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Cơ quan Lâm nghiệp USDA Tạm thời đóng cửa Tất cả Rừng 
Quốc gia California vì An toàn Công cộng 

 

VALLEJO, Calif., - Ngày 30 tháng 8 năm 2021. Để đảm bảo an toàn hơn cho công 
chúng và lính cứu hỏa do cuộc khủng hoảng cháy rừng đang diễn ra ở California, Cơ 
quan Lâm nghiệp USDA Khu vực Tây Nam Thái Bình Dương sẽ thông báo tạm thời 
đóng cửa tất cả các Rừng Quốc gia ở California. Việc đóng cửa này sẽ có hiệu lực từ 
ngày 31 tháng 8 năm 2021 lúc 11:59 tối đến hết ngày 17 tháng 9 năm 2021 lúc 11:59 
tối Lệnh này không ảnh hưởng đến Rừng Quốc gia Humboldt-Toiyabe, không thuộc 
Khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. 

 
“Chúng tôi không xem nhẹ quyết định này nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho sự 
an toàn của cộng đồng,” Giám sát rừng Khu vực Jennifer Eberlien cho biết. “Đặc 
biệt khó khăn vào cuối tuần Ngày Lao động đang đến gần, khi có rất nhiều người 
yêu thích những khu rừng quốc gia của chúng tôi”. 

 
Các yếu tố dẫn đến quyết định này bao gồm: 

1. Bằng cách giảm tạm thời số lượng người trên các khu rừng quốc gia, chúng tôi 

hy vọng sẽ giảm thiểu khả năng du khách có thể bị mắc kẹt trên các khu đất 

của Hệ thống Rừng Quốc gia trong các trường hợp khẩn cấp. 

2. Lệnh đóng cửa cũng sẽ làm giảm nguy cơ cháy mới bắt đầu vào thời điểm nguồn 

lực chữa cháy cực kỳ hạn chế, đồng thời tăng cường an toàn cho lực lượng cứu 

hỏa và cộng đồng bằng cách hạn chế tiếp xúc xảy ra trong các tình huống sơ tán 

công cộng, đặc biệt là khi COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

và làm căng thẳng các nguồn lực của bệnh viện. 

3. Do điều kiện toàn tiểu bang, bất kỳ đám cháy mới nào bắt đầu đều có khả năng 

bùng phát đám cháy lớn và nhanh chóng với nguy cơ cao về tính mạng và tài 

sản. Cơ quan Lâm nghiệp và các đối tác của chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình 

để ngăn ngừa những đám cháy này và sẽ tiếp tục làm như vậy, nhưng các điều 

kiện quyết định sự cần thiết phải có lệnh đóng cửa toàn khu vực này. 

4. Dự báo cho thấy các điều kiện trong mùa này có xu hướng tương tự hoặc tồi tệ 
hơn khi chúng ta chuyển sang cuối mùa hè và mùa thu. 

5. Mặc dù khả năng xảy ra hỏa hoạn lớn và rủi ro đến tính mạng và tài sản không phải 
là mới, nhưng điều khác biệt là chúng ta đang phải đối mặt: (a) điều kiện nhiên liệu 
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và cháy ở mức kỷ lục; (b) hành vi cháy vượt ra ngoài quy phạm kinh nghiệm của 
chúng tôi và các mô hình như lớn, nhanh xảy ra trong đêm; (c) hạn chế đáng kể nguồn 
lực tấn công ban đầu, nguồn lực kiềm chế và Đội chỉ huy Sự cố để ngăn ngừa hỏa hoạn 
mới bắt đầu và hỏa hoạn lớn mới; và (d) không có dự báo về thời tiết trong một thời gian 
dài đến cuối mùa thu. 

 

 

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. Người có giấy phép sử dụng đặc biệt về giải trí thương mại và khách hàng của 

họ không được miễn trừ khỏi Lệnh này. Tuy nhiên, chủ sở hữu giấy phép sử 
dụng đặc biệt về giải trí thương mại, theo các điều khoản và điều kiện của giấy 
phép, có thể tiếp cận các khu vực cho phép của họ để thực hiện các chức 
năng hành chính và bảo vệ bất động sản và các tài sản liên quan. Những 
người có giấy phép cư trú giải trí không được miễn Lệnh này. 

 
5. 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. 

 
6. Chủ sở hữu hoặc người thuê đất, và cư dân của các sở hữu tư nhân đó, trong 

phạm vi cần thiết để tiếp cận đất 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. 

 
Hơn 6.800 vụ cháy rừng đã thiêu rụi 1,7 triệu mẫu Anh trên tất cả các khu vực pháp lý 
ở California và Mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho cháy rừng quốc gia (PL) đã ở mức PL5 
kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, đây chỉ là lần thứ ba trong 20 năm qua quốc gia đạt 
PL 5 vào giữa tháng 7 - cho thấy mức độ cao nhất của hoạt động cháy rừng. 

 
Sở Lâm nghiệp cảm ơn các đối tác của chúng tôi và cộng đồng vì sự hợp tác và 
hiểu biết của họ về mối đe dọa an toàn công cộng và hỏa hoạn cực đoan này. 
Công dân có câu hỏi cụ thể trong khu vực của họ nên tham khảo trang web rừng 
địa phương hoặc các trang mạng xã hội để biết thêm thông tin. 

 
### 

USDA là nhà cung cấp và là nhà tuyển dụng lao động đảm bảo các 
cơ hội công bằng. 


