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DỰ ÁN “ƢỚC MƠ TRIỆU CÂY XANH” 

TẠI XÃ SUỐI BU, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM 2019 – 2024 

 

PHẦN I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

1.  Thông tin liên lạc 

Tên đơn vị: SÙNG A CẢI 

Điện thoại: 0965 554 459 – 0946 302 717 

Email: sungcai1993@gmail.com 

Địa chỉ liên hệ: Số 622/18/199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội 

Chức vụ: Chủ nhiệm dự án 

Đôi nét về bản thân: Tôi là Sùng A Cải, dân tộc Mông, tốt nghiệp SP Địa lý – 

Trường ĐHSP Hà Nội năm 2017 và là thế hệ G7 của gia đình “Thắp Sáng Niềm Tin”. 

Hiện tại, tôi đang làm công việc tự do nhưng tôi rất quan tâm về vấn đề môi trường – văn 

hóa – kinh tế. Để thực hiện được “Ước mơ triệu cây xanh” mà tôi đã ấp ủ, bản thân tôi 

hiểu rằng cần có sự chung tay, góp sức của nhiều người, nhiều thế hệ với phương châm 

“Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”. 

2.  Nhận thức vấn đề và tầm nhìn bản thân 

Tôi sinh ra ở huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) quanh năm chịu nhiều thiên tai nên 

bản thân luôn khao khát được góp công sức bé nhỏ của mình để giúp đỡ quê hương.  

Trong suốt những tháng năm đi học xa nhà, trong tôi luôn hiện hữu hình ảnh về 

mảnh đất quê hương trơ sỏi đá, mùa khô gió Lào thổi qua núi héo úa cỏ cây. Mùa mưa, lũ 

quét, sạt lở cuốn đi một mảng đồi mà tuổi thơ ngày nào cũng cưỡi trâu, chạy nhảy. Mỗi 

khi nghe tin quê hương có lũ, lòng tôi thắt lại nghẹn ngào. Những ngày về quê, một cảm 

xúc đau xót lại dâng lên khi nhìn những mảnh đồi ngày xưa xanh tốt cỏ cây giờ là một 

dải trắng đen của đá hay đỏ vàng trơ của đất. 

Là người của quê hương, tôi hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới những thiên tai ấy. Do 

người cũng có, do thiên nhiên cũng có. Những tháng ngày sinh viên, không ít lần tôi kêu 

gọi mọi người san sẻ với những mất mát của địa phương. Nhưng những điều nhỏ nhặt 

chúng tôi đã và đang làm chỉ giúp được người dân ứng phó với thiên tai chứ không thể 

giải quyết tận ngọn nguồn của vấn đề được. 
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Giờ đây, tôi hi vọng có thể tạo ra những thay đổi to lớn hơn. Đầu tiên là thay đổi 

nhận thức của những người hàng xóm, láng giềng, để những thước gỗ rừng không bị tuồn 

xuống phố, để nơi ở của trăm hộ gia đình bình yên bên suối, để đời sống ấm no, hạnh 

phúc. 

Hệ quả của biến đổi khí hậu gây ra ngày càng nặng nề, người dân đang phải gồng 

mình chống chọi với thiên tai bão lũ. Quê hương của tôi, nếu cứ để đồi hoang, đất trọc, 

nếu cứ phá rừng làm nương ngô, đốt rừng làm nương lúa chẳng bao lâu thôn bản có thể 

bị xóa sổ trên bản đồ. Chính vì vậy, thể hiện rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng 

đồng, tôi hiểu rõ trách nhiệm của một thanh niên được đi học đầy đủ. 

Trước đây, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho tôi để mua đồ ăn thức uống, 

quần áo ủng hộ, khắc phục sau thiên tai “cho cá”. Nhưng hôm nay, tôi muốn những nhà 

hảo tâm, những nhà đầu tư cho tôi “chiếc cần câu” để ngăn chặn thiên tai trước khi nó tới. 

Sau khi nghiên cứu tình hình địa phương, cây trồng, tôi mong muốn có đủ chi phí 

để trồng 5ha cây keo tai tượng (thí điểm 5 năm) để tái tạo đất, hạn chế thiên tai như lũ 

quét và sạt lở tại địa phương tôi. Sau thời gian thí điểm, chúng tôi hi vọng có thể bằng 

sức mình trồng rừng, phủ xanh nhiều nương rẫy đang bỏ trống. 

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.  Tên dự án: “ƢỚC MƠ TRIỆU CÂY XANH” 

2.  Cơ sở đề xuất dự án 

2.1. Điều kiện tự nhiên và sự phù hợp với nhu cầu sinh thái cây trồng. 

a.  Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lí: thuộc xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

  

Khu 1 Khu 2 

Hình 1: Vị trí dự án thí điểm 

- Tọa độ địa lí: Từ  21
0
20’ đến 21

0
45’ Vĩ độ bắc. 

                         Từ 104
0
20’ đến 104

0
53’ Kinh độ đông.  

