
Thiết bị
đã được
thu gom

Thiết bị
đã được
thu gom

Danh mục
đối tượng
(32 danh mục)

Chất tái sử dụng

Chất thải

Thiết bị đã sử
dụng có hại*

Danh mục ngoài
đối tượng

Tivi Máy giặt / máy sấy quần áo Máy điều hòaTủ lạnh / tủ đông

Quạt máyMáy sấy tócNồi cơm điện Máy inMáy điện thoại di động

Máy tính xách tay Máy điện thoại Máy ảnh kỹ thuật sốMáy game Máy tính toán

Kính gửi đơn vị kinh doanh lưu trữ hoặc xử lý thiết bị đã sử dụng có hạiKính gửi đơn vị kinh doanh lưu trữ hoặc xử lý thiết bị đã sử dụng có hại

Luật sửa đổi một phần của Luật xử lý chất thải và vệ sinh (Luật xử lý chất thải) đã được thi hành từ ngày 
1 tháng 4 năm 2018.
Luật sửa đổi một phần của Luật xử lý chất thải và vệ sinh (Luật xử lý chất thải) đã được thi hành từ ngày 
1 tháng 4 năm 2018.
*1: Phạt tiền từ 300 nghìn yên trở xuống đối với người vi phạm nghĩa vụ khai báo   *2: Thị trưởng trong Quy định trong Khoản 2 Điều 24 Luật xử lý chất thải*1: Phạt tiền từ 300 nghìn yên trở xuống đối với người vi phạm nghĩa vụ khai báo   *2: Thị trưởng trong Quy định trong Khoản 2 Điều 24 Luật xử lý chất thải

Nếu vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2018 mà đã đang lưu trữ hoặc xử lý thiết bị đã sử dụng có hại, thì cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2018 cần khai báo.Nếu vào thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2018 mà đã đang lưu trữ hoặc xử lý thiết bị đã sử dụng có hại, thì cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2018 cần khai báo.

Thiết bị đã sử dụng có hại là nói đến trong những thiết bị 
đã được chỉ định cho danh mục đối tượng, mà vừa không 
phải là chất thải và vừa không được tái sử dụng. Nếu thực hiện lưu trữ hoặc xử lý thiết 

bị đã sử dụng có hại làm kinh doanh 
mới, thì cần phải được tiếp nhận khai 
báo ít nhất 10 ngày trước khi bắt đầu 
kinh doanh.

* Trong những thiết bị đã sử dụng xong và được thu gom (trừ chất thải), mà một phần của nó có giá trị tương đối giống 
như nguyên vật liệu, và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe hoặc môi trường sống của con người nếu như lưu trữ hoặc 
xử lý không hợp lý

Danh mục đối tượng là 4 danh mục được quy định trong Luật Tái phẩm hóa Thiết bị gia dụng 
được chỉ định (Luật Tái chế đồ điện gia dụng) và 28 danh mục được quy định trong Luật 
Thúc đẩy Tái chế Thiết bị Điện tử Nhỏ đã sử dụng, v.v (Luật Tái chế Đồ điện gia dụng nhỏ). 
(Bao gồm cả phụ kiện)

Danh mục
đối tượng*

Xác định thiết bị đã
sử dụng có hại

Hướng dẫn khai báo

Những người được cho là có thể xử lý 
hợp lý về bảo tồn môi trường sinh 
hoạt, ví dụ như người có giấy phép 
của Luật xử lý chất thải liên quan đến 
kho hàng tương ứng, thì không cần 
phải khai báo.
Chi tiết hãy tham khảo “Hướng dẫn về 
lưu trữ v.v thiết bị đã sử dụng có hại.

Những người không cần 
khai báo

Từ tháng 4 năm 2018
Cần phải khai báo  lên tỉnh 
trưởng các tỉnh thành v.v

Từ tháng 4 năm 2018
Cần phải khai báo  lên tỉnh 
trưởng các tỉnh thành v.v

Danh mục đối
tượng Luật Tái

chế đồ điện
gia dụng

(4 danh mục)

Danh mục đối
tượng Luật Tái

chế đồ điện
gia dụng

(4 danh mục)

Fax, PHS / điện thoại thông minh, đài, máy quay video / đầu ghi DVD, đầu phát âm thanh kỹ thuật số / bộ âm thanh nổi, máy tính cá nhân, thiết 
bị đĩa từ / thiết bị đĩa quang, màn hình, thiết bị sách điện tử, máy may điện, máy mài / máy khoan điện, máy đo sức khỏe, máy thở điện, máy 
ảnh cơ, lò vi sóng, máy khử ẩm điện, bàn là / máy hút bụi điện, bàn ấm kotatsu điện / máy sưởi điện, dao cạo râu điện, máy mát xa điện, máy 
chạy thể dục điện, máy cắt cỏ điện, đèn huỳnh quang, đồng hồ điện tử, nhạc cụ điện tử, v.v.
* Chỉ khi khó phán đoán tại chỗ về sự khác biệt với thiết bị gia dụng, thì thiết bị dùng cho nghiệp vụ cũng là đối tượng.

