
Soạn thảo tháng 3/2022

Rác cồng kềnh (Chế độ đăng ký trước) Những loại rác không thể thu gom tại điểm tập kết rác

Rác không thể thu gom, xử lý trong thành phố

家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)とパソコンの廃棄方法

Mang rác đến Trung tâm vệ sinh phía Nam
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クリーン推進課

Buộc lại bằng dây.

● Đối với lon rỗng, v.v..., vui lòng 

súc

● Nồi, ấm đun nước bằng kim 

loại, v.v...

● Cốc thủy tinh, đồ sứ, đồ đựng bằng 

thủy tinh chịu nhiệt, ô đi mưa, chai

lọ không thể loại bỏ vết bẩn và mùi 

hôi,v.v...

※ Chúng tôi không thể thu gom những 

vật có chiều dài vượt quá 50 cm, vui 

lòng cho vào rác cồng kềnh. (Ngoại trừ

ô đi mưa.{j})

● Hộp có mặt bên 

trong màu trắng như

hộp sữa, hộp nước

trái cây, v.v...

※ Những hộp có mặt 

sau màu bạc, vui lòng 

cho vào rác đốt được ● Vui lòng rửa sạch, cắt

mở hộp và để khô

● Vui lòng buộc giấy báo và tờ rơi lại với 

nhau trước khi vứt.

Vui lòng vứt vào thùng thu hồi của các 

trung tâm cộng đồng, v.v...

(Vui lòng chỉ vứt trong thời gian mở

cửa

● Vui lòng gấp hộp rỗng và buộc lại trước khi vứt.

● Vui lòng gỡ băng keo, ghim.

● Đối với tạp chí hàng tuần, sách bỏ túi, sách giáo khoa, vở, từ điển, v.v..., 

vui lòng buộc lại trước khi vứt.

● Đối với các vật nhỏ như hộp bánh kẹo, hộp khăn giấy, phong bì có cửa sổ bóng 

kính,v.v..., vui lòng cho vào trong túi giấy, v.v... và buộc lại trước khi vứt.

● Đối với giấy vụn, vui lòng cho vào túi trong suốt để không bị bay ra ngoài.

(Một lần bạn có thể vứt tối đa 4 túi loại túi 45 ℓ.)

※ Đối với các vật không phải giấy như nhựa, băng keo trong, v.v..., vui lòng gỡ

ra và cho vào rác đốt được

● Quần áo (Các loại quần áo có thể mặc như áo sơ mi và quần, v.v...)

● Vui lòng để nguyên cúc và khóa kéo trên quần áo khi vứt.

※ Đối với khăn, ga trải giường, đồ lót, đồ bị bẩn và đồ bị rách,

vui lòng cho vào rác đốt được

※ Chúng tôi không thể thu gom chăn nệm futon, 

chăn  mỏng dành cho mùa hè, chăn, thảm trải sàn

● Vui lòng tháo nắp chai

trước khi vứt.

● Đối với các chai có thể sử dụng lại như chai bia, chai 

1,8 lít, v.v... vui lòng trả lại cho quán rượu, v.v...

● Đối với nắp chai, vui lòng cho vào rác đốt được nếu là 

nắp bằng nhựa, cho vào rác không đốt được nếu là nắp 

bằng kim loại

※ Đối với chai bị vỡ, chai không thể loại bỏ vết bẩn và 

mùi hôi, đĩa và ly, v.v..., vui lòng cho vào rác không 

đốt được

● Vui lòng đổ hết chất bên trong 

chai, rửa sơ bằng nước trước khi 

vứt.

Đối với lon nhôm, vui 

lòng vứt vào thùng thu 

hồi của các trung tâm 

cộng đồng, v.v...(Vui lòng 

chỉ vứt trong thời gian mở

cửa của các cơ sở này)

● Vui lòng mở nắp, tháo nhãn, rửa sạch bên trong chai 

bằng nước, vứt mà không cần đập bẹp.

● Đèn huỳnh quang, gương, nhiệt kế sử dụng thủy ngân, v.v...

