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BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH “BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ CUỘC 
SỐNG CỦA CON NGƯỜI” 

 

1. Dàn ý chứng minh Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống 

a. Mở bài: 

- Thiên nhiên ưu đãi cho nước ta không chỉ biển bạc mà còn cả rừng vàng. Rừng mang lại 
cho con người chúng ta những nguồn lợi vô cùng to lớn về vật chất. Và hơn thế nữa, thực 
tế cho thấy rằng, cao hơn cả giá trị vật chất, rừng còn là chính cuộc sống của chúng ta. 

b. Thân bài: 

- Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ những nguồn lợi kinh tế to lớn mà rừng đem lại cho con 
người: 

+ Rừng cho gỗ quý, dược liệu, thú, khoáng sản,… 

+ Rừng thu hút khách du lịch sinh thái. 

- Chứng minh rừng đã góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng: 

+ Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. 

+ Rừng đã cùng con người đánh giặc. 

+ Rừng là ngôi nhà chung của muôn loài thực vật, trong đó có những loài vô cùng quý hiếm. 
Ngôi nhà ấy không được bảo vệ, sẽ dẫn đến những hậu quả không nhỏ về mặt sinh thái. Sự 
phá phách của voi dữ Tánh Linh là một ví dụ. 

+ Rừng là lá phổi xanh. Chỉ riêng hình ảnh lá phổi cũng đã nói lên sự quan trọng vô cùng 
của rừng với cuộc sống con người. 

+ Rừng ngăn nước lũ, chống xói mòn, điều hòa khí hậu. Hầu như mọi hiện tượng bất thường 
của khí hậu đều có nguồn gốc từ việc con người không bảo vệ rừng. Ở Việt Nam chúng ta, 
suốt từ Bắc chí Nam, lũ lụt, hạn hán xảy ra liên miên trong nhiều năm qua là bởi rừng đã bị 
con người khai thác, chặt phá không thương tiếc. 

c. Kết bài: 

- Khẳng định lại vai trò to lớn của rừng. 

- Khẳng định ý nghĩa của việc bảo vệ rừng. 

- Nêu trách nhiệm cụ thể: bảo vệ rừng tức là khai thác có kế hoạch; không chặt phá, đốt rừng 
bừa bãi; trồng rừng, khôi phục những khu rừng bị tàn phá. 

2. Bài văn chứng minh Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống - Số 1 

Rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và mang lại rất nhiều lợi ích mà thiên nhiên đã 
ban tặng cho con người. Chính vì vậy, chúng ta cần phải bảo vệ rừng vì "Bảo vệ rừng là bảo 
vệ cuộc sống của chúng ta". 

Điều đầu tiên, chúng ta cần hiểu "rừng" là khoảng đất rộng lớn thường ở cao hơn so với 
đồng bằng, là nơi sinh sống, tập trung của rất nhiều loại động, thực vật quý hiếm. Nói đến 
rừng, ta nghĩ ngay đến các loại cây cối được trồng dày đặc, mọc um tùm và xanh tươi tốt với 
đủ loại muông thú khác nhau tạo nên một quần thể đa dạng, mang nhiều lợi ích. Bảo vệ rừng 
chính là giữ gìn, ngăn chặn bằng mọi cách để rừng phát triển tự nhiên. 
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Rừng được tạo nên từ cây, hàng nghìn, hàng vạn cây mọc san sát nhau. Lượng khí mà rừng 
cung cấp hằng năm nhiều khi chưa đủ cho loài người. Tuy nhiên khi rừng vẫn được bảo vệ 
thì cuộc sống con người vẫn được bảo vệ. 

Thực trạng thiên tai hằng năm diễn ra ở nước ta rất nhiều như bão lũ, sạt lở đất, cát lấn. Nếu 
không có hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn được chăm sóc hằng năm thì liệu rằng 
con số thiệt hại do thiên tai mang đến không dừng lại ở mức đã thống kê. Nhờ có rừng mà 
ngăn chặn được dòng nước lũ, ngăn chặn cát xâm chiếm đồng bằng. Có thể nói rừng chính 
là bùa hộ mệnh, giúp cho đời sống con người luôn được bình an. 

Vào mùa khô, tình trạng cháy rừng diễn ra tràn lan khiến cho tài nguyên gỗ bị mất đi rất 
nhiều, dẫn đến hiện tượng xói mòn đất, phủ xanh đồi trọc đang dần bị mất đi. Bởi vậy ý thức 
của mỗi người về bảo vệ rừng cần thiết phải được nâng cao. Đó cũng chính là trách nhiệm 
của chúng ta, để bảo vệ chính chúng ta. 

Vai trò to lớn hơn cả của rừng là ngăn chặn lũ lụt, bảo vệ cuộc sống của con người. Có biết 
bao nhiêu trận lũ đã giảm bớt được sức tàn phá khi vào tới khu vực dân sinh là nhờ có rừng. 
Những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn luôn ngày đêm đứng vững trên mảnh đất để bảo vệ 
cuộc sống của người dân trong phố. Có cây, có rừng nên đất mới không bị sói mòn. Nếu 
không có sự xuất hiện của rừng thì bao nhiêu người dân đã bị chết vì đất lở. Những khu 
rừng ngập mặn đóng vai trò chắn sóng từ ngoài biển khơi, ngăn chặn dòng nước mặn từ 
biển đổ vào thành phố. 

