
 

 

 

QUẬN MORIYAMA CÁCH PHÂN LOẠI,VỨT RÁC VÀ RÁC TÁI CHẾ 

●THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng xúc tiến giảm lượng rác quận moriyama    

ĐT:582-1121 FAX 583-3911   E-mail: gomigenryo@city.moriyama.lg.jp 

RÁC CHÁY ĐƯỢC 
Tuần 2 

lần 

● RÁC HỮU CƠ 

Rác thực phẩm,thức ăn            
thừa,bã trà,vỏ hoa quả … 
vv 
※Hãy xả nước thật kỹ 

●RÁC GIẤY 
Giấy thừa,cốc giấy,tã giấy      

※Hộp kẹo,giấy gói quà sẽ được 
vứt  vào ngày giấy báo và tạp 
chí 

●CHẤT THẢI GỖ 

Đồ gỗ nhỏ,tấm bảng,gậy,que gỗ 
※kích thước đến mức bằng chiếc 

bảng kamaboko(dài  15cm-rộng 

7cm) 

●CỎ. LÁ 

※Loại bỏ sạch đất trước khi 
vứt。 
※Chiều dài dưới 30cm (nếu vượt 
quá thì là rác nghiền.) 

●NGOÀI RA 
Miếng giữ nhiệt,miếng 
dán   giảm đau,chất bảo 
quản lạnh miếng dán 

giảm đau 
miếng giữ   
nhiệt   

chất bảo quản 

        lạnh 

  TÚI  
CHỈ ĐỊNH 

   TÚI 
CHỈ ĐỊNH  

  VÉ XỬ LÝ 

 RÁC QUÁ 

    KHỔ 

  TÚI 
CHỈ ĐỊNH 

Có chế độ miễn giảm chi phí  
(sử dụng túi chỉ định)。 

tã giấy lá rụng 

cỏ dại.dây leo 

LỚN (30L)   
VỪA (20L)  
NHỎ(10L)   

●ĐỒ GỐM SỨ  
Bát,bình hoa,cốc,chén,đĩa,nồi 
đất …vv 

●ĐỒ KIM LOẠI NHỎ 
Chảo,nồi,ấm đun nước, 
lon18 lít  ,vỉ  hấp,tấm 
nhôm ..vv 

●CÁC LOẠI THUỶ TINH 
Tấm kính,đồ ăn thuỷ tinh,đồ điện 
thuỷ tinh,gương …vv 
※Những tấm kính thuỷ tinh bị vỡ 
thì phải gói lại.để an toàn khi 
thu gom hãy bọc cẩn thận trước 
khi vứt 

●ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG LOẠI NHỎ 
Máy chơi game,máy xay,điện thoại, 
Bình siêu tốc,máy lọc nước, 
Máy cạo râu,bàn là,máy sấy ..vv  
※sau khi sử dụng xong hãy cho vào 
1 hộp thu gom riêng 

●CAO SU・ĐỒ DA. SỢI TƠ 

Giày,cặp,túi xách,gối,rèm cửa …vv 

●SẢN PHẨM NHỰA 

băng cat-sét,Đĩa CD,DVD,phần  
mềm game,bàn chải đánh răng…vv 
Đồ chơi bằng nhựa,chậu cây bằng 
nhựa nhỏ,xô,chậu nhỏ ..vv 

●NGOÀI RA 
Ô,dụng cụ có cạnh sắc,dao 
kéo,nắp bình kim loại,dây điện 
đồ gỗ( loại không cháy dc)..vv 

LỚN (45L) 
NHỎ (30L)  

※NẾU RÁC TO KHÔNG CHO VÀO ĐƯỢC TÚI   45L THÌ 

THUỘC RÁC CỠ LỚN。 

2 TUẦN       

1 LẦN   

2 TUẦN 

 1 LẦN 

TUẦN  

1 LẦN 

RÁC NGHIỀN NÁT 
RÁC QUÁ KHỔ CÁC  LOẠI NHỰA 

THU GOM ĐẶC BIỆT（ĐẶT QUA ĐIỆN THOẠI） 

ỨNG DỤNG 

TRUNG TÂM TIẾP NHẬN RÁC QUÁ KHỔ 

ĐT: 077-(584)-5286 

THỜI GIAN TIẾP NHẬN 

NGÀY THƯỜNG/SÁNG 8:30-CHIỀU 5:00 
(TRỪ THỨ 7,CN,NGÀY LỄ,TẾT) 

