
TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU CHO   
CÁC BÊN PHÁT THẢI VỚI  
SỐ LƯỢNG RẤT ÍT (VSQG)
Nếu bạn tạo ra không quá 100 kg (220 lbs) chất thải độc hại và không quá 

1 kg (2,2 lbs) chất thải độc hại cấp tính mỗi tháng, bạn là một VSQG. Là 
một VSQG, bạn phải tuân thủ ba yêu cầu quản lý chất thải cơ bản.

Đầu tiên, bạn phải xác định tất cả chất thải độc hại mà bạn tạo ra. 
Thứ hai, bạn không được lưu trữ hơn 1,000 kg (2,200 lbs) chất thải 
độc hại hoặc 1 kg (2.2 lbs) chất thải độc hại cấp tính tại chỗ bất cứ 
lúc nào. Cuối cùng, bạn phải đảm bảo chuyển chất thải độc hại của 
mình đến cơ sở xử lý hoặc tiêu hủy bên ngoài là một trong những cơ 
sở sau (hoặc nếu bạn xử lý hoặc tiêu hủy chất thải độc hại tại chỗ, cơ 
sở của bạn cũng phải):

•• Một cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc tiêu hủy chất thải độc hại do tiểu 
bang hoặc liên bang quản lý (TSDF).

•• Cơ sở được tiểu bang cho phép, cấp phép hoặc đăng ký để 
quản lý chất thải rắn đô thị hoặc công nghiệp.

•• Cơ sở sử dụng, tái sử dụng hoặc tái chế hợp pháp chất thải 
(hoặc xử lý chất thải trước khi sử dụng, tái sử dụng hoặc tái 
chế).

•• Cơ sở xử lý chất thải phổ biến hoặc cơ sở nơi đến tuân theo 
các yêu cầu về chất thải phổ biến của 40 CFR Phần 273. Chất 
thải phổ biến là chất thải độc hại như pin, thuốc trừ sâu được 
thu hồi và thu gom, bình giữ nhiệt có chứa thủy ngân và các 
thiết bị khác, đèn có chứa thủy ngân hoặc các lon xịt.

••

•• Bên Tạo Ra Số Lượng Lớn (LQG) dưới sự kiểm soát của cùng 
một công ty với VSQG, đã cung cấp cho VSQG các nhãn hiệu 
đánh dấu các thùng chứa của nó bằng dòng chữ “Hazardous 
Waste” (Chất Thải độc hại) và các mối nguy hiểm của chất chứa 
trong thùng (ví dụ, sử dụng các từ ngữ dễ bắt cháy, ăn mòn, 
độc hại, hoặc phản ứng hoặc nhãn hiệu nguy hiểm khác được 
công nhận trên toàn quốc).

•• Đối với dược phẩm chất thải độc hại, nhà phân phối ngược 
hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe hoạt động theo các phần thích 
hợp của Quy Tắc Dược Phẩm Chất Thải độc hại trong 40 CFR 
Phần 266 Subpart P.

•• Đối với chất thải túi khí, cơ sở thu gom chất thải túi khí hoặc cơ 
sở được chỉ định hoạt động theo 40 CFR mục 261.4 (j)
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Đầy

Trống Rỗng

Một nửa

Đối với chất thải độc hại dạng lỏng thông thường, 
100 kg (220 lbs) bằng khoảng một nửa thùng 55 ga lông.

YÊU CẦU CỦA TIỂU BANG
Một số tiểu bang có yêu cầu bổ sung cho các VSQG. Ví dụ, một số 
tiểu bang yêu cầu các VSQG tuân theo một số yêu cầu của Bên 
Tạo Ra Số Lượng Nhỏ (SQG), chẳng hạn như lấy số nhận dạng EPA 
hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn lưu trữ. Xem trang 13 của Quản Lý 
Chất Thải độc hại Của Bạn: Hướng Dẫn cho Doanh Nghiệp Nhỏ 
(www.epa.gov/hwgenerators/managing-your-hazardous- waste-
guide-small-businesses) cho các yêu cầu lưu trữ SQG.



HỢP NHẤT CHẤT THẢI TỪ VSQGS 
Nếu bạn là một VSQG là một phần của một công ty lớn hơn, bạn có 
thể giảm trách nhiệm môi trường chung, cải thiện việc quản lý chất 
thải độc hại và giảm chi phí quản lý chất thải tổng thể bằng cách 
hợp nhất chất thải độc hại VSQG của bạn tại LQG trong công ty của 
bạn. Trước tiên, hãy kiểm tra với tiểu bang của bạn để xem nó đã 
thông qua VSQG-điều khoản hợp nhất LQG từ Quy Tắc Cải Tiến Bên 
Phát Thải 2016 của EPA. Nếu địa điểm LQG của bạn ở một tiểu bang 
khác, cả hai tiểu bang phải áp dụng các quy định hợp nhất trước khi 
bạn có thể sử dụng điều khoản này. Tất cả các VSQG và LQG phải 
nằm dưới sự kiểm soát của cùng một công ty để tham gia vào tùy 
chọn hợp nhất này.

Để bắt đầu hợp nhất, LQG sẽ thông báo cho cơ quan thực hiện biết 
rằng họ có kế hoạch hợp nhất chất thải VSQG tại cơ sở của mình 
qua việc sử dụng Mẫu ID địa điểm EPA. Thông báo này phải được gửi 
đi ít nhất 30 ngày trước khi nhận được chuyến hàng đầu tiên từ một 
trong các VSQG của nó. LQG cũng sẽ điền vào phần phụ lục của 
Mẫu ID địa điểm có liệt kê các VSQG đang tham gia chương trình.

Tất cả những gì VSQG tham gia cần làm là đánh dấu các thùng chứa 
của nó bằng dòng chữ “Hazardous Waste” (Dược Phẩm Chất Thải 
độc hại) và chỉ dẫn đúng về các mối nguy hiểm của chất chứa trong 
đó. Sau đó, nó sẽ đảm bảo giao chất thải của mình đến địa điểm 
LQG, đảm bảo rằng nó nằm trong mức giới hạn tích lũy chung cho 
các VSQG (dưới 1,000 kg chất thải độc hại không cấp tính hoặc 1 kg 
chất thải độc hại cấp tính). LQG sau đó sẽ quản lý chất thải VSQG 
cùng với chất thải độc hại được tạo ra của riêng mình theo tất cả các 
yêu cầu của LQG.
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TÀI NGUYÊN
•• Trang web Bên Tạo Ra Chất Thải Độc Hại Chính: www.epa.gov/hwgenerators

•• Mẫu ID Địa Điểm: www.epa.gov/hwgenerators/how-hazardous-waste-generators-transporters-and-treatment-storage- and-
disposal

•• Quản Lý Chất Thải Độc Hại Của Bạn: Hướng Dẫn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ: www.epa.gov/hwgenerators/managing-your- 
hazardous-waste-guide-small-businesses

•• Các Quy Định cho Bên Phát Ra Chất Thải Độc Hại: www.epa.gov/hwgenerators/hazardous-waste-generator-regulatory- tóm 
lược

THỰC HÀNH TỐT NHẤT
Đó là một ý hay để gọi cho cơ quan thực hiện phù hợp để xác 
minh TSDF, mà bạn đã chọn, có giấy phép cần thiết, v.v. Bạn cũng 
có thể muốn xác nhận rằng cơ sở phù hợp với một trong các 
danh mục gạch đầu dòng được liệt kê trên trang trước. Nhớ ghi 
lại những nỗ lực của bạn để xác nhận những sự thật này trong hồ 
sơ của bạn.