- Diện tích: 5 ha (Khu 1: 3ha; Khu 2: 2ha). 
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- Địa điểm dự án: cách trung tâm xã Suối Bu: 2km (đường mòn); cách quốc lộ 32: 

4km (2 km đường mòn, 2 km đường bê tông). 

- Khí hậu: Khu vực dự án thuộc tiểu vùng khí hậu Tây Nam Văn Chấn: Vùng có khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình là 22 - 23
0
C, lượng mưa 1.800mm/năm, độ ẩm 

84%. 

- Địa hình: Xã Suối Bu có 4 thôn bản, nằm ở sườn phía đông bắc dãy Hoàng Liên 

Sơn, có địa hình phức tạp, nhiều núi đá cao, các thôn bản nằm cách xa trung tâm. Độ cao 

trung bình so với mực nước biển 400m; Đỉnh cao nhất 1.625m, thấp nhất 300m. Xen giữa 

các núi cao và đồi thấp tạo nên những thung lũng lòng máng hẹp kéo dài theo hướng 

Đông Nam - Tây Bắc. 

- Đặc điểm đất trồng: Căn cứ vào tài liệu đất của tỉnh Yên Bái và qua điều tra cho 

thấy diện tích dự án có độ dốc 15-25
0
. Đất thuộc loại đất mùn vàng đỏ trên núi, đất feralít 

đỏ vàng, có hàm lượng mùn tương đối cao phù hợp với nhiều loại cây trồng nông - lâm 

nghiệp. 

b.  Nhu cầu sinh thái cây trồng (cây keo tai tƣợng) 

Keo tai tượng (Acacia mangium), còn có tên khác là keo lá to, keo đại, keo mỡ là 

một cây thuộc họ Đậu (Phân họ Trinh nữ). Cây gỗ lớn, tán lá rộng thường xanh, rễ có nốt 

sần có khả năng cố định đạm cao nâng cao độ phì của đất. Cây gỗ cao tới 25 - 30 m, cành 

nhỏ, tự tỉa cành tốt, dễ trồng bằng hạt, sống lâu. Có thể sinh trƣởng tốt trên nhiều loại 

đất, kể cả đất nghèo kiệt, thoát nƣớc kém. Cây ưa sáng, mọc nhanh. 

Là loài cây có giá trị kinh tế cao. Gỗ nhỏ dùng làm trụ mỏ, bột giấy (giấy gói), ván 

dăm; thân cành làm củi đun. Những cây gỗ lớn dùng làm gỗ xẻ dùng trong xây dựng, 

đóng đồ mộc thông thường. Là loài cây cố định đạm nên đƣợc dùng làm cây phù trợ 

cải tạo đất, che bóng cho cây bản địa. 

*  Điều kiện khí hậu 

Chỉ tiêu Nơi  thích hợp Nơi mở rộng 

Nhiệt độ trung bình hàng năm (
0
C) 22 - 25 1 - 21 và 26 - 2 7 

Lượng mưa hàng năm (mm/năm) 1.500 – 2.000 
1.000 -  < 1.500 

> 2.000 - 2.500 

Số tháng có lượng mưa trên 100 mm (tháng) > 5     > 4 

Gió Không gió xoáy ít gió xoáy 

 

* Điều kiện địa hình 

Chỉ tiêu Nơi  thích hợp Nơi mở rộng 

Độ cao so với mực nước biển (m): ≤ 500 > 500 – 800 

Độ dốc (độ) ≤ 25 25 – 35 
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* Điều kiện đất đai và thực bì              

Chỉ tiêu Nơi  thích hợp Nơi mở rộng 

Loại đất đất xám, đất feralit đất phù sa, đất dốc tụ 

Thành phần cơ giới Thịt nhẹ đến thịt nặng sét nhẹ đến sét trung bình 

Độ dày tầng đất (cm) ≥ 50 30 – 50 

Độ pHKcl 4,5 - 6,5 4,0- 4,5; 6,5-7,0 
  

 So sánh điều kiện tự nhiên với nhu cầu sinh thái, khu vực thực hiện dự án 

thích hợp để trồng keo tai tƣợng. 

2.2. Thiên tai và vai trò phòng chống thiên tai của rừng 

Trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình 

thiên tai nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng ngày càng phức tạp. 

Đặc biệt là hiện tượng sạt lở đất, đá, lũ, lũ quét xảy ra thường xuyên gây thiệt hại nghiêm 

trọng về người, tài sản và môi trường sinh thái. 

Huyện Văn Chấn có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc cao, nhiều khe suối sâu, hệ 

thống sông suối có độ dốc lớn, vật cản đa dạng, khi xảy ra mưa lớn thì tạo dòng chảy 

xiết, đột ngột; trong khi diễn biến thời tiết, mưa lũ ngày càng cực đoan, phức tạp. Điều đó 

dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và khi xảy ra thì rất khó khăn cho 

việc cơ động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Do 

vậy, vào mùa mưa nhiều điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét, lốc xoáy và 

sạt lở đất. 

