
 

Cách Bỏ Rác 
Phòng Quản Lý Chất Thải Kinh Tế Môi 

Trường Thành Phố Chita 

Chita-shi Minamihama-machi 22-2 

Số điên thoai：0562-55-0300 

Rác thì,cho vào bao chỉ định và bỏ ra 
Loại Độ lớn Đơn giá bán（1 bao 10 cái） Màu  Địa điểm mua 

Dùng cho rác đốt được, 

Kiêm rác không đốt được 

45  lít 

30  lít 

20  lít 

500 Yên 

300 Yên 

200 Yên 

vàng Cửa tiệm,Shop 24,24 Tiệm bán lẻ 

※ Cùng thực thi viêc thu phí rác thải hộ gia đình,từ năm tháng 4 năm Heisei 29 bao rác chỉ định là thành màu vàng.  

 

Lịch thu gom rác cho từng khu vực 

Phẳn khu 

Rác đốt được   Thứ hai,thứ năm mỗi tuằn 

Phẳn khu 

Rác đốt được Thứ ba,thứ sáu mỗi tuằn 

Rác không đốt được  

Thứ tư của tuần thứ 1 vả thứ 3 

Rác không đốt được   

Thứ tư của tuần thứ 2 vả thứ 4 

Địa danh 

Ooaza 

Yawata（including Yawatadai・Kita-Tatsumigaoka）、 

Shimizugaoka、Yawata-Shinmachi、Teramotodai、 

Teramoto-Shinmachi、Hirano、Yanagihana、Igasaka、 

Awara、Tsutsujigaoka、Hara、Tatsumigaoka、 

Minami-Tatsumigaoka、Nishi-Tatsumigaoka、 

Higashi-Nanamagari、Sori、Soridai、Nishinodai 

Địa danh 

Ooaza 

Umegaoka、Asakura-machi、Midori-machi、Shinchi、Shinchidai、 

Shinchi-Higashimachi、Shinchi-Nishimachi、Okada、Minamidani、 

Fukikomi、Agarido、Okada-Misatomachi、Okada-Midorigaoka、 

Nagaura、Hinaga、Asahi、Shinmaiko、Shinmaiko-Higashimachi、 

Hinagadai、Kyokutodai、Daikoji、Shin-Hiromi、Nakahara、Ooso、 

Ookusa、Kanazawa、Kanda、Kyokunan、Minamikasuya-Shinkai、 

Minamikasuya-Honmachi、Minamikasuya-Higashizaka、 

Minamikasuya 

※ Địa điểm thu gom rác của khu phố thì,có trường hợp ngày thu gom và lịch có khác nhau,hãy xác nhận ở bảng của địa điểm thu gom.  

※ Rác đốt được và rác không đốt được cho vào bao chỉ định,buộc miệng và bỏ ra. 

※ Đến 8 giờ sáng của ngày thu gom thì bỏ ra.  

 

Cách phân rác ＜Rác thu gom＞                         

Khu phân biệt rác Ví dụ cụ thể Rác Mục chú ý 
 

Rác đốt được 
【Rác cháy】 

 

Ngày thu gom 
  

Thú□ 

Thú□ 

（Hãy xác nhận ở bảng của 

địa điểm thu gom.） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thức ăn vụn,đồ ăn thừa,      Hộp xốp,          Giấ rách,giắy       Các loại nhựa da, 

vỏ trứng,vò ốc,xác trà      bọc ny-long        cắt,cốc giắy      cao su,vải,cãy cỏ 

（lượng nhó từ 1～2 bao） 

  

   Cho rác vào,đóng miệng 

 bao lại rồi hãy bỏ ra. 
 

   Rác tươi thì vắt khô  

nước và bỏ ra. 
 

Dùng bao rác chỉ định  

bỏ ra. 

 

Rác không đốt được 
【Rác không cháy】 

   

Ngày thu gom  

Hàng tháng 

Không□,□ 

Ngày thứ tư 
 

（Hãy xác nhận ở bảng của 

 địa điểm thu gom.） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các loại chậu trổng cây,        Nồi ấm,đun nước,ô       Kim,dao cạo... 

chén bát,ly bị bể              

 

Bình xịt hơi đục lổ,loại bỏ hết bên 

trong ra, TP Chita （trường tâm 

vệ sinh）, Recycle Plaza Chita City. 

