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Đốt cháy 
 
 

Tại Tiểu bang Victoria, một số hạn chế và quy định về đốt 
cháy được áp dụng liên quan đến lửa trại và lò nướng bbq, 

đốt cháy, các hoạt động thương mại và các hoạt động khác. 
 

Đốt cháy 

Hiện có các hạn chế áp dụng với việc đốt cháy trên đất tư nhân tại Tiểu bang Victoria. Các hạn 
chế này là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng có thể gây thiệt mạng và thiêu 
rụi bất động sản và được tích cực thi hành. 

Quý vị nên theo dõi tất cả các phương tiện truyền thông có sẵn để biết về những ngày Tuyệt 
đối Cấm Lửa và Thời kỳ Cấm Lửa theo Mùa và có hành động thích hợp. 

Trang này chỉ có tính cách hướng dẫn. Quý vị có thể tìm thêm chi tiết về các yêu cầu trong đạo 
luật hoặc quy định liên quan. 

Để được trợ giúp hoặc biết thêm thông tin, xin quý vị liên lạc với chúng tôi. 

Lưu ý: đốt cháy trong rừng Chính phủ, lâm viên quốc gia và đất công được bảo vệ là 
trách nhiệm của chúng tôi. 

Ngày Tuyệt đối Cấm Lửa 
Vào những ngày Tuyệt đối Cấm Lửa, không ai được phép đốt cháy, do đó không được phép 
đốt cháy ở bất cứ nơi đâu. Tất cả các Quyền Đốt cháy (Authority to Burn) (giấy phép) sẽ tự 
động bị ngưng - điều này được ấn định rõ ràng trong các điều kiện của Quyền Đốt cháy. 

Theo mùa – các giấy phép cần thiết 

Trong Thời kỳ Cấm lửa theo mùa, các hạn chế về lửa theo Quy định về Rừng (Phòng Cháy) 
Năm 2014 sẽ có hiệu lực. 

Những hạn chế này áp dụng với đất tư nhân bên trong phạm vi 1,5 km đất công (xem định 
nghĩa về các hạn chế và quy định về lửa) tại các địa phận chính quyền địa phương dưới đây: 

 

• Gippsland – Baw Baw Shire, East Gippsland Shire, Latrobe City, Wellington Shire 

• North East Victoria – Alpine Shire, Benalla Rural City, Indigo Shire, Mansfield Shire, 
Mitchell Shire, Murrindindi Shire, Strathbogie Shire, Towong Shire, Wangaratta Rural City, 
Wodonga City 

• Alpine Resorts – Falls Creek, Mt Buller, Mt Hotham. 

Tại các nơi khác, CFA và các hội đồng thành phố địa phương cũng có thể áp đặt những hạn 
chế của họ. 

Để đốt cháy trên đất tư nhân khi nào và ở nơi nào Thời kỳ Cấm Lửa theo mùa được áp dụng, 
quý vị sẽ cần phải xin quyền (giấy phép) được đốt. 

Hãy tới văn phòng DELWP địa phương của quý vị để được biết thêm thông tin. 

  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www2.delwp.vic.gov.au/our-department/contact-us


 
Đốt cháy 

Quyền được đốt sẽ ấn định cụ thể một số điều kiện mà quý vị phải tuân thủ, chẳng hạn như: 

• chiều rộng của khoảng trống không có nhiên liệu 

• giờ giấc và ngày đốt và dập tắt 

• giám sát 

• báo cáo. 

Mọi quyền được đốt sẽ tự động bị tạm ngưng vào: 

• ngày Tuyệt đối Cấm Lửa và 

• một số ngày nhất định khác. 

Ngoài Thời kỳ Cấm Lửa theo Mùa 

Ngoài Thời kỳ Cấm Lửa theo mùa, chúng tôi không áp đặt các điều kiện về đốt cháy trên đất tư 
nhân. Tuy nhiên, quý vị vẫn chịu trách nhiệm về sự an toàn và trách nhiệm pháp lý đối với đám 
cháy của mình và bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả nào gây ra bởi đám cháy hoặc xuất phát từ đám 
cháy. 

  

CFA và các hội đồng thành phố địa phương cũng có thể áp đặt những hạn chế về lửa. 

 

Nếu cần có người trợ giúp mình, xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Thông Phiên dịch 
(TIS) để được trợ giúp về thông dịch và phiên dịch. 
Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) hoặc truy cập 
www.tisnational.gov.au 

http://www.tisnational.gov.au/
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