※ Vui lòng bọc bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi đốt vào giấy để

chúng không bị vỡ.

● Đối với cành cây đã cắt tỉa,

vui lòng cắt thành mỗi cành có 

đường kính tối đa 15 cm, chiều

dài tối đa 50 cm, vui lòng gom

thành bó có kích thước tối đa 

30 cm, không cho vào túi được 

chỉ định mà sử dụng dây buộc lại

trước khi vứt.

◆多量のごみ(引越しや庭木のせん定など一度に

Chúng tôi sẽ tiếp nhận đăng ký qua điện thoại hoặc fax và tiến hành thu 

gom tận nhà.
◆ Thông tin đăng ký: Trung tâm vệ sinh phía Nam Tel: 72-5300 Fax: 72-5310

◆ Thời gian tiếp nhận đăng ký: Ngày thường từ 8:30 sáng ~ 5:15 chiều

◆ Chi phí: 1 cái (bộ) là 1.460 yên (đã bao gồm thuế tiêu dùng)

◆ Cách vứt: Chúng tôi sẽ thông báo về ngày thu gom là khoảng 3 tuần kể từ khi tiếp nhận.

Vui lòng xác nhận trước 8:30 sáng ngày thu gom, viết chữ “粗大ごみ” (Rác cồng kềnh) và 

“お名前” (Tên) lên một mảnh giấy, dán vào và vứt tại địa điểm quy định.

◆ Lưu ý: Vui lòng vứt tối đa 5 cái (bộ) cho 1 lần đăng ký. Bạn không thể chỉ định thời

gian. Chúng tôi không thể thu gom rác thải từ hoạt động kinh doanh. Người đăng ký vui 

lòng tiến hành việc thải bỏ rác từ trong nhà.

※ Bạn cũng có thể trực tiếp mang rác cồng kềnh đến Trung tâm vệ sinh phía Nam. 

(Tham khảo ô bên dưới)

※ Vui lòng loại bỏ hết chất bên trong lon 

đựng thực phẩm, v.v…

※ Chúng tôi không thể thu gom những vật có

chiều dài vượt quá 50 cm (vui lòng xử lý 

như rác cồng kềnh)

● Những vật có chiều dài vượt quá 50 cm và có thể xử lý trong thành phố
Quạt máy, thảm trải sàn, chăn nệm futon, chăn, giường, xe đạp, tủ, bàn, vật khác (Vui lòng 

liên hệ với chúng tô

● Vui lòng bọc lưỡi dao, sản phẩm thủy tinh bị
vỡ,chai lọ bị vỡ, v.v... vào giấy báo hoặc túi 
giấy và ghi chữ “危険” (Nguy hiểm) lên trên.
※ Chúng tôi không thể thu gom kim tiêm.

Vui lòng bó lại 

trước khi vứt.

Vui lòng buộc lại 

bằng dây hoặc cho vào 

túi giấy.

Túi trong mờ

hoặc túi trong 

suốt

Túi trong mờ hoặc túi trong suốt

Dấu này là 

dấu ký hiệu.

Túi trong mờ hoặc túi trong suốt

Chỉ những vật có ký 

hiệu này và có dạng 

chai.

◆ Ngoài các danh mục sản phẩm được liệt kê sau đây, thành phố cũng không thể xử lý các loại rác như chất thải công nghiệp,

vật có chứa chất độc hại, vật có tính nguy hiểm, v.v… Bạn cũng không thể mang đến Trung tâm vệ sinh phía Nam. Vui lòng yêu

cầu cửa hàng bán, doanh nghiệp xử lý chuyên môn, v.v... xử lý.

Các sản phẩm điển hình/Đàn piano, đàn organ, két sắt chống cháy, thùng phuy, nồi hơi, kho để đồ loại lắp ráp, máy móc dụng cụ nông nghiệp, bồn tắm, bể tự hoại, máy 

nước nóng, bồn cầu, bình gas, các loại thuốc, chất nổ, chất gây cháy, chất thải y tế, sản phẩm từ bê tông, phế liệu xây dựng, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, bình 

chữa cháy, pháo sáng, máy bơm nước dùng trong gia đình, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính (thân máy, màn hình), bóng chơi bowling, đá, đất, 

nệm lò xo, v.v...