  

※Khi không loại bỏ được hết bên 

trong thì hãy mang đến nơi thu 

gom rác tám vệ sinh. 

 

 Lưỡi dao hay các vật dụng nguy 

 hiểm khác cần phải được gói 

 trong giấy báo v.v. 

 

Dùng bao rác chỉ định  

bỏ ra. 
 

※  Các loại nhựa,da,cao su,vải,cây cỏ（lượng nhỏ từ １～２ bao） 

※  Tái sinh như báo,tạp chí,lon bia,lon nước ngọt,chai thì không phải là rác thải mà xem là rác tái chế vá hãy mang đến khu thu gom. 

※  Khu vực thu gom,là khu tập hợp thu gom rác thải ra từ sinh hoạt hằng ngày ở trong khu phố. 

Rác của tiệm ăn hay rác văn phòng thì tuyệt đối không được bỏ ra. 

 

ベトナム語 



＜Rác không thu gom＞ ⇒ Hãy mang đến nơi thu nhận như trung tâm vệ sinh hay cửa tiệm. 

Rác lớn 
 

Lượng rác lớn 
 

Rác khó thu gom 

 

 

 

 

 

 Nội thất      Đồ điện gia dụng,   Xe đạp, Xe ba bánh   Nệm, Thảm 

Máy sưởi 

Đối tượng là gia đình không có 

phương tiện chuyên chở cũng có thu 

gom theo khu phố (mất phí,đặt trước) 

hãy xem ở phần ghi bên dưới. 

 Chất lỏng như xăng,dầu thì không 

thể xử lý được. 

Rác văn phòng  Rác thông do Công ty, tiệm ăn, tiệm buôn bỏ ra. 

 Theo nguyên tắc thì phía doanh nghiệp chiụ 

xử lý.  

Tự bản thân mình xử lý một cách thích hợp, 

hay hãy nhờ vào phía doanh nghiệp có sự cấp 

phép của thành phố thu gom và vận chuyển. 

＜Thu gom đồ điện gia dụng loại nhỏ＞ ⇒  Mục đích tái sử dụng hiệu quả với đồ điện gia dụng loại nhỏ có hợp kim loại hiếm. 

Ngoài rác ra thu gom riêng đối với đồ điện loại nhỏ ở bên dưới. 

 

 

Ở trung tâm vệ sinh ・ 

Plaza tái chế sẽ thu gom. 

・Vật chạy bằng Pin điện có độ lớn có thể cho vào thùng thu gom (13cm×28cm)  

Hãy mang trực tiếp đến Plaza tái chế,hay 

trung tâm vệ sinh. 

 Các thông tin cá nhân thì hãy xóa bỏ.  

Với loại Pin khô thì hãy lấy ra. 

・Điện thoại, PHS, ĐT thông minh, Máy tính bản ・Máy chơi game (loại đặt, loại cầm tay)   
・Máy tính, Máy chữ                         ・HDD, Thẻ nhớ USB, Thẻ nhớ 
・Máy ảnh, quay phim kỹ thuật số        ・Kim từ điển, Sổ tay điện tử, Máy kim từ điển 
・DVD, Blu-ray, Đầu máy HDD, Máy ghi âm     ・Hệ thống định vị xe, DVD ở xe hơi 
・Máy nghe nhạc cầm tay, Máy xem phim 

ToàThịChính、TRung 
Tâm CộngĐồng 

（Machizukuri Center）
Tobu,Okada, Asahi, ,Hội 

trường công cộng 
Chubu, ,Yawata 

(Community Center) 

 

・Vật chạy bằng Pin điện có độ lớn có thể cho vào thùng thu gom (13cm×28cm) 

 

 Ví dụ: Điện thoại di động, PHS, ĐT thông minh 

Xin vui lòng hãy đế vào thùng thu gom tại 

địa điểm như..  Toà Thị chính,Trung tâm 

cộng đồng (Machizukuri 

Center)Tobu,Okada,Asahi,Hội trường Công 

Cộng Chubu ,Yawata(Community Center) 

Các thông tin cá nhân hãy xóa bỏ.   

Với loại Pin khô hãy lấy ra.  
 

