
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về Chúng Tôi 
Cơ Quan Bảo Hiểm Trách Nhiệm Gây Ô Nhiễm Tiểu 
Bang Washington cung cấp một mô hình cấp quỹ tài trợ 
của chính phủ có hiệu quả và hiệu suất để hỗ trợ chủ 
nhân và chuyên viên vận hành đáp ứng yêu cầu làm 
sạch môi trường đối với các hệ thống bồn chứa ngầm. 

Các Chương 
Trình Của Chúng 

Tôi 
Trách Nhiệm Tài Chánh 

Tái Bảo Hiểm UST 
Bảo Hiểm Dầu Đốt 

Cho Vay & Tài Trợ: UST và Dầu 
Đốt 

Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật Nhiên 
Liệu và Dầu Đốt 
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Nguồn Ảnh: Hiệp Hội Viên Chức Quản Lý Chất Thải Rắn Của Tiểu Bang và Vùng Lãnh Thổ 
 

Văn Bản Pháp Quy và Các Luật Lệ Của Chương Trình: 

• Chương 70A.325 RCW - Bồn Chứa 
Xăng Dầu Ngầm 

• Chương 70A.330 RCW - Hệ Thống Bồn Chứa 
Xăng Dầu - Đạo Luật Bảo Vệ Trách Nhiệm Gây Ô 
Nhiễm 

• Chương 70A.345 RCW - Chương Trình Cho Vay 
và Tài Trợ Xoay Vòng Về Bồn Chứa Ngầm. 

• Tiêu Đề 374 WAC - Cơ Quan Bảo Hiểm 
Trách Nhiệm Gây Ô Nhiễm 

 
 
 
 
Thông Tin Liên Hệ: 
Thư: PO Box 40930, Olympia, WA 98504-0930 
Email: pliamail@plia.wa.gov 
Điện Thoại: (800) 822-3905 hoặc (360) 407-0520 
Trang Web: www.plia.wa.gov Twitter: @PLIAWA 
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Các Chương 
T ì hTrách Nhiệm Tài Chánh Trợ Giúp Kỹ Thuật 

Cho Vay & Tài Trợ Xoay Vòng 

Nguồn Ảnh: Sound Earth Strategies 

Chủ nhân hoặc chuyên 
viên vận hành bồn chứa 
ngầm (UST) phải chứng 
minh trách nhiệm tài 
chánh về việc làm sạch 
chỗ rò thoát ngẫu nhiên 
bằng cách duy trì bảo 
hiểm là $1 triệu. 

Chúng tôi làm việc với Sở 
Thuế Vụ và Sở Sinh Thái để 
xác minh UST đó  

Chúng tôi khuyên mọi người đang làm sạch chỗ rò rỉ bồn chứa dầu 
đốt và nhiên liệu về việc liệu các hành động của họ có đáp ứng các 
yêu cầu cơ bản của luật làm sạch chất độc của tiểu bang hay 
không. Chương trình tự nguyện này hiện có cho bất kỳ người nào 
có hệ thống bồn chứa đủ điều kiện. Để nhận được các dịch vụ, quý 
vị phải nộp đơn xin đã hoàn tất và chi trả phí đăng ký một lần. 

• Chấp nhận bồn chứa nhiên liệu và các địa điểm bồn chứa
dầu đốt đủ điều kiện.

•

•

Phí đăng ký là $9,500 cho mỗi địa điểm nhiên liệu và $1,300 
cho mỗi địa điểm dầu đốt.
Chúng tôi có mục tiêu phản hồi trong 70 ngày đối với văn 
bản góp ý của địa điểm nhiên liệu và mục tiêu phản hồi 
trong 90 ngày đối với văn bản góp ý của địa điểm dầu đốt.

Chúng tôi cung cấp trợ giúp tài chánh cho UST và 
chủ nhân và chuyên viên vận hành bồn chứa dầu 
đốt. Quỹ tài trợ có thể được sử dụng để làm sạch 
chỗ nhiễm bẩn và nâng cấp cơ sở hạ tầng. 
Khoản cho vay cung cấp: 

• Thời hạn ba mươi năm với mức lãi suất thấp.
• Mức lãi suất được giảm bớt để lắp đặt thiết bị nhiên 

liệu thay thế (UST) hoặc để nâng cấp nguồn nhiệt 
năng thay thế (dầu đốt).