＊HÃY ĐẶT LỊCH Ở CÁC KHU VỰC TRƯỚC 2 NGÀY LÀM VIỆC。 

●GIƯỜNG ●GHẾ .SOFFA 

●XE ĐẠP ●BÀN 

●LÒ SƯỞI ●ĐỒ TRƯỢT TUYẾT 

túi lưới bọc 
táo,đào ..vv 

túi lưới đựng 
cam,hành …vv 

Xốp bảo vệ sản phẩm điện 

※những vật to quá thì bẻ 

nhỏ cho vào túi chỉ định。 

←Những vật có ký hiệu như  
thế thuộc loại này 
。 

●CÁC HỘP NHỰA 

●NẮP,NÚT CHAI NHỰA 

●CỐC 

●CHAI,LỌ 

●TÚI NHỰA,NI LÔNG 

●GIẤY  BỌC THỮC ĂN 

ĂN ĂN 
●TÚI(Ở CÁC SIÊU THỊ) 

●THÙNG,HỘP XỐP,CỐC XỐP 

●CÁC LOẠI LƯỚI 

●XỐP BẢO VỆ 

cành cây 

ベトナム語 1 

Trong túi này không được để các 
loại rác nhựa khác 
để 。 

①Bật lửa qua sữ dụng      ● phải dùng hết,tháo hết ga rồi vứt。 

②bình ga,bình xịt  ● phải dùng hế,đục lỗ rồi vứt。 

●①② cho rác vào hộp chuyên dụng của nơi thu gom rác chỉ định ở địa phương và thùng thu gom của uỷ ban,trung tâm 。 
 

330 

・Chúng tôi sẽ cho bạn biết số lượng vé cần xử lý 
cần thiết qua điện thoại.hãy mua vé tại uỷ ban nhân 
dân …vv。 

 

・trước 8h sáng ngày thu gom phải dán vé xử lý rác 
và đặt ở  

nơi chỉ định。 



 

 

 

2 TUẦN 

1 LẦN VẬT TÁI CHẾ 

BÁO VẢI CŨ  

VỎ CHAI CHAI NHỰA 

TẠP CHÍ.CÁC LOẠI KHÁC 

THÙNG CÁT TÔNG 

LON RỖNG 

PIN KHÔ 

 HỘP GIẤY ĐỒ ĂN 

THU GOM TẠI NƠI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

ĐÈN,ỐNG HUỲNH QUANG 

DẦU ĂN THẢI 

1 THÁNG 

  1 LẦN   
CHÚ Ý 

●dùng dây buộc hình chữ thập 

rồi cho vào thùng rác tái 

chế。 

●sử dụng chuỗi giấy nhiều 

nhất có thể。 

 

(Bao gồm tờ rơi quảng 
cáo) 

●Ngày mưa cũng có thể vứt。 

●Dùng dây buộc lại và cho vào thùng 

rác  tai chế。 

●vải cũ mà bị ướt thì không phải rác tái chế.nếu 

ngày thu mà trời mưa thì ngày thu tiếp theo hãy 

vứt hoặc cho vào túi sạch rồi vứt。 
Đồ lót,rèm,sợi len là 

rác nghiền nát.nệm,chăn 

là rác 

 cỡ lớn 

 

Tạp chí,sách cũ,giấy gói,cát tông,hộp kẹo  

giấy,vở ..vv 

dùng dây buộc hình chữ thập và cho 
vào rác tái chế 
sữ dụng chuỗi giấy nhiều nhất có thể 

