
Quý vị có muốn gom thức ăn thừa để 
biến thành phân ủ không? 

 

Tìm hiểu về nguồn trợ giúp này. 
Cư dân có thể mang các loại đồ ăn thừa đến một địa điểm gần họ vào 

cuối tuần. Các loại đồ ăn thừa, như trái cây và rau củ, có thể được 

phân hủy thành phân ủ. Phân ủ giàu chất dinh dưỡng và có thể được 

thêm vào đất như một loại phân bón để giúp làm vườn và canh tác. 

Chúng tôi—Chính quyền DC—thu gom các loại đồ ăn thừa có thể phân 

hủy của quý vị tại 10 địa điểm trên toàn DC và ủ phân cho quý vị. 

Chương trình này có thể hữu ích nếu quý vị không thể hoặc không 

muốn ủ phân tại nhà, nhưng quý vị vẫn muốn giảm các loại đồ ăn thừa 

của mình. 

  

Chương trình này được gọi là Thu gom Các loại Đồ ăn thừa (Food 

Waste Drop-off) và được Sở Công trình Công cộng DC (DC Department 

of Public Works) cung cấp. 
 

 

Đánh dấu nếu quý vị đủ điều kiện.  

Quý vị có thể đủ điều kiện nếu sống ở DC. 

  

Chúng tôi không chấp nhận phân ủ thương mại. 
 

Tham gia.  
1. Thu gom trái cây và rau củ thừa, bã cà phê, vỏ trứng, vỏ quả hạch 

và thực vật nhỏ trong hộp kín. Quý vị có thể kiểm tra danh sách tất 
cả mọi thứ chúng tôi chấp nhận nếu không chắc liệu một thứ gì đó 
có thể ủ thành phân hay không. 

2. Quý vị nên bảo quản các loại đồ ăn thừa trong tủ đông để tránh 
mùi hôi hoặc dòi bọ. 

3. Tìm địa điểm thu gom gần quý vị và kiểm tra khi nào địa điểm đó 
mở cửa. Một số địa điểm không mở cửa vào mùa đông. 
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4. Mang các loại đồ ăn thừa của quý vị đến vị trí thu gom và đổ đồ 
trong hộp đựng của quý vị vào một trong những thùng thu gom các 
loại đồ ăn thừa. 

5. Rửa hộp đựng và lặp lại! 
 

Thu thập thêm thông tin. 
Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký? 
Chúng tôi mang các loại đồ ăn thừa của quý vị đến một địa điểm ủ phân 
địa phương tại DC hoặc một cơ sở ủ phân thương mại tại địa phương, 
nơi phân ủ được biến thành phân bón giàu chất dinh dưỡng có thể 
được sử dụng để làm vườn hoặc canh tác. 
 

Có yêu cầu nào khác mà tôi cần biết không?  
Một số địa điểm thu gom chỉ mở cửa theo mùa. Kiểm tra ngày và giờ 
của các địa điểm thu gom. 

Tôi nên liên hệ với ai nếu có thắc mắc? 
Đầu tiên, hãy xem các câu hỏi thường gặp dưới đây. Nếu quý vị vẫn 
còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhóm Thu gom Các loại Đồ ăn thừa 
theo số (202) 673-6833, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:15 sáng đến 4:45 
chiều. Hoặc quý vị có thể gửi email cho nhóm tại địa chỉ 
zero.waste@dc.gov sử dụng dòng tiêu đề “Câu hỏi về Thu gom Các 
loại Đồ ăn thừa.” 

Tôi vẫn cần giúp nhà tôi thân thiện hơn với môi trường. Tôi nên 
làm gì? 
Quý vị có thể tìm thông tin về các nguồn trợ giúp khác có thể giúp ích 
trên trang các nguồn trợ giúp về  môi trường của chúng tôi. 

Các câu hỏi Thường gặp: 
Ủ phân là gì? 
Ủ phân là một quá trình trong đó các sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn, 
nấm, hoặc sâu phân hủy các loại đồ ăn thừa và các chất hữu cơ khác 
thành phân ủ. Phân ủ giàu chất dinh dưỡng và có thể được thêm vào 
đất để giúp thực vật mới phát triển. Quý vị cần sự pha trộn phù hợp của 
các thành phần có nhiều ni tơ (chẳng hạn như các loại đồ ăn thừa hoặc 
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mẩu cỏ tươi), các thành phần có nhiều carbon (như lá, ống hút hoặc 
que), oxy và nước. 
 
Tại sao tôi nên ủ phân? 
Ủ phân ngăn các loại đồ ăn thừa khỏi các bãi chôn lấp rác, điều này có 
thể giúp giảm phát thải khí mê-tan độc hại. Việc này cũng tạo ra một 
loại phân bón tự nhiên giàu chất dinh dưỡng mà quý vị có thể sử dụng 
trong vườn của mình để trồng thực phẩm và các loại cây khác. 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi muốn ủ phân tại nhà của mình? 
Quý vị có thể được giảm giá đến $75 khi tham gia một hội thảo về ủ 
phân và mua thiết bị ủ phân cho gia đình mình. Tìm hiểu thêm trên 
trang chương trình ủ phân tại nhà của chúng tôi 
 

Trang này được cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2021. 
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