UST 

chủ nhân và chuyên viên vận hành đáp ứng các yêu cầu 
trách nhiệm tài chánh do tiểu bang và liên bang bắt buộc. 

Tái Bảo Hiểm UST 
Chúng tôi tái bảo hiểm lên đến 80% cơ sở hạ tầng UST của 
Washington. Trong chương trình này: 

• Các công ty bảo hiểm tư nhân bao trả lên 
đến $75,000 đầu tiên của yêu cầu bồi 
thường.

• PLIA bao trả số tiền còn lại lên đến $925,000.
Những người tham gia có thể được trợ giúp kỹ thuật bằng 
cách đăng ký vào Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật (TAP) 
của chúng tôi. Chúng tôi trợ giúp kỹ thuật để hỗ trợ 
những người tham gia đáp ứng các yêu cầu của luật làm 
sạch tiểu bang. 

 

• Một mục tiêu để làm sạch các địa điểm nhiên liệu trong 
vòng 5 năm kể từ khi tham gia chương trình.

• Quản lý danh mục địa điểm hiện có cho chủ nhân 
và chuyên viên vận hành các địa điểm nhiên liệu.

Tìm thêm thông tin về TAP tại: 
• https://plia.wa.gov/ptap/ - Xăng-dầu diesel
• https://plia.wa.gov/heating-oil-technical-

assistance-program/ - Dầu Đốt

Bảo Hiểm Dầu Đốt 

Chương Trình Bảo Hiểm 
Dầu Đốt vẫn hiện có miễn 
phí cho chủ nhân bồn 
chứa dầu đốt đã đăng ký 
bồn chứa dầu đốt trước 
ngày 02 Tháng Bảy, 2020. 
Việc chuyển các đơn đăng 
ký hiện tại cũng sẽ được 
chấp nhận nếu được 
chuyển trong vòng 180 
ngày dương lịch kể từ 
ngày bán nhà. 

Khoản cho vay và tài trợ lên đến $2 triệu cho mỗi cơ sở để: 
• Làm sạch chỗ nhiễm bẩn.
• Cập nhật hệ thống UST.
• Lắp đặt thiết bị nhiên liệu thay thế,

như một trạm EV.

Những người tham gia được chấp nhận sẽ nhận một khoản 
trợ cấp đánh giá kế hoạch sơ bộ để thẩm định các nhu cầu 
làm sạch và cơ sở hạ tầng. 

Dầu Đốt 

Quỹ tài trợ lên đến $75,000 
cho mỗi dự án để: 

• Làm sạch chỗ
nhiễm bẩn.

• Nâng cấp các hệ 
thống bồn chứa
dầu đốt.

• Lắp đặt cơ sở hạ
tầng mới.

Nguồn Ảnh: Sound Earth Strategies 
 

• Đối với chủ nhân bồn chứa dầu đốt đủ điều kiện, chúng 
tôi sẽ cung cấp hợp đồng bảo hiểm lên đến $60,000 cho
mỗi bồn chứa. Bảo hiểm này chi trả cho các hoạt động 
làm sạch chỗ rò thoát của bồn chứa dầu đốt.

Nguồn Ảnh: Filco Company Inc. 

• Chủ nhân hoặc chuyên viên vận hành bồn chứa dầu đốt 
có yêu cầu bồi thường được tự động đăng ký vào
Chương Trình Trợ Giúp Kỹ Thuật của chúng tôi, nhưng 
có thể quyết định không tham gia nếu họ chọn.

• PLIA cung cấp bảo hiểm về các chi phí đủ điều kiện phù 
hợp với các yêu cầu cơ bản của Đạo Luật Kiểm Soát Các
Chất Độc Mẫu.

Những người tham gia được chấp nhận sẽ nhận một 
khoản trợ cấp đánh giá kế hoạch sơ bộ để thẩm định các 
nhu cầu làm sạch và cơ sở hạ tầng. 

Những người tham gia có thể dùng tiền để nâng cấp nguồn 
nhiệt của họ. 

Tìm thêm thông tin Cho Vay và Tài Trợ tại: 
• https://plia.wa.gov/heating-oil-loan-and-grant-

program/ - Dầu Đốt
• https://plia.wa.gov/ust-loan-and-grant-program/ - UST
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