●Ngày mưa cũng có thể 

vứt。 

Giấy cảm nhiệt,giấy than,giấy gia công 

chống nước,ảnh,giấy tổng hợp thì thuộc 

vào rác cháy được 

Trên chai nước tương,rượu,nước có 

kí hiệu PET 

Nồi,ấm đun nước,chậu,chảo thì 

là rác nghiền nát 

●Ở những thùng đựng pin khô được đặt ở các 

nơi thì có thể vứt bất cứ lúc nào） 

●không được vứt ở nơi 

 rác nghiền nát 。 

Dùng dây buộc hình chữ 

thập rồi cho vào hộp thu 

gom rác tái chế 

sử dụng 1 chuỗi giấy  

nhiều nhất có thể 

ngày mưa có thể vứt 

được 

Giấy dày không có mặt cắt hình 

sóng thì vứt theo loại tạp chí 

●Rửa sạch bên trong sau khi cắt mở 

ra rồi để khô mới vứt。 

●Đổ rác nơi tập trung 
được quy định ở trong 
vùng,trung tâm các khu 
vực,uỷ ban thành phố。 

●Vòi nhựa,những vật bằng 
nhôm dán bên trong thì hãy 
vứt vào rác nghiền  nát。   

bọc cẩn thận lại rồi cho vào thùng 

chuyên dụng tại hội  trường rồi vứt. 

●Đèn led,đèn tròn,ống phát 

sáng ..vv.khi bị rơi vỡ thì 

thành rác nghiền nát。 

●Cho vào hộp bảo quản( như là chai 

nhựa) đóng kín rồi mới vứt。 
●Hãy vứt hộp bảo quản vào 

thùng chuyên dụng màu vàng của 

trung tâm cộng đồng phía 

bắc,uỷ ban quận,nơi được chỉ 

định thu gom rác  

Chai gia vị 
rượu,nước ngọt,sp 

trang  

điểm 

thùng đựng 
rác tái chế 

 
thùng đựng 
rác tái chế 

thùng đựng rác 
tái chế 

 
thùng đựng  

chai nhựa 

Thùng đựng 
rác tái chế 

 

THÙNG THU GOM RÁC 

TÁI CHẾ   

 
thùng đựng 
rác tái chế 

THÙNG ĐỰNG 

 PIN KHÔ 

thùng thu gom 

dầu ăn thải 

Khăn tắm 

 

Quần áo 

 

Khăn 

 

Khăn trải 

Lon nước ngọt 
lon bia 

①Đổ hết bên trong ra và rửa sạch 

②bóp nát 

③không cho vào túi rác mà trực tiếp cho vào 

thùng đựng 

Hộp kẹo kim loại Lon đồ hộp 

Vật có mặt cắt hình 
sóng đó là  cát tông 

 
thùng thu           
    gom 

 
lưới 
trắng 

 
hộp giấy 

 
《đối tượng》 

bóng đèn 
tròn  

ống phát sáng 

(ngoài đối tượng) 

[Thùng thu gom được đặt 

trước ngày hôm trước] 

 
《Đối tượng》 

 
《 ngoài đối 
tượng》 

thùng thu gom được  

đặt ngày hôm trước 

 
mặt cắt 

Hình ảnh  
minh hoạ 

①Nhãn mác,nắp chai bóc ra(cho vào rác 

nhựa) 

②Đổ bên trong ra và rửa sạch 

③bóp nát 

④không cho vào túi mà để trực tiếp vào 

túi lưới hoặc thùng đựng 

①Bỏ nắp ra（vật kim loại thì 

thuộc rác nghiền nát） 

②đổ bên trong ra và rửa sạch 

③không cho vào túi mà cho trực 

tiếp vào thùng 

Lọ màu trắng 
sữa,sản phẩm tinh 
thể.thuỷ tinh chịu 
nhiệt.lọ vỡ thuỷ 
tinh,kính thì cho vào 
rác nghiền nát 

mỡ rán 

ベトナム語 2 

●PIN KHÔ 

●Dây sạc pin loại nhỏ 

●pin đồng hồ điện tử(vì có thể phát nổ nên 
phải xử lý cách điện) 

Vải cũ thì chủ yếu được xuất ra nước ngoài để tái sử dụng.cũng sử dụng mảnh vải cho công nghiệp  

nhưng nếu quá bẩn thì sẽ được cho vào rác nghiền nát。 



 

 

 

