
Luật của Tiểu 
Bang Nam Úc 
về việc Đốt Lửa 
Ngoài Trời

Tại sao việc đốt lửa ngoài trời được quy định theo luật 
pháp

Đốt lửa ngoài trời là một thông lệ phổ biến để giảm nguy 
cơ cháy rừng, quản lý đất nông nghiệp và xử lý chất thải 
nông nghiệp và lâm nghiệp. Đốt lửa ngoài trời cũng được 
dùng để nấu thức ăn, thức uống và là một phần của các 
sinh hoạt giải trí (tức là đốt lửa trại).

Mặc dù các hoạt động như đốt bỏ cây cỏ để giảm cháy 
rừng là hoàn toàn cần thiết, nhưng khói từ các hoạt động 
này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi 
trường, và cũng có thể gây ra phiền toái. Khói do đốt lửa 
ngoài trời cũng góp phần vào không khí có phẩm chất 
kém tại Tiểu Bang Nam Úc.

Hãy giữ cho không khí trong lành và cộng đồng 
của chúng ta an toàn bằng cách đốt lửa một cách 
có trách nhiệm

Tại Thị Xã Playford, quý vị chỉ có thể đốt lửa để:
• Xử lý chất thải nông nghiệp hoặc lâm nghiệp (chỉ thực 

vật mà thôi) – cần phải có sự chấp thuận của hội đồng 
hành chánh địa phương (giấy phép hoặc thông báo)

• Nấu thức ăn hoặc thức uống trong trường hợp kích 
thước ngọn lửa và nhiên liệu đốt phù hợp với mục đích 
đó

• Sưởi ấm khu vực ngoài trời bằng lò than, ống khói hoặc 
hố lửa - chỉ than củi mà thôi

• Phòng chống hoặc kiểm soát hỏa hoạn (thảm thực vật) 
– cần phải có sự chấp thuận của hội đồng hành chánh 
địa phương (giấy phép hoặc thông báo)

• Họat động đốt lửa cho mục đích khác – cần phải có sự 
chấp thuận của hội đồng hành chánh địa phương (giấy 
phép hoặc thông báo)

Quý vị có biết rằng việc đốt nhựa [plastics] (như dây buộc 
trên các kiện cỏ khô, dây và kẹp dùng để buộc cây cà 
chua, dưa leo và ớt (capsicum) vào cột chống, và nhựa 
dùng để bọc nhà kính) đều không được cho phép tại Tiểu 
Bang Nam Úc?

Đốt nhựa tạo ra khói độc làm ảnh hưởng đến phẩm chất 
không khí và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con 
người và động vật hoang dã trong khu vực. Thậm chí nếu 
quý vị có giấy phép Đốt Lửa Ngoài Trời, quý vị vẫn không 
thể đốt nhựa.

Dây và nhựa có thể được bỏ vào thùng đựng rác màu đỏ 
của quý vị, hoặc đưa đến Trạm Trung Chuyển Wingfield 
(Wingfield Transfer Station) để loại bỏ tại bãi rác. Hội đồng 
hành chánh địa phương hiện đang làm việc với ngành 
công nghiệp để điều nghiên các giải pháp xử lý rác thay 
thế cho tương lai.

Nếu quý vị đốt lửa mà không có giấy phép theo 
quy định, quý vị sẽ vi phạm pháp luật và sẽ bị 
nhân viên chấp pháp của Hội Đồng Hành Chánh 
Địa Phương hoặc Cảnh Sát Tiểu Bang Nam Úc 
phạt 300 đô la, chiếu điều khoản 34 của Đạo Luật 
Bảo Vệ Môi Trường 1993. Ngoài ra, người nào làm 
trái quy định bắt buộc của chính sách bảo vệ môi 
trường sẽ phạm tội trước pháp luật. Hình phạt tối 
đa đối với vi phạm loại B— 4.000 đô la. Nếu quý vị 
thấy một vụ đốt lửa bất hợp pháp, xin hãy báo cáo 
cho Thị Xã Playford qua số điện thoại 8256 0333.

Cần xin giấy phép? Hãy xem thông tin dưới đây.

Nếu quý vị không chắc chắn, xin hãy kiểm tra với Thị Xã Playford trước khi đốt lửa để xác định xem 
quý vị có thể đốt lửa hoặc cần phải có giấy phép hay không.

Hãy liên lạc với chúng tôi qua số 8256 0333 hoặc tìm danh mục Burning Permit Online Application 
(Xin Giấy Phép Đốt Lửa Trực Tuyến) trên trang mạng của chúng tôi:
www.playford.sa.gov.au/live/environment-and-waste/fire-safety/burning-permit-application
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