
 

 

 

 

Khắc phục hậu quả cháy rừng 

DELWP đóng một vai trò quan trọng trong 
việc phục hồi cháy rừng 

Chúng tôi làm việc với một loạt các đối tác bao gồm cộng đồng địa phương, Chủ sở hữu 
Truyền thống, doanh nghiệp,  Bushfire Recovery Victoria,  Parks Victoria  và   Melbourne Water. 
 
Tìm hiểu thêm về vai trò của DELWP trong việc phục hồi cháy rừng: 

• Rừng và Công viên 
• Môi trường (đa dạng sinh học và động vật hoang dã) 
• Năng lượng 
• Di sản Victoria (Heritage Victoria) 
• Quy hoạch 
• Báo cáo về các chương trình phục hồi trước đây 

 

Nhận thông tin mới nhất 
 
Truy cập các trang mạng sau về: 
 

• Hỏa hoạn và các trường hợp khẩn cấp, hãy truy cập vào trang mạng VicEmergency  
• Danh sách các Công viên quốc gia bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn 
• Danh sách Đóng cửa rừng của Tiểu bang 
• Thông tin mới nhất về các đường cấm 

 
Bushfire Recovery Victoria là cơ quan thường trực và chuyên biệt của Chính phủ Victoria làm 
việc trực tiếp với các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng thảm khốc của 
Victoria trong thời kỳ 2019-2020. Hãy ghé thăm trang mạng của Bushfire Recovery Victoria
để biết thêm thông tin. 
  

 

 

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

 

delwp.vic.gov.au

https://www.vic.gov.au/bushfire-recovery-victoria
https://www.parks.vic.gov.au/get-into-nature/conservation-and-science/biodiversity-protection/bushfire-recovery
https://www.melbournewater.com.au/
https://www.ffm.vic.gov.au/recovery-after-an-emergency/public-land-recovery
https://www.wildlife.vic.gov.au/home/biodiversity-bushfire-response-and-recovery
https://www.energy.vic.gov.au/electricity/powerline-replacement
https://www.delwp.vic.gov.au/communities-and-regions/bushfire-recovery
https://www.planning.vic.gov.au/policies-and-initiatives/bushfire
https://www.ffm.vic.gov.au/recovery-after-an-emergency/recovery-program
http://www.emergency.vic.gov.au/respond/
https://www.parks.vic.gov.au/get-into-nature/safety-in-nature/fire-affected-parks
https://www.ffm.vic.gov.au/visiting-state-forests/forest-and-road-closures
https://traffic.vicroads.vic.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.delwp.vic.gov.au
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