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Dọn rác trong tiến trình phục hồi sau cháy rừng ở Oregon bắt đầu bằng việc lấy cây nguy 
hiểm 
 
SALEM – Các nhóm dọn dẹp trên toàn tiểu bang bắt đầu lấy những cây nguy hiểm ra khỏi 
đường đi và các khu vực đất tư nhân bị hư hỏng do cháy rừng xảy ra hồi tháng Chín.  
 
Thu dọn cây là một phần trong nỗ lực của Lực Lượng Đặc Nhiệm Quản Lý Rác Phục Hồi Sau 
Cháy Rừng ở Oregon để dọn dẹp cho các nhà riêng và cơ sở kinh doanh ở tám quận bị ảnh 
hưởng – Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn và Marion. Công việc này 
mở đường cho những nỗ lực xây dựng lại, phục hồi cộng đồng và hồi sanh kinh tế Oregon.  
 
Trước khi bắt đầu thu dọn cây nguy hiểm khỏi khu vực đất tư nhân, các nhóm dọn dẹp sẽ dọn 
các khúc gỗ và rác còn lại bên lề đường. Những người lái xe trong khu vực bị ảnh hưởng do cháy 
rừng, cần chú ý quan sát nhiều nhóm dọn dẹp và sẵn sàng dừng xe.  
 
Các nhà thầu tiểu bang đánh dấu những cây cần lấy đi bằng dấu chấm xanh và thẻ theo dõi mã 
vạch. Nhiều nhóm khác, bao gồm các công ty tiện ích và tư nhân, vẫn tiếp tục dọn dẹp cây của 
họ và có dấu hiệu riêng.  
 
Các cây đã chết hoặc sắp chết trên khu vực đất tư nhân sẽ được lấy đi nếu chúng đe dọa cho sự 
an toàn của nhóm dọn dẹp hoặc đường công cộng. Kế tiếp là tro bụi và rác vỡ cấu trúc, bao gồm 
bê tông và các vật liệu xây dựng và gia dụng khác, sẽ được lấy ra khỏi nhà riêng và cơ sở kinh 
doanh. Xem danh sách những thứ dọn dẹp ở đây. 
  
Dọn dẹp Bước 2 chú trọng vào dọn cây nguy hiểm, tro rác cho tư gia, công viên nhà di động, nhà 
thứ nhì, cơ sở kinh doanh và các kiến trúc khác. Bước 1 liên quan đến dọn dẹp rác thải sinh hoạt 
nguy hiểm, đã hoàn thành vào tháng Chạp. 
 
Các chủ nhà và sở kinh doanh phải ký tên vào Mẫu Quyền Vào Khu Đất để Dọn Dẹp Rác Sau 
Cháy Rừng, cho quận, để các nhóm dọn dẹp được phép vào khu vực đất của họ. Vào mạng lưới 
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https://wildfire.oregon.gov/ hoặc gọi số 503-934-1700 để nộp mẫu và biết thêm thông tin. Những 
người không tham gia vào Bước 1 dọn dẹp vẫn có thể ghi danh tham gia chương trình. 
 
Các chủ nhà tham gia vẫn cần điền bản câu hỏi về tài sản của mình để giúp hoạch định và bảo 
đảm dọn rác hiệu quả, an toàn. 
 
Nhà thầu  
Với tư cách là quản lý hợp đồng của lực lượng đặc nhiệm, Ban Chuyên Chở Oregon trao ba loại 
hợp đồng trong Bước 2: lấy cây nguy hiểm, dọn tro rác, và theo dõi.  
 
Do khu vực địa lý rộng và khối lượng công việc nhiều, ODOT trao các hợp đồng lấy cây nguy 
hiểm, và dọn tro rác trên nhiều khu vực hoạt động chớ không phải là hợp đồng duy nhất trên toàn 
tiểu bang  
 
Một công ty độc lập đang theo dõi công việc dọn dẹp, thử nghiệm môi trường, và hoàn thành tài 
liệu cho Bước 2, theo từng nhà. Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang đòi hỏi một công ty độc 
lập theo dõi công việc. Công ty này sẽ theo dõi các nhà thầu dọn cây nguy hiểm, bụi, và rác để 
bảo đảm tiến trình dọn dẹp an toàn và đúng sổ sách. FEMA đòi hỏi phải theo dõi để kiểm soát 
chi phí, giảm lãng phí và loại bỏ gian lận.  
ODOT đã trao các hợp đồng sau đây: 
 
Theo dõi (1) 
Quản Lý Khẩn Cấp CDR Maguire 

● Trụ sở ở Florida   
● Hợp đồng: $75.5 triệu 
● Trao ngày 19 tháng Mười Một, 2020 

Lấy Cây Nguy Hiểm (3) 
Công Ty Phục Hồi Sau Thảm Họa Ceres – Disaster Recovery – Ceres Environmental 

● Trụ sở ở Florida 
● Các hợp đồng trao ngày 25 tháng Mười Một, 2020 

Archie Creek Fire, OR 138, $25.78 triệu 
Thielson Fire, OR 138, $2.07 triệu 
Two Four Two Fire, U.S. 97, $1.91 triệu 

ECC – https://www.ecc.net/ecc/  
● Trụ sở ở California 
● Các hợp đồng trao: ngày 30 tháng Mười Một, 2020 

Beachie Creek / Lionshead Fire, OR 22, $17.18 triệu 
Riverside Fire, OR 224, $71.63 triệu 

Suulutaaq Inc. – suulutaq.com 
● Trụ sở ở Alaska, có văn phòng hoạt động ở Eugene 
● Hợp đồng trao ngày 30 tháng Mười Một, 2020 

Holiday Farm Fire, OR 126, $22.94 triệu 
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Xem video mô tả công việc lấy cây nguy hiểm ở OR 126 Holiday Farm Fire ở đây.  

Đã trao các hợp đồng dọn tro rác và công việc cũng sẽ bắt đầu trong tháng này.  
Đám cháy xảy ra vào Ngày Lễ Lao Động 2020 ở Oregon là thảm họa lớn và tốn kém nhất trong 
lịch sử tiểu bang chúng ta, thiêu rụi hơn 1 triệu mẫu đất và phá hủy hơn 5,000 nhà cửa.  
 
Theo ước tính ban đầu, tổng số tiền thu dọn rác sau cháy rừng vào tháng Chín, 2020 ở Oregon là 
hơn $600 triệu, gồm $326 triệu để dọn tro rác và $295 triệu để lấy các cây nguy hiểm.  
 
Thông tin thêm 
Trang mạng về dọn dẹp cháy rừng: https://wildfire.oregon.gov/cleanup 
Đường dây nóng về dọn dẹp rác sau cháy rừng: 503-934-1700 hoặc 
odot.wildfire@odot.state.or.us 
Điều kiện đi lại trên các đường lớn: TripCheck.com  
 
Lực Lượng Đặc Nhiệm Quản Lý Rác của Oregon, bao gồm Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp 
Oregon, Ban Chuyên Chở Oregon và Ban Phẩm Chất Môi Trường Oregon, đang phối hợp các 
cơ quan chánh quyền liên bang, tiểu bang và địa phương để dọn dẹp rác từ các đám cháy rừng ở 
Oregon năm 2020. 
 
Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, khổ in lớn hơn, dạng chữ nổi hoặc định dạng ưa 
chuộng khác. Liên lạc với David Cardona, Điều Phối Viên Ngôn Ngữ OEM theo số 971-719-1183 hoặc 
gởi điện thư đến david.cardona@state.or.us. Chúng tôi nhận tất cả các cú gọi tiếp âm hoặc quý vị có thể 
gọi số 711.  
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