
Lệnh Khu vực Số 21-04 
USDA Sở Lâm nghiệp 
Khu vực Tây Nam Thái 
Bình Dương Đóng cửa 

Rừng Khẩn cấp 

 
Căn cứ vào 16 U.S.C. §551 và 36 C.F.R. §261.50 (a) và (b), và để đảm bảo an toàn 
công cộng cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, những hành vi sau đây bị nghiêm 
cấm trên các vùng đất thuộc Hệ thống Rừng Quốc gia tại Khu vực Tây Nam Thái Bình 
Dương.Lệnh này có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2021, đến 23 giờ 
59 phút, ngày 6 tháng 9 năm 2021. 

 

1. Đi vào hoặc ở trên các vùng đất thuộc Hệ thống Rừng Quốc gia, trong số 
Rừng Quốc gia nêu dưới đây. 

 

a. Rừng Quốc gia Tahoe 

b. Rừng Quốc gia Lake Tahoe Basin Management Unit 
c. Rừng Quốc gia Plumas 

d. Rừng Quốc gia Lassen 

e. Rừng Quốc gia Mendocino 

f. Rừng Quốc gia Klamath 

g. Rừng Quốc gia Six Rivers 

h. Rừng Quốc gia Shasta-Trinity 

i. Rừng Quốc gia Modoc 

36 C.F.R. §261.52 (e). 

2. Ở trên con đường thuộc Hệ thống Rừng Quốc gia, trong số Rừng Quốc gia nếu 
dưới đây. 

 

a. Rừng Quốc gia Tahoe 

b. Rừng Quốc gia Lake Tahoe Basin Management Unit 
c. Rừng Quốc gia Plumas 

d. Rừng Quốc gia Lassen 

e. Rừng Quốc gia Mendocino 

f. Rừng Quốc gia Klamath 

g. Rừng Quốc gia Six Rivers 

h. Rừng Quốc gia Shasta-Trinity 

i. Rừng Quốc gia Modoc 

36 C.F.R. §261.54 (e). 

3. Ở trên đường mòn thuộc Hệ thống Rừng Quốc gia, trong số Rừng Quốc gia 
được liệt kê dưới đây. 

 

a. Rừng Quốc gia Tahoe 

b. Rừng Quốc gia Lake Tahoe Basin Management Unit 
c. Rừng Quốc gia Plumas 

d. Rừng Quốc gia Lassen 

e. Rừng Quốc gia Mendocino 

f. Rừng Quốc gia Klamath 



g. Rừng Quốc gia Six Rivers 

h. Rừng Quốc gia Shasta-Trinity 

i. Rừng Quốc gia Modoc  
 

             36 C.F.R. §261.55 (a). 
 
Căn cứ vào 36 C.F.R. §261.50 (e), những người sau đây được miễn khỏi Lệnh này: 

 

1. Những người có Giấy phép Dịch vụ Lâm nghiệp số FS-7700-48 (Giấy phép 
Sử dụng Đường, Đường mòn hoặc Khu vực Hạn chế theo Quy định hoặc 
Lệnh), đặc biệt được miễn khỏi Lệnh này. 

 

2. Mọi viên chức Liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương, hoặc thành viên của 
lực lượng cứu hộ hoặc chữa cháy có tổ chức thi hành nhiệm vụ chính thức. 

 
3. Những người có giấy phép sử dụng đặc biệt của Sở Lâm nghiệp đối với 

đường dây tải điện, đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt, địa điểm liên lạc 
hoặc bất kỳ mục đích sử dụng đặc biệt không tái tạo nào khác. 

4. Những người được Sở Lâm nghiệp ủy quyền bằng văn bản ngoài mục đích 
sử dụng đặc biệt để tiến hành các hoạt động phi tái tạo, chẳng hạn như 
khai thác gỗ hoặc lâm sản, hoặc chăn thả gia súc. 

 

5. Chủ sở hữu hoặc người thuê đất, trong phạm vi cần thiết để sử dụng đất của 
họ. 

 

6. Cư dân, trong phạm vi cần thiết để đến nơi ở của họ. 
 

7. Những người kinh doanh, buôn bán hoặc sử dụng địa điểm không được 
miễn khỏi những hành vi bị cấm đã liệt kê ở trên, nhưng có thể sử dụng 
các con đường thuộc Hệ thống Rừng Quốc gia trong phạm vi cần thiết 
để kinh doanh, buôn bán hoặc sử dụng địa điểm. 

 

Những hành vi bị cấm này bổ sung cho những hành vi bị cấm chung có trong 36 
C.F.R. Phần 261, Phần phụ A. 

 

Đối tượng vi phạm những hành vi bị cấm này có thể bị phạt tiền (không quá 5.000 USD 
đối với cá nhân hoặc 10.000 USD đối với tổ chức) hoặc bị phạt tù không quá 6 tháng, 
hoặc cả hai. 
16 U.S.C. §551 và 18 U.S.C. §§3559, 3571 và 3581. 

 

Đã triển khai tại Vallejo, California, ngày 19 tháng 8 năm 2021. 
 

JENNIFER EBERLIEN 

Kiểm lâm Khu vực 

Khu vực Tây Nam Thái Bình Dương 


