
Tái chế thiết bị điện tử 

 
Tái chế thiết bị điện tử đúng cách sẽ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo xử lý đúng cách các vật 
liệu độc hại, đem đến nguồn kim loại quý bền vững hơn và bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. 

eCYCLE DC 
 
Các nhà sản xuất một số thiết bị điện tử được bán tại DC phải tạo cơ hội cho người dân DC tái chế rác 
thải điện tử được tạo ra trong thành phố. DOEE giám sát chương trình này. 

Vui lòng xem các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin. 

• Cư dân- Tìm hiểu cách tái chế đồ điện tử của quý vị. 
• Nhà sản xuất- Tìm hiểu về các yêu cầu đăng ký và thu gom của nhà sản xuất. 
• Nhà bán lẻ- Tìm hiểu về trách nhiệm của nhà bán lẻ. 
• Tài nguyên- Tìm các tài liệu quan trọng liên quan đến eCYCLE DC. 

 
Chương trình này bao gồm những thiết bị điện tử nào (“thiết bị điện tử nằm trong chương trình” 
hay CEE)? 
 

• Máy tính (bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị đọc sách điện tử có màn hình 
lớn hơn sáu inch) 

• Chuột máy tính 
• Đầu đĩa DVD 
• Đầu ghi hình DVR 
• Máy chơi trò chơi điện tử 
• Bàn phím 
• Màn hình (màn hình lớn hơn 6 inch) 
• Máy in 
• TV (màn hình lớn hơn 6 inch) 
• Đầu máy ghi video 
• Các thiết bị khác 

 
- Các thiết bị điện tử này (“thiết bị điện tử nằm trong chương trình”) bị cấm bỏ chung cùng rác thải.  
Đọc thêm>> 
 
Thiết bị điện tử nằm trong chương trình được chấp nhận để tái chế tại: 
 
 

https://doee.dc.gov/node/1239526
https://doee.dc.gov/node/1239556
https://doee.dc.gov/node/1239566
https://doee.dc.gov/node/1239916
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Disposal%20Ban.11.19.21.pdf
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf


1. Sự kiện thu gom eCYCLE được liệt kê bên dưới 
- Các sự kiện này được điều hành bởi các nhà sản xuất thiết bị điện tử nhằm thu gom các thiết 
bị điện tử đã qua sử dụng tại các địa điểm trên toàn thành phố và được giám sát bởi DOEE. 
- Các sự kiện này chỉ chấp nhận thiết bị điện tử nằm trong chương trình. 

2. Điểm thu gom thiết bị điện tử của Phòng Công Trình Công Cộng tại Trạm trung chuyển 
Benning Road 
- Địa chỉ của Trạm trung chuyển Benning Road là 3200 Benning Rd NE. Các buổi thu gom đồ 
điện tử được thực hiện vào Thứ Bảy hàng tuần từ 7 giờ sáng - 2 giờ chiều (trừ ngày lễ) và Thứ 
Năm trước ngày Thứ Bảy đầu tiên của tháng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều (trừ ngày lễ). Địa 
điểm này mới mở kể từ đầu tháng 10 năm 2021. 
- Địa điểm này chấp nhận nhiều loại thiết bị hơn là thiết bị nằm trong chương trình, như được 
nêu tại đây. 

 
Tìm hiểu cách vứt bỏ đúng cách các thiết bị điện tử không được đưa vào chương trình eCYCLE với 
công cụ “What Goes Where” trên trang web Zero Waste DC. Đọc thêm >> 
 
Đối với các mối quan ngại về bảo mật dữ liệu, vui lòng xem các phương pháp tốt nhất sau đây dành 
cho thiết bị điện tử có chứa dữ liệu. Những bên thu gom đồ điện tử khuyên người tiêu dùng nên sử 
dụng phần mềm xóa dữ liệu có sẵn trên thị trường để đảm bảo dữ liệu được xóa khỏi thiết bị trước khi 
quay trở lại để tái chế. Quy trình tái chế thiết bị điện tử là xóa sạch hoặc phá hủy vật lý thiết bị điện tử 
có chứa dữ liệu, nhưng cư dân nên cẩn thận xóa dữ liệu một cách thật thận trọng. 

Các sự kiện thu gom* eCYCLE 2022 cho thiết bị điện tử nằm trong chương trình 
 
Chỉ thiết bị điện tử nằm trong chương trình (TV, máy tính và các thiết bị khác được liệt kê ở trên) sẽ 
được chấp nhận miễn phí tại các sự kiện này từ các hộ gia đình, các tổ chức phi lợi nhuận và các 
doanh nghiệp nhỏ tại DC. 
 
https://doee.dc.gov/ecycle  
 
*Các sự kiện khác sẽ sớm được đăng 
 

• Quý vị quan tâm đến việc được thông báo khi có thêm các sự kiện eCYCLE DC được đăng tải 
hay khi có những thay đổi đối với các chi tiết sự kiện ở trên? Để bắt đầu nhận thông báo, vui 
lòng gửi email đến productstewardship@dc.gov với chủ đề “Add to List” (“Thêm vào Danh 
sách”) và ghi số của quận nơi quý vị đang sống. 

 
Trong năm 2022, sẽ có hai sự kiện thu gom eCYCLE ở mỗi Quận trong mỗi quý. 

Liên hệ với chúng tôi: Vui lòng gửi email tới productstewardship@dc.gov để đưa ra câu hỏi. 
 
Nội dung liên quan:  
Quản lý vật liệu bền vững 
Tái chế, chất thải và các mối nguy hiểm 
Tái chế, chất thải và các mối nguy hiểm - Dành cho doanh nghiệp 
Danh sách tái chế & làm phân trộn của Sở Công Chính 

 

https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
http://dpw.dc.gov/release/changes-residential-drop-hours-transfer-station-beginning-october-4-2021
http://dpw.dc.gov/release/changes-residential-drop-hours-transfer-station-beginning-october-4-2021
https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
https://dpw.dc.gov/service/what-e-cycle
https://zerowaste.dc.gov/what-goes-where
https://doee.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddoe/service_content/attachments/eCYCLE%20DC%20Definitions%20Fact%20Sheet%20-%20updated%208.22.22.pdf
https://doee.dc.gov/ecycle
mailto:productstewardship@dc.gov
mailto:productstewardship@dc.gov
https://doee.dc.gov/service/sustainable-materials-management
https://doee.dc.gov/service/recycling-waste-and-hazards
https://doee.dc.gov/service/recycling-waste-and-hazards-businesses
https://dpw.dc.gov/recyclingcompostlist
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