
Những loại rác có thể đưa ra nơi đổ rác quy định 

Những rác không thể xử lí được ở huyện 
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Rác có thể đốt cháy được thu 
gom vào các ngày  
thứ 2, thứ 4, thứ 6 

Túi chỉ định 
Thu gom vào các ngày thứ 2 , thứ 4, thứ 6 
(Nơi đổ rác quy định cho loại rác có thể đốt 

cháy) 

● Rác trong khu vực nhà bếp * làm cho ráo nước trước khi vứt  

● Giấy cũ / tất cả các loại giấy ngoại trừ những hộp giấy. 

( hộp bánh ,kẹo,..) 
● Cỏ dại, cành cây cắt tỉa, thân cây có đường kính trong phạm  

vi 10cm. 

● Những sản phẩm gỗ có kích thước nhỏ,miếng gỗ hay các  

sản phẩm làm từ tre,lứa.( đường kính dưới 50 cm , chiều dài dưới 1m ) 

Nhựa tổng hợp 
Cho vào túi bóng trong suốt không 

màu cho mỗi loại. 
 

Thu gom 1 tuần 1 lần vào ngày quy định. 
( Nơi để rác không thể đốt cháy ( nơi quy 

định bởi hội cư dân )) 

● Túi nilon, màng bọc thức ăn.  ● Những loại có thể rửa sạch thì rửa và làm ráo nước . 
● Khay đựng đồ ăn,cốc giấy,túi giấy. 
● Chai ,lọ nhựa. 
● Những loại nắp. 
● Những loại đồ đựng chứa chất  

tạo bọt như chai,lọ dầu gội,dầu xả,.. 
 

Rác có thể đốt cháy được 
thu gom 1 tháng 1 lần  

Cho vào túi bóng trong suốt không 
màu cho mỗi loại. 

Thu gom 1 tuần 1 lần vào ngày quy định. 
( Nơi để rác không thể đốt cháy ( nơi quy 

định bởi hội cư dân )) 

● đồ để ngủ( chăn, đệm,...)    ※chăn, đệm, thảm ..cuộn tròn lại,buộc dây chắc chắn, chiều dài 1m.đường kính trong pham vi 50cm. 
● Những s/phẩm làm bằng da, vải,sợi,. 
● Các loại quần áo, giày dép,.. 
● Cặp,túi sách,.. 
● Các loại bóng 
● Băng đĩa,đài caset, 

Chai  , lon  
Cho vào túi bóng trong suốt không 

màu cho mỗi loại. 
 

Thu gom 1 tuần 1 lần vào ngày quy định. 
( Nơi để rác không thể đốt cháy ( nơi quy 

định bởi hội cư dân )) 

● Phải rửa sạch bên trong trước khi vứt 
● Lon có kích thước nhỏ hơn 20cm 
● Bình xịt thì phải dùng hết,trước khi vứt  

phải đục một lỗ nhỏ 
● Chai : chai chứa dầu mỡ hay chai lọ  

đựng mĩ phẩm . 

※Những loại nắp bằng kim loại thì cho  

vào túi rác không thể đốt cháy 

Chai 
nhựa 

 

● Nắp chai; giấy bóng quấn quanh thân chai 

bóc, tháo ra cho vào túi rác nhựa tổng hợp 
● Rửa sạch bên trong 
● Những chai đựng dầu  

mỡ khó rửa sạch thì cho  
vào túi rác “ có thể đốt  
cháy được thu gom vào  
thứ 2 , 4, 6. 

Rác không thể đốt cháy 
Cho vào túi bóng trong suốt không 

màu cho mỗi loại. 
 

Thu gom 1 tuần 1 lần vào ngày quy định. 
( Nơi để rác không thể đốt cháy ( nơi quy 

định bởi hội cư dân )) 

● Những sản phẩm điện hóa có kích thước nhỏ  

(độ lớn : 1m-50cm-50cm; nặng 10kg trở xuống) 
● Những s/phẩm nhựa tổng hợp, kim loại. 
● Kính; gốm sứ 
● Ngoài ra : ô dù, miếng dán giữ nhiệt. 

※Tro,tàn của những vật bị đốt phải cho vào  

túi riêng,buộc chặt và để ra 1 chỗ riêng( giới hạn 1 túi ) 

Rác 
nguy 
hiểm 

 
 

● Cục pin, bật lửa,bóng đèn,  

nhiệt kế có chứa thủy ngân 
● Mỗi loại phải để riêng ra từng túi và ghi rõ 

tên đồ vật ở ngoài. 
※Bật lửa phải dùng hết ga mới được vứt. 

Những đồ đựng làm bằng 
giấy 

Buộc bằng dây hình chữ thập. 

 
Thu hồi mỗi tháng 1 lần vào ngày 

được chỉ định. 

  ● Các loại hộp đựng 
  ● Các loại giấy bọc, túi giấy. 

● Tranh ảnh, bìa cứng 
● Túi giấy,đĩa giấy 

( hộp giấy sẽ bóc tách ra,rửa sạch , 
làm khô trước khi vứt) 

Các loại giấy cũ , giấy đã 
qua sử dụng 

Buộc bằng dây hình chữ thập. 