Cách đăng ký 

Địa điểm đăng ký 

Thời gian đăng ký 
 
  Thời gian mang nộp 

Nguyên tắc chung:hãy đăng ký trước 10 ngày 
trước khi mang đến  

搬入時間  

Ngày không thể nộp 

Phí xử lý 

・Phòng xúc tiến giã m lượng rác thành phố ĐT:077-582-1121 
・Trung tâm các khu vực chỉ có thể đăng  ký1 tháng 1 xe tải nhẹ rác gia đình 
                          

Sáng:8h30~5h15(t2~t6)  

SÁNG:8:30~12:00 CHIỀU:1:00~4H00 

THỨ 7. CHỦ NHẬT. LỄ TẾT 

Rác gia đình. . . 80 yên /  10 kg 
Rác kinh doanh.rác cháy được. 210 yên /10kg 
Rác kinh doanh.rác nghiền. . .200 yên／ 10kg 

TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ MORIYAMA 

TT ĐT: (077)585-3728 FAX (077)585-8810 MORIYAMASHI KOTSUGAWACHO 2845 

CÓ THỂ MANG TRỰC TIẾP ĐẾN                      
TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG                             

さざなみ街道 
（湖周道路） 

 

R477 

 

琵琶湖大橋 
 

至堅田 

至野洲 

 
浜街道 

 
野洲市 

 

洲本町 
 

琵琶湖大橋取付道路 

運転免許センタ
ー 

 

守山市 

北消防署 
出張所  

 

至野洲 

 
JR 琵琶湖
線 

至国道 8 号線 

 
至野洲 

 
守山駅 

守山北中 

 
守山中 

 

市民運動公園 

市民ホール l 

守山北高校 

 

草津市  

 
県立総合病院 

 

済生会守山市民

病院 

守山市役所 
 
警察署 

LỐP XE 

至栗東  

栗東市 至栗東 

 
至草津 

Điều hoà 

 

Tủ lạnh,Tủ đông 

Dầu thải(xăng,dầu hoả) 

PIN 

 
Máy giặt 

Bê tông 

 
Kim tiêm 

Bình ga 

Máy sấy quần áo 

  
Gạch 

 

Bóng Bowling 

bình cứu hoả 

 
Laptop 

 
Ngói 

 
Lướt ván 

Các hoá chất mạnh 

máy tính,màn hình pc 

 

Xe Máy 

Máy móc nông nghiệp 

sơn 

TIVI.Vv.. 

◆ Ô  tô và các bộ phận (lốp,pin,dầu,ốp    
chắn) 

◆ Xe máy và các bộ phận khác 
◆ Bình ga 
◆ Bê tông,gạch,cát,đất,đá,ngói,mái 

ngói 
◆ Rễ cây 
◆ Bình cứu hoả 
◆ Dầu thải (xăng,dầu hoả) 
◆ Sơn 
◆ Chất thải y tế (kim tiêm,thuốc…vv.) 

◆Máy móc công nghiệp,thuốc trừ sâu 
◆Chất thải xây dựng,ván chống cháy,vật 
liệu cách nhiệt,thạch cao 
◆pin năng lượng mặt trời 
◆Xác chết động vật như chim,chó,mèo 
◆Bóng bowling 
◆4 Thiết bị gia dụng 
 Điều hoà,tivi,tủ lạnh(tủ đông)máy giặt(máy 
sấy quần áo) 
◆Laptop(máy tính để bàn) 
◆Đàn piano 
◆Vật lớn hơn 2mx1mx1m 

NHỮNG ĐIỀU SAU KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ,VUI LÒNG LIÊN HỆ NƠI MUA HOẶC CỬA HÀNG CHUYÊN MÔN 

Ask the store of purchase, manufactures to handle these items. 