Rừng không những đóng vai trò to lớn trong hiện tại mà trước kia, rừng cũng là mồ chôn 
quân giặc. Những anh lính bộ đội cụ Hồ cần đến rừng để làm nơi ẩn náu, phục vụ kháng 
chiến. Có biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ lấy rừng làm đề tài cho tác phẩm của 
mình. Ca khúc "Nhạc rừng" mang đậm nét thoáng đạt của rừng, bài thơ "Rừng Việt Bắc" đã 
nâng cao ý nghĩa của rừng trong kháng chiến,... và bao nhiêu tác phẩm thơ văn khác nữa. 

Như vậy, bảo vệ rừng, xây dựng và phát rừng hiện nay đang là một bài toán cấp bách cho 
các cơ quan chức năng cũng như của người dân đang rất nan giải. Mỗi người cần thiết phải 
xây dựng cho mình ý thức bảo vệ rừng, cũng như là đang bảo vệ chính cuộc sống của mình. 

3. Bài văn chứng minh Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống - Số 2 

Rừng là món quà quý giá mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người. Nó mang đến 
cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa giá trị lớn lao không gì có thể thay thế được. Sự tồn tại phát 
triển của rừng có mối quan hệ mật thiết với cuộc sống con người chính vì thế bảo vệ rừng là 
bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta. 

Thật vậy, những cánh rừng bát ngát xanh từ bao đời nay đã gắn bó với con người như một 
người bạn tốt. Rừng ví như một lá phổ khổng lồ để thanh lọc bầu không khí của con người. 
Nhịp thở đều đặn, kiên nhẫn của rừng cũng chính là nhịp thở khỏe mạnh của mỗi thân thể 
cường tráng của chúng ta. Rừng còn là một bức bình phong vĩ đại, một vành đai vững chắc 
để tránh gió bão từ biển khơi cuồng nộ cuốn vào hòng phá tan cuộc sống của chúng ta. Cũng 
nhờ vành đai ấy mà đất đai không bị sạt lở, cuốn trôi ra biển. Cuộc sống con người chỉ thực 
sự yên bình khi ngoài kia, những cánh rừng được phủ xanh bát ngát, vẫn rì rào cùng gió 
ngàn muôn thuở. Chưa hết, rừng còn chứa đựng trong lòng nó biết bao tài nguyên quý giá. 
Bên cạnh nguồn cung cấp gỗ quý phục vụ xuất khẩu, sinh hoạt của con người. Rừng còn là 
nguồn dược liệu vô cùng quan trọng. Biết bào loài thực vật đã trở thành những bài thuốc có 
giá trị chữa bệnh cho con người. Rừng còn là xứ sở của những loài động vật phong phú, đa 
dạng, đóng góp biết bao lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Những mỏ khoáng sản mà con 
người tìm thấy từ sâu thẳm trong lòng đất cũng đã nói với chúng ta rằng: sự có mặt của rừng 
là một phần không thể thiếu trong sự sống và phát triển nhiều mặt của con người. 
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Rừng được xem là lá phổi xanh của con người giúp điều hòa không khí, thanh lọc môi trường 
bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Cây xanh trong rừng qua quá trình quang hợp 
sinh ra khí oxi và thu lại khí cacbonic phục vụ cho quá trình hô hấp của con người và động 
vật. Khí bụi, chất độc hại trong không khí được thẩm thấu và bị giữa lại ở màng lọc khổng lồ 
là những vòm cây xanh tạo ra bầu khí quyển trong lành, tươi mát cho con người. Những tác 
nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhờ có rừng cây cũng 
được giảm thiểu rất nhiều. Rừng có vai trò như một bộ phận quan trọng không thể thiếu trên 
cơ thể con người, vì vậy bảo vệ rừng cũng là bảo vệ chính chúng ta. 

Ngoài ra rừng phòng hộ có vai trò chặn lũ quét, xói mòn đất, làm dịu bớt sự gay gắt của thiên 
tai, những biến đổi bất thường của thời tiết. Thiên tai như một hung thần dữ tợn thường đến 
bất ngờ cướp đi tính mạng và tài sản của biết bao con người. Nhưng nhờ có rừng che chắn 
bảo vệ đã giúp ngăn chặn và giảm thiểu rất nhiều sự tàn khốc cũng những thiệt hại to lớn do 
bão lũ gây ra cho con người. Nếu không có rừng thì ta không thể lường trước được cái giá 
mà con người phải trả cho thiên nhiên đắt đỏ như thế nào. Nhận thức được tầm quan trọng 
ấy chúng ta cần phải biết trân trọng và bảo vệ rừng. 

Rừng đang kêu cứu, những con người có lương tâm cũng đang kêu cứu. Cứu lấy rừng và 
cũng chính là cứu lấy cuộc sống của con người. Lời kêu cứu đang rất dòng dã, thúc giục. 
Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau góp sức bởi: bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ cuộc sống 
của chúng ta. 
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