Đồ điện gia
dụng nhỏ

Luật Tái chế
Danh mục
đối tượng

(28 danh mục)

Đồ điện gia
dụng nhỏ

Luật Tái chế
Danh mục
đối tượng

(28 danh mục)

*1*1

*2*2



Tiêu chuẩn lưu trữ / xử lý của thiết bị đã sử dụng có hạiTiêu chuẩn lưu trữ / xử lý của thiết bị đã sử dụng có hại

Đơn vị kinh doanh lưu trữ thiết bị đã sử dụng có hại v.v, cần phải phòng chống ảnh hưởng về mặt môi trường sinh hoạt, bằng 
cách thực hiện lưu trữ hoặc xử lý hợp lý tuân thủ Tiêu chuẩn. Khái quát Tiêu chuẩn được hiển thị trong hình dưới đây:

Thông tin liên hệ thắc mắcThông tin liên hệ thắc mắc
Để biết thông tin về khai báo liên quan đến việc lưu trữ hay xử lý thiết bị đã sử dụng có hại, xin vui lòng liên hệ 
với tỉnh thành / đô thị cấp quốc gia ở gần.

[Thông tin liên lạc thắc mắc liên quan đến tờ rơi này]
Bộ Môi trường Cục phục hồi môi trường và tái sử dụng tài nguyên Ban quy chế chất thải   Điện thoại: 03-3581-3351

Chi tiết xin tham khảo Hướng dẫn về lưu trữ v.v thiết bị đã sử dụng có hại (http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html)

Khi kiểm tra đi vào, thường sẽ sử dụng tiếng Nhật, do đó mong nhận được sự hợp tác xây dựng hệ thống có thể đối ứng được tiếng Nhật.

Bối cảnh sửa đổi Luật xử lý chất thảiBối cảnh sửa đổi Luật xử lý chất thải

Những thứ hỗn hợp thiết bị điện điện tử đã sử dụng và phế liệu kim loại, v.v (ví dụ như phế 
liệu tạp phẩm), v.v, bao gồm các chất có hại như chì v.v, và do được lưu trữ hay xử lý mà 
không hề được hướng dẫn đầy đủ về biện pháp bảo tổn môi trường, thì sẽ gây cản trở về 
mặt bảo tồn môi trường sống bao gồm hỏa hoạn, cần phải tăng cường đối ứng. 

Bể tách nước dầu
Cân xe tải

Cần phải lắp rào bao quanh và làm rõ vị trí lưu 
trữ để người không đi vào lộn xộn, và thiết bị hay 
bộ phận của nó không bị bay ra, chảy ra ngoài 
môi trường xung quanh.

Lắp rào bao quanh

Cần phải lập bảng thông báo hiển thị các mục 
cần thiết như nội dung nơi lưu trữ thiết bị đã sử 
dụng có hại, họ tên hoặc tên gọi của người quản 
lý, nơi liên lạc, lưu trữ hoặc xử lý riêng, danh 
mục lưu trữ, chiều cao lưu trữ tối đa, v.v.

Thiết đặt Bảng thông báo

Cần phải có các biện pháp như kiểm tra liên tục 
rằng thiết bị đã sử dụng có hại được đưa vào 
thiết bị xử lý không chứa các vật phẩm không 
phù hợp để xử lý, và lắp đặt bình chữa cháy cho 
xử lý ban đầu trong trường hợp không may hỏa 
hoạn sinh ra.

Phòng chống hỏa hoạn khi xử lý

Cần thực hiện các biện pháp không ảnh hưởng 
xấu đến việc bảo tồn môi trường sống bởi tiếng 
ồn / rung động v.v do việc chạy xe để chuyển đồ 
ra vào, dỡ đồ xuống xe, chất đồ lên xe hay vận 
hành máy móc hạng nặng trong khi xử lý v.v.

Bảo tồn môi trường sống

Cần phải chỉnh lý, sắp xếp và dọn dẹp bên trong 
nơi kinh doanh, ngăn chặn sinh ra mùi khó chịu 
hay sinh ra côn trùng có hại và bảo tồn vệ sinh 
cộng đồng.

Bảo tồn vệ sinh công cộng

Chất thải sinh ra khi lưu trữ hay xử lý thiết bị đã 
sử dụng có hại thì cần phải xử lý hợp lý theo Tiêu 
chuẩn của Luật xử lý chất thải.

Xử lý hợp lý rác thải sinh ra

Ngoài thực hiện phân biệt thiết bị đã sử dụng có 
hại với những thứ khác, cần phải thực hiện phân 
biệt những thứ có khả năng trở thành nguồn sinh 
ra hỏa hoạn ví dụ như pin điện v.v.

Phòng chống hỏa hoạn / cháy lan

Khi lưu trữ ngoài trời mà không sử dụng đồ 
đựng, thì không được vượt quá chiều cao theo 
quy định Pháp lệnh của Bộ Môi trường.

Độ cao lưu trữ

Nếu lưu trữ ngoài trời mà không sử dụng đồ 
đựng, có nguy cơ khi gió to v.v, thiết bị đã sử 
dụng có hại hay một phần của nó sẽ bay ra, chảy 
ra và cần có đối sách ứng với tình hình lưu trữ, 
ví dụ như làm thêm tường.

Phòng chống bay ra, chảy ra

Nếu có khả năng ô nhiễm thủy vực công cộng, 
đất đai hay nước ngầm do rò rỉ dầu hay sinh ra / 
chảy ra nước thải, v.v., cần phải thực hiện các 
biện pháp ví dụ như lắp đặt bể tách nước dầu 
hay rãnh thoát nước và lát bê tông. Bên cạnh đó, 
cần phải thu thập và xử lý hợp lý các bộ phận đặc 
biệt độ có hại cao ví dụ như ống huỳnh quang.

Phòng chống ô nhiễm đất đai / 
nước ngầm


