
Thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà ở 
Central West 

Chính phủ Victoria đang tạo ra hơn 75.000 héc ta công viên và 
khu bảo tồn mới ở trung tâm phía tây Victoria, bao gồm ba 

công viên quốc gia mới.

CHÍNH THỨC 

Củi đốt ở Victoria 
Điều quan trọng là sẽ tiếp tục có cơ hội thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà nhằm hỗ trợ các 
cộng đồng địa phương ở trung tâm phía tây Victoria. 
Ở Victoria, củi đốt có thể được thu gom để sử dụng trong gia đình trên đất công tại các khu vực 
thu gom được chỉ định trong thời kỳ thu gom vào mùa thu và mùa xuân. 

Điều này rất quan trọng đối với cộng đồng địa phương và những gia đình chỉ sử dụng củi đốt 
làm nguồn sưởi ấm chính của họ. 

Mặc dù củi đốt là miễn phí cho thu gom, nhưng đây là một nguồn tài nguyên hạn chế và chỉ có 
thể được thu gom tại các địa điểm được chỉ định, nơi có sự cân bằng với các giá trị rừng khác, 
đa dạng sinh học và di sản văn hóa. 

Nơi thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà ở Central West

Một số khu vực hiện đang cho thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà sẽ bị ảnh hưởng bởi 
những thay đổi được thực hiện đối với sử dụng đất công. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có tác 
động đến nguồn cung cấp trong hai năm tới. 

Củi đốt để sưởi ấm nhà sẽ tiếp tục có tại các địa điểm được chỉ định trong các khu rừng 
của tiểu bang. Củi đốt để sưởi ấm nhà cũng sẽ tiếp tục có tại các địa điểm được chỉ định ở 
hầu hết các công viên vùng mới cho đến tháng 6 năm 2029. 

Củi đốt để sưởi ấm nhà có thể có sẵn như một sản phẩm phụ của các hoạt động quản lý rừng 
(ví dụ: chặt bỏ cây nguy hiểm vì mục đích an toàn và các hoạt động chăm sóc sức khỏe rừng). 

Việc thành lập các công viên quốc gia được đề xuất sẽ được tổ chức để cho phép khai thác gỗ 
thương mại ở một số khu vực hiện là rừng của tiểu bang trước khi được đưa vào các công 
viên. Ở những khu vực này, việc thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà (tại các địa điểm được chỉ 
định) cũng sẽ có thể thực hiện cho đến khi các khu vực này được nhập vào các công viên.

Khu vực Wellsford 

Một số nơi thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà thêm vào cho Công viên Vùng Bendigo sẽ có sẵn 
tại các địa điểm chỉ định được chọn để cải thiện cấu trúc sinh thái của rừng, cho đến tháng 6 
năm 2029. 
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Khu vực Wombat-Macedon 

Sẽ có thể thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà tại bốn công viên vùng mới và các nơi bổ sung cho 
công viên vùng cho đến tháng 6 năm 2029. 

Cũng sẽ có thể thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà tại các địa điểm được chỉ định ở những khu 
vực được phép khai thác gỗ thương mại, trước khi những khu vực đó được đưa vào Công viên 
Quốc gia Wombat-Lerderderg mới. 
 
Khu vực Mount Cole-Pyrenees 

• Khu vực Mount Cole – Pyrenees giữ lại 11.901 héc ta rừng tiểu bang, nơi có thể lấy củi 
đốt để sưởi ấm nhà từ các địa điểm được chỉ định.

• Cũng sẽ có thể thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà tại các địa điểm được chỉ định ở những 
khu vực được phép khai thác gỗ thương mại trước khi những khu vực đó được đưa vào 
các Công viên Quốc gia Mount Buangor và Pyrenees mới.

• Cũng sẽ có thể thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà (từ các địa điểm được chỉ định trong 
những khu vực rừng đã khai thác) trong Công viên Vùng Pyrenees trong tối đa hai năm.

 
 

 

 

 
 

Các lựa chọn năng lượng thay thế và hỗ trợ cho cộng đồng địa 
phương 
Chính phủ Victoria đang có các chương trình hỗ trợ việc chuyển đổi sang các lựa chọn cung 
cấp năng lượng thay thế đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương. Từ tháng 7 năm 2021, 
Chương trình Nâng cấp Hệ thống Sưởi và Làm mát Nhà ở sẽ cung cấp khoản giảm giá khởi 
đầu 1.000 đô la cho chi phí mua và lắp đặt hệ thống sưởi và làm mát hiệu quả cao. 

• Ở những nơi khan hiếm nguồn cung cấp củi đốt, có một số chương trình của Chính phủ 
cho những người sử dụng củi đốt có thu nhập thấp có thể tiếp cận để được hỗ trợ tài 
chính về chi phí nhiên liệu. Có thêm thông tin tại: 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support  

• Để hỗ trợ những người sử dụng củi đốt trong tương lai, Chính phủ Victoria sẽ tiến hành 
nghiên cứu trên toàn tiểu bang về nhu cầu củi đốt để sưởi ấm nhà và các giới hạn đối 
với nguồn cung cấp. Nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin cho việc quản lý củi đốt để 
sưởi ấm nhà trong tương lai ở Victoria. 

• Tiền thưởng Tiết kiệm Điện 250 đô la (PSB) là khoản tiền trả một lần 250 đô la để hỗ trợ 
trực tiếp cho các hộ gia đình khó khăn ở Victoria đang gặp khó khăn về hóa đơn năng 
lượng do đại dịch coronavirus (COVID-19).  

PSB có sẵn cho những người đang nhận trợ cấp theo các chương trình thẻ chước giảm sau: 

• Chước giảm cho Người Lãnh Tiền Trợ cấp tại Centrelink (Centrelink Pension 
Concession) 

• JobSeeker
• Youth Allowance

 

  
  

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support
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• Austudy
• Abstudy
• Chước giảm cho Người Lãnh Tiền Trợ cấp của Bộ Cựu chiến binh (Department of 

Veterans Affairs Pensioner Concession), hay
• Thẻ Vàng của Bộ Cựu chiến binh (Department of Veterans Affairs Gold Card)

  
  
 

 
  

 
Về những thay đổi này 
Những thay đổi này phản ánh sự phản hồi của Chính phủ Victoria đối với Báo cáo cuối cùng về 
Khảo sát Central West và các khuyến nghị của Hội đồng Đánh giá Môi trường Victoria (VEAC). 
Những thay đổi này bảo tồn tài sản môi trường và đa dạng sinh học quý giá của chúng ta và 
tạo ra sự cân bằng bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả người sử dụng đất, hiện tại và 
trong tương lai. 
Quý vị có thể tìm thấy phản hồi của chính phủ trên trang mạng của chúng tôi. 
Có thêm thông tin về việc thu gom củi đốt để sưởi ấm nhà tại 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region 
 
 
 
 
 
 

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc với Translating and Interpreting Service (TIS) để được 
giúp đỡ về biên dịch và thông dịch. Liên lạc với TIS National qua số 131 450 (trong nước Úc) 
hoặc truy cập www.tisnational.gov.au 

 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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