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Vì cơ sở xử lý, lưu trữ hoặc thải bỏ (TSDF-treatment, storage, or disposal facility) giúp quản lý chất thải nguy 
hại của bạn, chúng tôi muốn đảm bảo khách hàng của chúng tôi biết những thay đổi về quy định gần đây ảnh 
hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ. Theo Quy tắc cải tiến cho người phát ra chất thải nguy hại của EPA Hoa Kỳ, 
những người phát ra số lượng nhỏ (SQG-small quantity generators) hiện được yêu cầu thông báo lại sau mỗi 
bốn năm. Để đáp ứng yêu cầu này, các SQG cần cập nhật Thông báo của họ về các Hoạt động theo tiêu đề phụ C 
của RCRA (Mẫu Nhận Dạng Địa Điểm), cũng còn được gọi là Mẫu EPA 8700-12, hoặc tương đương với tiểu bang* 
trước ngày
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*Ghi chú: Một số tiểu bang có các tùy chọn báo cáo điện tử có sẵn cho thông báo này.
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Để biết thêm thông tin và để xem yêu cầu này có hiệu lực ở tiểu bang của bạn hay không, hãy liên hệ với văn 
phòng tiểu bang hoặc EPA khu vực của bạn. Thông tin bổ sung về phát sinh chất thải nguy hại và các quy định 
hiện hành có thể được tìm thấy tại www.epa.gov/hwgenerators.
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