Về phía tỉnh Yên Bái, tỉnh còn thiếu các phương tiện chuyên dùng phục vụ công 

tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; Thiếu quỹ đất ở an toàn gắn với quỹ 

đất sản xuất và thiếu nguồn lực để tổ chức di dân ở vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, 

nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

thiếu nguồn lực đầu tư khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư 

hỏng do thiên tai. 

Theo thống kê từ năm 1999 đến năm 2005, trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra 

tổng cộng 26 vụ sạt lở đất, 30 trận lũ lụt và nhiều đợt mưa lớn, lốc, rét đậm rét hại, nắng 

nóng: 223 công trình thủy lợi bị phá hủy hư hỏng, 4877.3ha diện tích đất trồng trọt bị ảnh 

hưởng ngập lụt làm mất trắng hoặc giảm năng suất các loại cây trồng như lúa, hoa màu 

của người dân. 

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 21 đợt thiên tai tại Văn Chấn, vào 

tháng 10 đã xảy ra trận lũ quét lịch sử. 
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Năm 2018, huyện Văn Chấn là một trong những địa phương gánh chịu nhiều thiệt 

hại nặng nề do thiên tai gây ra. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, giao 

thông đi lại bị chia cắt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.   

2.3. Nhân lực thực hiện công tác trồng và chăm sóc rừng 

STT Họ và tên Tuổi Công việc chính Ghi chú 

1 Sùng A Cải 27 Chủ nhiệm dự án  

2 Sùng A Sa 33 Công nhân  

3 Sùng Thị Sua 29 Công nhân  

4 Vàng A Giống 31 Công nhân  

5 Giàng Thị Dia 46 Công nhân  

6 Giàng Thị Na 31 Công nhân  

 

3.  Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển dự án 

- Phủ đất trống, đồi trọc: 5ha đất (thí điểm). 

- Phủ đất trống, đồi trọc: 100ha đất (dài dạn). 

- Loài cây trồng: Keo tai tượng. 

- Phương thức trồng: Trồng thuần loài. 

- Mật độ trồng: 1200 - 1330 cây/ha (cự ly 3m x 2,5m). 

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng: 

+ Chăm sóc năm đầu (phát dọn dây leo, xới đất, vun gốc, bón thúc): 1 lần/năm. 

+ Chăm sóc năm 2, 3 (phát dọn dây leo, xới đất, vun gốc, bón thúc lần 2, 3): 2 

lần/năm. 

+ Chăm sóc năm 4, 5 (phát dọn dây leo, bón thúc lần 4, tỉa cành): 2 lần/năm. 

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:  

+ Thường xuyên thăm nom, dọn dẹp thực bì, dây leo,… 

+ Xây dựng đường băng: Xung quanh khu vực rừng, tối thiểu 1m. 

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm: 

+ Tỉa cành: làm củi, phân bón hữu cơ. 

+ Lá rụng: Tận dụng làm phân bón hữu cơ. 

+ Không khai thác đốn cây trong thời gian thí điểm dự án. 
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4.  Quy mô và thời gian, kế hoạch thực hiện dự án 

4.1. Quy mô dự án (thí điểm): 

Tổng vốn đầu tƣ dự kiến: 120 triệu đồng. 

Quy mô diện tích đất sử dụng: 5ha 

Nhu cầu lao động (cố định): 5 lao động 

4.2. Kế hoạch thực diện dự án 

a.  Thí điểm 5 năm 

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 

1 Rà soát quỹ đất Tháng 10/2019  

2 Xử lý thực bì, đào hố, lấp hố, phân bón Tháng 11/2019  

3 Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng; trồng cây Tháng 12/2019  

4 Trồng dặm Tháng 02/2020  

5 Chăm sóc năm đầu Tháng 06/2020 

Tháng 12/2020 

 

6 Chăm sóc năm 2, 3 Tháng 04/2021 

Tháng 02/2022 

 

7 Chăm sóc năm 4, 5 Tháng 01/2023 

Tháng 11/2024 

 

b. Thời gian dài hạn 

Phát triển, nhân rộng mô hình trồng rừng trên quy mô lớn tại các địa phương khác. 

Đa dạng các giống cây (cây có giá trị, cây có khả năng tái tạo, bảo vệ đất) và liên hoàn 

các giai đoạn. 

c.  Kế hoạch khai thác và trồng mới 

- Năm thứ 10, sẽ khai thác ¼ diện tích rừng theo hình thức tỉa và phát cành. Đồng 

thời sẽ trồng thêm cây con vào các diện tích đã khai thác. 

- Số tiền thu được từ việc khai thác sẽ dùng để chi trả cho các khỏan chi phí trông 

rừng, trồng mới trên diện tích đất cũ và bổ sung thêm diện tích trồng rừng ở các 

khu vực khác; đồng thời dành tặng 1/10 chi phí thu được cho các hộ gia đình hiến 

đất trồng rừng. 

5.  Chi phí trồng và chăm sóc rừng 

(Theo file đính kèm) 

 

 



7 
 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIÊN TAI VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THIÊN TAI TỰ NHIÊN 

TẠI YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 

  

  

  

 