ベトナム語 3 

※Rác thải kinh doanh được giao cho phòng xúc 

tiến giảm lượng rác thành phố 



 

 

 

CÁCH PHÂN LOẠI・CÁCH VỨT      RÁC QUÁ KHỔ  （ĐẶT LỊCH TRƯỚC 2 NGÀY LÀM VIỆC） 

● Xin xác nhận lại số lượng và mặt hàng rác quá khổ cần thải 
ra。 

● 1 lần có thể thải tối đa 10 cái。 
● Kiểm tra ngày thu gom rác quá khổ cho từng khu vực。 

（lịch trình thu gom rác,rác tái chế） 

１．HÃY KIỂM TRA LẠI RÁC QUÁ KHỔ。 

●    Hãy đặt lịch 2 ngày làm việc trước ngày thu gom 

●    Hãy thông báo địa chỉ,tên,điện thoạị,mặt hàng và số lượng 。 

●    Trao đổi địa điểm vứt và ngày vứt。 
●    chúng tôi sẽ thông báo số lượng vé xử lý rác quá khổ cần thiết。 

２．HÃY GỌI ĐIỆN CHO TRUNG TÂM TIẾP NHẬN  RÁC QUÁ KHỔ ĐỂ ĐẶT LỊCH。 

● Hãy mua vé xử lý tại trung tâm quận,uỷ ban hoặc tại 
cửa hàng bán túi rác đã được chỉ định 

３．HÃY MUA VÉ XỬ LÝ RÁC QUÁ KHỔ。 

● Nhập TÊN của bạn trên vé xử lý,dán vào rác cần xử lý,và đặt nó vào vị trí được chỉ định trươc 
đó như hành lang trước 8 giờ sáng trong ngày thu gom。 ※không cần gặp mặt。 

４．HÃY ĐỂ HÀNG TRƯỚC HÀNH LANG TRƯỚC 8 GIỜ TRONG NGÀY THU。 

●chúng tôi không thể hẹn thời gian thu gom vì việc 
thu hồi  sẽ tiến hành tuần tự trong 1 ngày.Tuỳ vào 
từng mặt hàng ,nhiều chiếc xe sẽ thu thập tại thời 
điểm khác nhau。 

５．NHÂN VIÊN THU GOM SẼ ĐẾN THU HỒI。 

ĐT: 077-584-5286 
GIỜ TIẾP NHẬN: NGÀY THƯỜNG /SÁNG 8:30 ~ CHIỀU 5:00 

     （TRỪ THỨ 7,CN,NGÀY LỄ,LỄ TẾT） 

TRÌNH TRỰ THU GOM RÁC ĐẶC BIỆT TỪ KHI ĐĂNG KÝ ĐẾN LÚC THU GOM 

Đối với đồ nội thất(chẳng 
hạn như tủ ngăn kéo)và 
bàn.vui lòng hãy ghi chiều 
cao,chiều     rộng,chiều sâu 
trước  。 

Hãy ghi lại ngày thu gom 
và số lượng vé xử lý rác 
quá khổ để không bị 
nhầm   lẫn。 

Xin lưu ý chúng tôi sẽ không thu gom 
các mặt hàng không đúng với    nội 
dung đăng ký,không dán vé xử lý rác 
quá khổ hoặc số tiền vé rác quá khổ 
dán không chính xác。 

HÃY PHÂN CHIA VÀ VỨT RÁC 

Rác không được 
phân loại chính 
xác sẽ không 
được thu gom 
bằng nhãn dán 
cảnh báo.vui 
lòng vứt     bỏ rác 
theo phân   loại 
đã   được quy 
định。 

HÃY TUÂN THỦ THỜI GIAN 

●Nếu bạn vứt rác từ 
tối hôm trước,nó có 
thể gây phiền toái 
cho người xung quanh 
điểm thu gom rác.xin 
hảy vứt rác đúng 
giờ。 

HÃY VỨT RÁC ĐÚNG NƠI  QUY ĐỊNH
  

●Điểm thu gom rác,được quản lý bởi 
mọi người trong khu vực.hãy chắc chắn 
đưa rác ra tại điểm thu gom rác đã 
được chỉ định trong khu vực của bạn。  
●trong trường hợp 
bạn không biết vị 
trí thu gom.hãy xác 
nhận với hàng xóm 
hoặc hội dân cư。 

HÃY VỨT BẰNG TÚI ĐÃ CHỈ ĐỊNH。 

Khi vứt rác hãy ghi tên mình lên túi đã       

được chỉ định,cột lại và vứt đi.những 

túi ngoài chỉ định sẽ không được thu 

gom 

Hãy vứt rác của bạn trước 8 giờ sáng 

trong ngày thu gom。 
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