi với các nhóm cây xanh có trong khuôn 

viên trường. Việc thực hiện có thể sử dụng tiêu 

chuèn chëm sòc cåy đö thð cþa thành phø Hà 

Nûi ban hành, cụ thể: 

Đøi với nhóm cây bóng mát: Thực hiện các 

biện pháp cít tîa, thay thế để phù hợp với không 

gian và đâm bâo sự an toàn cho hõc sinh, cụ thể: 

Cít thçp tán với những cây có chiều cao trên  

12 m; cít gõn tán đøi với các cá thể cåy cò đường 

kính tán rûng hơn 8 m; sửa lệch tán đøi với các 

cây có hiện tượng lệch, nghiêng tán. Các cây có 

cành, thân bð mục phâi được cít bó, sơn phþ bâo 

vệ chøng mục thân cành. Thay thế các cây 

không phù hợp trong trường hõc (Bâng 3) và 

tr÷ng bù sung các cåy cò hoa đẹp, cây khóe, dẻo 

dai, các cåy đề xuçt là Ban Tây bíc (Bauhinia 

variegata); Giáng hương (Pterocarpus 

macrocarpus); Long não (Camphor tree); Mu÷ng 

hoa đào (Cassia javanica). 

Đøi với nhóm cây bụi, cây thâm: Tiến hành 

cít tîa theo hình däng phù hợp với không gian 

tr÷ng cþa các nhóm cây bụi. Thay thế cây trang 

trí thời vụ bìng các nhòm cåy lưu niên, cò hoa 

đẹp, hương thơm để giâm chi phí chëm sòc và 

thay thế. Các cây bụi đề xuçt nên sử dụng bù 

sung: Đơn đó, Đơn vàng, Nhài Nhêt, Mai vän 

phúc, Mai chiếu thþy, Dừa cän,... Các nhóm cây 

sử dụng trong nûi thçt có thể kết hợp với các 

khöng gian vườn đứng như Saphia, Thài lài tía, 

Vän niên thanh, có Lan chi, cau Hawaii„ là các 

loài chðu được các điều kiện chëm sòc hän chế, có 

khâ nëng lõc bụi, lõc không khí tøt (NASA, 1989), 

täo möi trường trong lành trong các lớp hõc. 

4. KẾT LUẬN VỀ ĐỀ NGHỊ 

Hiện träng cåy xanh trong 15 trường THCS 

khâo sát täi quên Hà Đöng là khá đa däng với 

23 bû, 46 hõ và 55 loài. Trong đò, 21 loài là cây 

bóng mát, 18 loài cây bụi, 15 loài cây thâm và 1 

loài cây dây leo. Tình träng sinh trưởng cþa các 

nhóm cây bóng mát, cây bụi hæu hết ở mức an 

toàn cho các hoät đûng cþa hõc sinh. Tuy nhiên, 

diện tích phþ xanh ở các trường khá thçp với 

14/15 trường có diện tích phþ xanh dưới 30% 

tùng diện tích, đ÷ng thời, chî cò 3 trường đät 

tiêu chí tỷ lệ cåy xanh trên đæu hõc sinh ở mức  

2 m2 trở lên. Mût sø khò khën, hän chế chþ yếu 

trong quân lý và phát triển cây xanh trong 

trường hõc là do thiếu cán bû chuyên môn, thiếu 

quỹ đçt và khó kết hợp giữa các môn hõc với 

cöng tác chëm sòc cåy xanh cho hõc sinh. Biện 

pháp đề xuçt têp trung vào 3 nhóm giâi pháp về 

quân lý, giâi pháp về giáo dục và giâi pháp về 

nông hõc. Trong đò, mục tiêu dài hän là cæn 

tëng tỷ lệ phþ xanh ở các trường đät chuèn theo 

quy đðnh cþa Bû Xây dựng; ưu tiên sử dụng các 

loäi cây tr÷ng lâu bền, an toàn, cò hoa đẹp và dễ 
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chëm sòc là giâi pháp thứ 2. Nâng cao vai trò 

cþa hõc sinh và nhân viên phụ trách đøi với các 

kế hoäch duy trì, phát triển hệ thøng cây xanh 

đ÷ng thời, thực hiện ngay mût sø biện pháp câi 

täo, chëm sòc và tr÷ng mới hệ thøng cây xanh 

trong các trường hõc là nhóm công việc cæn thiết 

thứ ba. 
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