
BẢNG PHÂN LOẠI RÁC（ベトナム語） 

 

Rác cháy được（Rác có thể đốt） 

Thu gom 2 lần trong tuần 

・Lọc bỏ hết nước của rác tươi sống trước khi vứt

・Dầu ăn thừa lượng ít để khô cứng hoặc thấm vào khăn vải

・Loại bỏ nước bẩn ở tã giấy

・Bó những cành cây có đường kính dưới 10cm và chiều dài

dưới 60cm thành bó khoảng 30cm

・Lá rụng cho vào túi

・Chia nhỏ thùng xốp và vứt

・Cắt ống thành độ dài dưới 1m và cho vào túi rác

Rác tươi: Cá, củ cải, lá, các loại vỏ,... 

Cành cây, lá rụng 

Quần áo cũ, gối, vải rách, đệm ngồi,... 

Thùng xốp, xô nhựa, bàn chải đánh răng,đồ chơi nhựa, băng cát sét, đĩa DVD, đĩa CD,... 

Ủng, giày da, dép trong nhà,túi xách, cặp xách,... 

Chăn, khăn, ga giường 

Rác tài nguyên cháy được (Giấy cũ) 

Thu gom 3 lần trong tháng 

・Dùng dây (không dùng băng keo dán) bó chữ thập theo từng

loại (đồ lặt vặt cho vào túi giấy)

・Rửa hộp sữa để khô, sau đó cắt mở hộp ra và bó lại

・Hộp giấy có mặt trong màu bạc vứt theo rác cháy được

・Bó bao bì hộp giấy có in kí hiệu giấy tái chế và vứt

・Cùng hợp tác với tập thể địa phương

・Nếu có thể hãy tránh những ngày mưa

Báo 

Hộp sữa, hộp giấy 

Thùng các tông(Có dạng sóng) 

Tạp chí, sách,giấy dày Tờ rơi Túi giấy Giấy gói 

★Ngoại trừ những loại giấy có dính thức ăn hoặc chất tẩy rửa, những đồ có sử dụng giấy

vàng, giấy bạc, giấy có thành phần phức hợp với nhựa plastic. 

Rác không cháy được (Rác không thể đốt) 

Thu gom 2 lần trong tháng 

・Rửa sạch lon trước khi vứt

・Gói kính vỡ bằng giấy và ghi rõ vì nó gây nguy hiểm

・Tháo nắp và rửa sạch đối với các loại chai lọ

Phân loại nắp theo vật liệu

Nắp kim loại → Rác không cháy được

Nắp nhựa → Bao bì hộp nhựa plastic

・Bọc dao cạo, dao, v.v. bằng giấy

・Tháo pin trong đồ chơi và cho vào rác độc hại

※Không thu gom các loại lon, chai vẫn còn đồ bên trong.

Lon đồ hộp,hộp bánh kẹo,... 

Ly thủy tinh, đĩa, lọ mỹ phẩm,... 

Nồi, niêu, ấm nước, chảo,... 

Bát, cốc sứ, lọ hoa, nồi đất... 

Đồ điện gia dụng nhỏ（Đài radio, bình nước, máy sấy, đồ chơi(bao gồm kim loại)）... 

Kéo, ô dao cạo, dao... 



BẢNG PHÂN LOẠI RÁC（ベトナム語） 
 

 Rác tài nguyên không cháy được (Chai, lon đồ uống, chai nhựa ) 

Thu gom 2 lần trong tháng 

 

・Phân loại rác theo từng loại 

・Cho dầu thải vào chai nhựa và cho vào túi nhựa 

・Tháo nắp chai nhựa và tráng sạch 

  Cho nắp vào rác bao bì hộp nhựa plastic 

・Tháo nắp chai thủy tinh và rửa sạch bên trong 

  Nắp kim loại → Rác không cháy được 

  Nắp nhựa → Bao bì hộp nhựa plastic 

・Rác độc hại (cho vào túi riêng) 

① Bình ga mini, bình xịt, bật lửa,... 

    Phải sử dụng hết bên trong trước khi vứt (Nguyên nhân cháy nổ) 

② Pin khô   

③ Đèn huỳnh quang, bóng đèn cho vào hộp lúc mua và vứt. 

     ※ Không thu gom những lon đồ uống chai nhựa, chai thủy tinh  

     vẫn còn đồ bên trong 

Bao bì hộp nhựa plastic(Cốc nhựa, khay) 

Thu gom tuần thứ 1 ~ tuần thứ 4 

 

・Cho vào túi trong suốt hoặc túi mờ và vứt 

・Phải rửa sạch, phơi khô trước khi vứt 

・Phải tháo nắp ra trước khi vứt 

・Những loại tuýp không thể rửa sạch cho vào rác cháy được 

Rác cỡ lớn (Những loại không thể cho vào túi 45 lít) 

Tự mang đến nơi quy định 

 

 

 

◎Lượng rác lớn tạm thời của hộ  gia đình 

Khi chuyển nhà, tổng vệ sinh và thải ra lượng rác lớn (trên 

20kg), vui lòng tự vận chuyển rác đến nơi quy định. 

◎Rác thải chung của doanh nghiệp 

Vui lòng tự vận chuyển rác thải của công ty, cửa hàng, cơ 

sở kinh doanh... 

đến nơi quy định hoặc nhờ cơ sở thu gom rác đã được 

thành phố cấp phép. 

Lon đồ uống (Lon thép, lon nhôm) 

Chai lọ khác(Cà phê Đồ uống Chai rượu Cốc rượu...) 

Pin khô 

Bình ga mini, bình xịt, Bật lửa... 

Chai nguyên(Chai bia,Chai 1.8l(màu nâu, lục)) 

Đèn huỳnh quang bóng đèn 

 

 

Bao bì hộp nhựa plastic Cốc nhựa, khay, hộp nhựa, túi bánh kẹo, nắp chai nhựa,... 

Có in kí hiệu này → 

★ Bao bì hộp nhựa dùng để đựng và bao bọc sản phẩm, sản phẩm bên trong 

    đã sử dụng và không cần dùng đến. 

 

Đồ gia dụng, bàn, ghế 

Đệm 

Lò sưởi 

Xe đạp 

◎Vui lòng tự vận chuyển rác cỡ lớn đến nơi quy định 

Đồ có tính dẫn lửa 

・Can dầu 

・Can xăng 

・Thùng nhựa 

 

 

Rác không thu 


