


GIỚI THIỆU 
Nhóm GĐEYTNVN là tổ chức PHI LỢI 
NHUẬN, hoạt động chính là tổ chức các 
chương trình tìm hiểu, học tập, bảo tồn 
thiên nhiên hoang dã Việt Nam. 
 

Mục tiêu của Nhóm là gieo vào lòng trẻ 
em tình yêu và bảo vệ thiên nhiên. Nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường. 
 

Sáng lập Nhóm là một chuyên gia về Đa 
dạng sinh học, một nhà nghiên cứu đã có 
nhiều nghiên cứu, công bố quốc tế. 



NHỮNG HOẠT ĐỘNG về 
TRỒNG RỪNG 

GIA ĐÌNH EM YÊU 
THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 

CỦA NHÓM 



 

CHƯƠNG TRÌNH -  HAI NGÀY TRỒNG RỪNG VÌ 
MÀU XANH CỦA TRÁI ĐẤT 
 

 
Nhóm Gia Đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam 



Rừng mưa nhiệt đới đóng một vai 
trò hết sức quan trọng trong hệ 
sinh thái của chúng ta. Khoảng 
85% lượng nước mưa được giữ lại 
trong các khu rừng nguyên sinh và 
90% lượng nước bị rửa trôi, xói 
mòn trong các khu đất trống, đồi 
trọc và các khu rừng bị tàn phá. 
Trong nhiều năm qua Nhóm đã 
cùng các gia đình trồng được hàng 
chục Ha rừng cây gỗ lớn với mục 
tiêu “Mỗi người trồng một cây, 
nhiều cây sẽ thành rừng”.  

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 



Đây là hoạt động giúp hoạt động xã hội nhằm giúp các bé trải 
nghiệm công việc trồng rừng rất khó khăn, gian khổ nhằm nâng 
cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Chúng ta không 
thể ngăn cản việc phá rừng của con người lớn vì bất cứ mục 
đích gì. Nhưng chúng ta có thể xây dựng cho các cháu ý thức 
trồng, gìn giữ thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.  

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 



ĐỊA ĐIỂM: KHU RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ 
Khu rừng phòng hộ 
đầu nguồn Tân Phú 
thuộc tỉnh Đồng 
Nai là nơi bảo vệ và 
cung cấp nguồn 
nước cho hồ thủy 
điện Trị An và hai 
tỉnh Đồng Nai, TP 
Hồ Chí Minh. 
Trồng rừng ở đây 
có ý nghĩa cực kỳ 
to lớn đối với 
nguồn nước sạch. 



ĐỊA ĐIỂM: KHU BTTN BÌNH CHÂU – PHƯỚC BỬU 
Khu rừng nguyên 
sinh Bình Châu –
Phước Bửu thuộc 
huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh BR-VT, với 
diện tích tự nhiên 
hơn 10.537ha. Đây 
là khu rừng nguyên 
sinh ven biển, là  
nơi nghiên cứu 
khoa học và tổ chức 
các hoạt động du 
lịch sinh thái. 



HOẠT ĐỘNG RỒNG RỪNG 
Hoạt động trồng rừng diễn ra 
vào sáng sớm ngày Chủ nhật. 
Các gia đình phải dậy sớm từ 5 
giờ để chuẩn bị, xe sẽ đưa mọi 
người đến khu vực trồng rừng. 

Nhóm sẽ chuẩn bị các dụng cụ 
đào hố, đất được cày 1 lần và 
cây con sẽ được tập kết tại khu 
vực trồng rừng. Mỗi một 
người trồng ít nhất 2 cây. 



HOẠT ĐỘNG RỒNG RỪNG & TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN 
Việc đào hố trồng rừng có kích 
thước 40x40x40cm do các bé 
tự thực hiện. Không có sự can 
thiệp của Cha, Mẹ, các bạn chỉ 
cần nỗ lực động viên các cháu 

thực hiện công việc của mình. 
Đây là hoạt động mang tính 
giáo dục yêu thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường nên các gia 
đình hết sức hợp tác cùng BTC  



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC từ 2015 - 2020 

STT Năm Số người Diện tích(ha) Số cây trồng  
1 2015 300 1,44 600 
2 2016 350 1,68 700 
3 2017 450 2,16 900 
4 2018 0 0 0 
5 2019 480 2,30 960 
6 2020 500 2,50 1.200 
  CỘNG 2.080 10,08 4.360 



 

CHƯƠNG TRÌNH -  TRỒNG RỪNG TẠI VQG NÚI 
CHÚA – NINH THUẬN 

Nhóm Gia Đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam 
 và Tình Nguyện Viên Bảo Tồn Rùa Biển 



ĐỊA ĐIỂM: VQG NÚI CHÚA – NINH THUẬN 
Với khí hậu khô 
nóng, lượng mưa 
trung bình hàng 
năm thấp nhất cả 
nước,Vườn quốc 
gia Núi Chúa, 
tỉnh Ninh Thuận 
có hệ sinh thái 
rừng - biển đặc 
trưng hiếm thấy 
ở Đông Nam Á. 



Xung quanh Bãi Thịt, nơi rùa biển quay về đẻ trứng duy nhất trên 
đất liền ở Việt Nam, là hệ rừng khô hạn. Với đặc trưng này, Nhóm 
và VQG xây dựng chương trình mới là trồng cây bằng seedballs. 
Các hạt giống được bao xung quanh đất sét, được ném vào rừng và 
đợi mùa mưa, hạt giống sẽ nảy mầm và lên cây. Đây là một hoạt 
động mới nhằm nỗ lực phủ xanh khu vực rừng khô hạn. 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 



Bên cạnh đó, Các 
TNV bảo tồn Rùa 
biển, ngoài hoạt 
động chính là bảo 
tồn rùa thì các bạn 
sẽ tham gia các 
hoạt động trồng 
rừng ngập mặn 
ven biển ở Thái 
An và Mỹ Hòa, 
trồng phi lao ven 
biển để chắn chắn 
sóng. 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 



HOẠT ĐỘNG RỒNG RỪNG 
Với rừng khô hạn, các bạn 
nhỏ của Nhóm khi tham gia 
chương trình Thả rùa sẽ 
được phát 10 quả bóng và 
ném vào rừng trên đường 
xuống Bãi Thịt. 

Với rừng ngập mặn, các bạn 
TNV sẽ cùng BQL VQG trồng 
vào những buổi chiều con 
nước xuống trong 01 tuần 
tham gia TNV Bảo tồn Rùa 
biển tại đây. 



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC từ 2015 - 2020 

STT Năm TNV tham gia Diện tích Số cây trồng  
1 2016 75 0 0 
2 2017 150 1.5 1.500 
3 2018 250 2 2.000 
4 2019 250 2,5 2.500 
5 2020 250 0 (Covid) 0 (Covid) 
  CỘNG 975 5 5.000 

Bảng kê chi tiết rừng ngập mặn và phi lao đã trồng: 

Số Seedballs đã trồng trong năm 2019: 14.000 hạt 
 



GIA ĐÌNH EM YÊU THIÊN NHIÊN 
VIỆT NAM CẢM ƠN ! 
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