◆ Chúng tôi không thể thu gom những loại rác sau tại điểm tập kết rác. Vui lòng mang đến Trung tâm vệ sinh phía Nam hoặc 

yêu cầu doanh nghiệp được cấp phép xử lý. (Có tốn phí, chi phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp)

Rác thải số lượng lớn (rác thải ra với số lượng lớn trong một lần như rác khi chuyển nhà, cành cây cắt tỉa trong vườn 

cây, v.v...), rác thải từ hoạt động kinh doanh (đối với chất thải công nghiệp, bạn cũng không thể thải bỏ tại điểm tập kết 

rác hoặc mang đến Trung tâm vệ sinh phía Nam.{j}), rác cồng kềnh (rác có chiều dài vượt quá 50 cm)

Dấu này là dấu ký 

hiệu.

● Hãy để rác nhà bếp ráo nước hoàn toàn trước khi vứt.

● Túi nhựa vinyl, khay đựng thực phẩm, mút xốp, sản phẩm bằng nhựa, lá nhôm, miếng dán 

giữ nhiệt Kairo dùng một lần,

※ Đối với các loại mút xốp lớn, v.v..., vui lòng chia nhỏ thành kích thước vừa với túi 

được chỉ định.

※ Hãy tái chế khay màu trắng bằng cách sử dụng điểm thu gom tại cửa hàng của siêu thị.

Buộc lại bằng dây.

Buộc lại bằng dây.

Túi trong mờ hoặc túi 

trong suốt (Vui lòng 

chia thành 3 loại gồm 

chai trong suốt không 

màu, chai màu nâu, 

chai màu khác trước 

khi vứt)

Túi trong mờ hoặc túi trong 

Túi trong mờ hoặc túi trong suốt

Ngày, giờ thu gom: 8:30 sáng ~ 12:00 trưa và 1:00 chiều ~ 4:45 chiều từ thứ Hai ~ thứ Sáu (ngoại trừ các ngày cuối năm và đầu năm) 8:30 sáng 

~ 12:00 trưa thứ Bảy

Địa chỉ: 826-1 Noda-cho, Ashikaga-shi Điện thoại: 72-5300 

Chi phí:Bạn sẽ tốn một khoản phí là 220 yên (đã bao gồm thuế tiêu dùng) cho mỗi 10 kg trọng lượng vật mang đến.

Mọi thắc mắc xin vui lòng gọi tới bộ phận phụ trách theo thông tin sau đây.
●Tư vấn về phân loại rác, điểm tập kết rác Bộ phận phụ trách của Trung tâm vệ sinh phía Nam Tel: 20-2142

●Tư vấn về việc mang rác cồng kềnh đến Trung tâm vệ sinh phía Nam, đăng ký thu gom rác cồng kềnh Tel: 72-5300

● Cao su, sản phẩm bằng da,

các loại giấy và vải không  

thể vứt vào rác tài nguyên, 

v.v...

※ Chúng tôi không thể thu gom những vật có chiều dài vượt quá 50 cm (rác cồng kềnh)

Vui lòng vứt rác tại điểm tập kết rác quy định trước 8:30 sáng của ngày quy định.

Vui lòng cho vào túi được chỉ định.

● Pin có thể sạc lại cỡ 

Bình xịt, bật lửa, bình 
gas mini là “Rác độc 
hại”.

[Sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của Luật tái chế đồ điện gia dụng]
① Yêu cầu cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc doanh nghiệp được cấp phép xử lý chất thải thông thường. (Ngoài phí tái chế,

chúng tôi sẽ tính thêm phí thu gom và vận chuyển của doanh nghiệp.)

② Tự mình mang đến địa điểm tiếp nhận được chỉ định. (Vui lòng mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện gần nhất, và

mang rác đến địa điểm tiếp nhận được chỉ định cùng với phiếu tái chế đồ điện gia dụng.)