  

＜Những vật thành phố không thể xử lý＞ 

Kim điện máy đặc   

biệt cho gia đình 
 

(Hàng hóa thuộc diện Luật tái chế  

đồ điện gia dụng) 

   

 

 

 

     
  Máy điều hòa       Tivi           Tủ lạnh           Máy giặt       Máy sáy khô 

                       ※Ti vi (Màn hình tinh thể, Ti vi Braun, Ti vi plasma) 

Hãy xử lý sau khi trao đổi với 

phía Cty thu gom, nơi mình đã 

mua, tiệm bán.  

(Chiụ phí chuyên chở và tái chế)  

Sản phẩm tái chế được 

chỉ định 
(Sản phẩm thuộc diện Luật 

xúc tiến sử dụng hiệu quả 

nguồn tài nguyên) 

 

 

 

 

 

  

Bình ắc quy axit-chì kín khí (Bình ắc quy axit-chì van điểu khiển loại nhỏ ) 

Vui lòng xử lý sau khi trao đổi 

với đại lý nơi bạn đã mua. 

 Vật gặp khó khăn trong 

vấn đề sử lý như đồ vật  

nguy hiểm, nguyên liệu  

phá bỏ rong xây dựng 

 

 

 

 

 
Tường xi-măng,   Ngói, Gạch,   Thuốc trừ sau,  Phụ tùng xe, Xe hơi,   Máy làm nông, 

Gỗ mục ,         Kẽm         Diệt cỏ       Lốp xe máy,          Ny-long dùng cho nông nghiệp 

Tường đất                                  Đồ sạc điện                                                                                       

Hãy xử lý sau khi trao đổi với 

phía Cty xây dựng, CTy xử lý, 

tiệm bán 

Cành, cây cắt bỏ Vật có kích thước dài trên 180cm, và lớn trên 15cm. 

Rác mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh thì tốn phí. (Phí cho việc xử lý, thiêu hủy) 

Rác thải gia đình 

(rác lớn, lượng rác nhiều, rác khó thu gom) 
Lượng mang đến 1 lần cho 10 kg là 85 yên. 

Rác văn phòng Lượng mang đến 1 lần cho 10 kg là 156 yên. 

Thời gian tiếp nhận 

Ngày bình thường (thứ hai - thứ sáu) buổi sáng 9 giờ ～ 12 giờ . Chiều 1 giờ ～3 giờ 30 (ngoài giờ nghỉ trưa)  

Thứ bảy từ 9 giờ ～ 11 giờ 30 sáng.   

※Chủ Nhật, ngày lễ thì nghỉ . (Đối với ngày nghỉ cuối và đầu năm thì xem thông báo ở 「Thông báo công cộng」) 

※ Trọng lượng, Là trọng lượng cân được bằng cân của trung tâm vệ sinh. 

※ Dưới 10 kg cũng 85 yên. 

※ Với phí đã được tính có số cuối là dưới 10 yên thì , số cuối có sẽ cắt bỏ. 

※ Với người mang trực tiếp đến trung tâm vệ sinh thì hãy chuẩn bị tiền trước và mang đến. 

※ Rác mà thành phố không thể xử lý được thì không được mang đến. 

＜Thu gom theo từng khu phố (thu gom vận chuyển rác lớn)＞ 
※ Với rác lớn, rác khó thu, lượng rác nhiều thitrách nhiệm của phía thải rác ra hãy trực tiếp mang  

đến trung vệ sinh. 

※ Thu gom theo từng khu phố, lấy hẹn trước tốn phí, thực thi cho đối tượng là không  

có phương tiện vận chuyển. 

※ Với rác văn phòng, ngoài đối tượng là thành phố không thể xử lý được ra 

  (bao gồm cả mục điện gia dụng tái sử dụng ). 

※ Những thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận quản lý chất thải . 

Phòng quản Lý Chất thải kinh tế Môi trường Chita 

Chita-shi Minamihama-machi 22-2 

Số điên thoai：0562-55-0300  FAX: 0562-55-0771 
 

Trung tâm vệ sinh 

Ga Asakura 

Tòa thị chính thành phố Chita 

Asakura 

IC 

Sở cảnh sát Chita 

Nhà thể dục thể  

thao thành phố 

Nhà văn hoá lao động 

Viện bảo tàng lịch sử dân tộc 

Công viên vận động Chita 

thùng thu gom 


