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TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý cây xanh tại ba
công viên trọng điểm địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” đƣợc tiến hành trong thời
gian 3 tháng từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 17 tháng 05 năm 2014 với phƣơng pháp
điều tra cỡ mẫu 137 ngƣời.
Kết quả thu được:
- 120 người đáp ứng toàn diện điều kiện tham gia phỏng vấn với độ tuổi từ 16 trở lên,
không học tập hay công tác liên quan đến cây xanh và đã đến công viên nhiều lần.
Phần lớn ngƣời dân có trình độ học vấn cao, 93% ngƣời dân có trình độ học vấn cao
đẳng – đại học và sau đại học; nghề nghiệp đa phần là học sinh – sinh viên (64%)
hoặc là cán bộ - viên chức nhà nƣớc (9%) hay nhân viên ngoài khu vực nhà nƣớc
(13%).
- Tần suất ngƣời dân đến công viên biến động khác nhau, ngƣời dân có thể đến công
viên hàng ngày (8%) hoặc 1 – 2 lần/tuần (32%) đến 1 – 2 lần/tháng (48%) cùng với
gia đình (22%) và bạn bè (70%). Ngƣời dân đến công viên chủ yếu để ngắm cảnh,
thƣ giãn (86%), đi dạo (82%),…
- Ngƣời dân có sự quan tâm đến cây xanh công viên (97%) và ý thức đƣợc các lợi ích
của cây xanh đối với môi trƣờng nhƣ làm không khí mát mẻ hơn (100%), lọc bụi và
không khí ô nhiễm (98%),… Qua đó, ngƣời dân có những đánh giá khách quan về cây
xanh cũng như quản lý cây xanh trong công viên và đóng góp một số ý kiến cho
chƣơng trình phát triển công viên trong tƣơng lai.
- Quy trình quản lý công viên và cây xanh trong công viên đƣợc pháp luật quy định
chặt chẽ, tuy việc thực hiện vẫn còn một số bất cập cần giải quyết kịp thời.