[Máy tính] (Các sản phẩm tiêu chuẩn đi kèm khi mua máy như thân máy tính, màn hình, chuột, bàn phím, 
v.v...)
◆ Vui lòng yêu cầu nhà sản xuất máy tính thu hồi hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà để thu go

[Hãy giảm thiểu lãng 
phí thực phẩm.]

Nếu vẫn phải vứt thì...

◆ Hãy để rác nhà bếp 

ráo nước hoàn toàn 

trước khi vứt.

◆ Hãy làm thành phân 

bón để giảm lượng rác 

thải.(Thông tin liên hệ 

về chế độ hỗ trợ chi phí

lắp đặt thiết bị xử lý rác 

nhà bếp: Tel:20-2141)

Rác đốt được

[Vui lòng phân 

loại các loại 

giấy một cách kỹ

lưỡng!]

◆ Đối với hộp đựng bánh kẹo, 

hộp đựng khăn giấy, phong 

bì có cửa sổ bóng kính, 

v.v..., vui lòng không phân

loại là rác đốt được và cho

vào rác tài nguyên.

◆ Nếu giấy có kích thước

không đồng đều và khó sắp

xếp lại với nhau, vui lòng

gom lại và cho vào túi

giấy, v.v... và vứt vào

ngày thu gom rác tài 

nguyên.

[Bạn cũng có thể vứt vào thùng thu hồi 

chuyên dành cho các sản phẩm đồ điện 

gia dụng cỡ nhỏ.{j}]

◆ Các vật có thể vứt vào thùng thu 

hồi: Các sản phẩm điện gia dụng cỡ nhỏ

hoạt động bằng điện, pin có thể cho vừa 

vào miệng thùng (chiều dọc 15 cm ×

chiều ngang 30 cm)

(Chúng tôi không thể thu gom máy tính 

và những vật không thể cho vừa vào 

miệng thùng)

※ Thùng được đặt tại Ban Xúc tiến vệ

sinh của Toà thị chính thành phố.

(Vui lòng chỉ vứt vào thời gian mở

cửa)

※ Đối với giấy cảm nhiệt, giấy nhựa synthetic, giấy bị bẩn, đồ đựng bằng giấy không thể l

oại bỏ mùi hôi, thực phẩm và chất tẩy rửa, vui cho vào rác đốt được

※* 1 lần bạn có thể vứt tối đa 3 

bó.

Bình xịt, bật lửa, 
bình gas mini là “Rác 
độc hại”.

● Lá rụng, cỏ, cành cây nhỏ

không

thể bó lại trước khi vứt

Đối với những vật sau đây, vui lòng cho vào túi 

trong mờ hoặc trong suốt trước khi vứt.

※ Nếu có lẫn các loại rác khác như rác nhà 

bếp, 

● Vui lòng loại bỏ chất bẩn trong 

tã trước khi vứt.

(Đối với tã dùng cho động vật, vui 

lòng cho vào túi được chỉ định)

※ Một lần bạn có thể vứt  tối đa 

4 túi loại túi 45 ℓ.

※ Vui lòng loại bỏ sạch đất, cố 

gắng phơi khô kỹ trước khi vứt.

[Vui lòng lưu ý]
Chúng tôi không thể tái chế chai bị bẩn bên trong, chai có lẫn 

chất lạ.

● Đối với bình xịt, bình gas mini, vui 

lòng sử dụng hết chất bên trong, đục lỗ

trên bình ở ngoài trời, xả hết khí 

trước khi vứt.

● Đối với bật 

lửa, vui lòng sử

dụng hết chất 

bên trong trước 

khi vứt.

[Yêu cầu] Nếu bị ướt, quần áo sẽ có nấm mốc và không thể sử dụng lại được nữa, vì vậy chúng tôi mong bạn 

hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ để đồ không bị ướt khi vứt vào thời điểm trời mưa.

● Sản phẩm đồ điện gia dụng cỡ

nhỏ

Các sản phẩm đồ điện gia dụng cỡ

nhỏ đã thu gom tại điểm tập kết 

rác sẽ được tái chế tại thành phố

Ashikaga.