 
Thu hồi mỗi tháng 1 lần vào ngày 

được chỉ định. 

 
 
                             

Hãy mang rác ra nơi đổ rác đã được quy định trước 8h30  

sáng các ngày thu gom rác        

Những rác không thể đưa ra nơi đổ 

rác quy định 

cách thức liên lạc   
Giảm thiểu và phân loại chất thải  

 phòng quản lí chất thải- bộ phận thúc đẩy giảm thiểu rác  sdt : 34-8247 

Thu gom rác , đổ rác bất hợp pháp       

phòng quản lí chất thải - bộ phận phụ trách thu gom  
sdt : 33-7291 

Nơi có thể xử lí những loại rác có thể đốt cháy 

nơi đốt rác  ( phòng cơ sở thiết bị )   sdt: 31-3664 

Nơi có thể xử lí những loại rác không thể đốt cháy,trung tâm tái chế   

sdt : 31-5584 

rác san lấp  

khu san lấp higashimizome   sdt : 22-6890 

・Rác hộ gia đình khi vứt ra với số lượng 

lớn cùng một lúc。 

Khi chuyển nhà, dọn dẹp tổng thể , rác khi 
tu sửa đồ đạc trong nhà,... 

・Rác thô 

Là những loại rác có độ lớn 1m50cm-50cm 

và nặng trên 10kg  như giường ,xe 

đạp ,ghế sofa ,tủ ,... 

Đối với rác không cháy được thì chuyển trực 

tiếp vào trung tâm tái chế ,với những loại 

cháy được thì chuyển trực tiếp đến khu vực 

thiêu đốt hoặc liên lạc đến bộ phận xử lý 

chất thải ( 33-7291),hoặc nhờ bên thu gom 

rác được cấp phép vận chuyển rác của hộ 

gia đình với số lượng lớn . 
 

 

・Rác đưa ra bởi hộ kinh doanh 
trách nhiệm của người chủ kinh doanh là 
phải xử lí rác một cách thích hợp .  

・Những thiết bị điện hóa theo luật tái 

chế thiết bị gia dụng 
điều hòa , tivi , tủ lạnh ,tủ đông , máy 
giặt,máy sấy khô  
1. Nhờ cửa hàng bán lẻ xử lí . 
2. Nhờ bộ phận xử lý chất thải (33-7291) 

hoặc bên bên thu gom rác được cấp 

phép vận chuyển rác của hộ gia đình với 

số lượng lớn . 
3. Mang trực tiếp đến trung tâm tái chế . 
4. Mang trực tiếp đến khu vực chỉ định . 
⚫ Từ mục 1-4 Tất cả đều sẽ mất phí " phí 

tái chế " . 
⚫ Mục 1 và 2 ngoài phí tái chế sẽ mất 

thêm phí vận chuyển – thu gom 
⚫ Mục 3 ngoài phí tái chế sẽ mất thêm phí 

vận chuyển . 

・Rác san lấp 

đất đá , gạch ,bê tông , đá phiến , đá vụn , 

ngói ,...hãy trực tiếp đưa đến bãi san lấp 

Mizome phía đông . 
・Xác chết của những động vật nhỏ 

Mang trực tiếp đến khu vực thiêu đốt hoặc  

hãy liên lạc đến bộ phận xử lí chất thải 

(33-7291) 

 

・Dược phẩm , bình ác quy,bánh xe,hay các bộ phận của xe oto,xe máy , bình 

chữa cháy ,... 
・Những phế liệu của các công trình xây dựng ,  những chất thải trong ngành 

công nghiệp như các loại nhựa tổng hợp được đưa ra từ nhà máy,.. . 

Yêu cầu nhà cung cấp thu thập hoặc yêu cầu bên bộ phận xử lí chuyên 

môn 

Những loại rác không thể 
loại bỏ chất bẩn thì cho vào 
“ rác có thể đốt cháy thu 
gom vào các ngày thứ 2 , 4 , 
6 trong tuần “ 
 

＜Kí hiệu phân biệt những đồ đựng làm bằng giấy＞ ●Cách gói : bóc tung ra rồi lấy dây buộc hình 
chữ thập. 
* nếu không buộc thì xếp gọn rồi cho vào một 
túi giấy to khác đem vứt cũng được. 

Mặt cắt ngang có 

cấu tạo bởi 3 lớp. 

※Hãy phân rác ra từng loại và đưa ra nơi đổ rác quy định. 

(sách giáo khoa ,vở, tài liệu ,..vv đều được) (bóc tung ra, xếp ngay ngắn , loại bỏ 
những kim loại nhỏ ) 

Báo Tạp chí Bìa catton 

〈Kí hiệu phân biệt những s/phẩm được đóng 
gói bởi hộp chứa được làm từ nhựa〉 

Kí hiệu phân biệt thì được in kèm trên tem 
mác hay miếng giấy,giấy bóng nhỏ của sản 
phẩm garbage" 

(cho lẫn cả những tờ quảng cáo vào cũng được) 

●Bó từng loại bằng dây hình chữ thập . Rác không thể xử lí ở huyện 

Kí hiệu phân biệt thì được in kèm trên 

tem mác hay miếng giấy,giấy bóng nhỏ 

của sản phẩm 


