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１．Về lịch phân biệt rác tái sinh. Rác ở phường HiNo.  

Tại thành phố HINO, ngày thu gom rác cháy được, rác không cháy, rác thải nhựa, rác tài nguyên ở 

mỗi khu vực sẽ khác nhau. Vui lòng tham khảo "Lịch phân loại rác - tài nguyên" tại khu vực bạn sống 

và vứt rác đúng quy định. 

Ngoài ra, "Lịch phân loại rác - tài nguyên" (sau đây gọi là "Lịch") sẽ có hình minh họa cho mỗi loại 

rác cháy được, rác không cháy, rác thải nhựa, rác tài nguyên, v.v... Vui lòng tham khảo nội dung bên 

dưới. 

Trong lịch đã giải thích cách vứt rác. Hãy đọc quyển tạp chí này. 

Trong quyển lịch này cũng có ghi chú ý nhãn mác rác thô và túi thu gom đã được chỉ định của khu 

phố. 

Hãy tham khảo khi mua bao bì túi đựng rác to thô theo quy định của khu phố. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

 

←Quần áo cú.Các loại vải cũ 

←Đồ điện loại nhỏ. Các 

kim loại 

←Rác không cháy (cam) 

←Chai thủy tinh 

←Tạp chí.Các loại 

giấy báo. 

←Rác gây huy hiểm 

←Chai nhựa 
←Các loại vỏ hộp giấy 

←Hộp kim loại ←Bìa các tông 

←Rác cháy được (xanh lá) 

←Báo 

←Rác thả i nhự a (xanh lam) 
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２．Về túi thu gom theo chỉ định của phường HiNo 

（Đồ gia dụng） 

Vui lòng cho rác cháy đựợ c, rác không cháy, rác thả i nhự a vào túi thu gom rác có tính 

phí theo quy đị nh củ a thành phố  rố i vự t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ Chúng tôi sẽ không thu gom rác cháy được, rác không cháy, rác thải nhựa nếu rác 

được vứt trong túi không phải là túi thu gom rác mà thành phố đã quy định. 

 

◎ Độ lớn và giá của túi 

Loại Số túi trong  

1 cuộn 

Túi rất nhỏ 

(5 lít) 

Túi nhỏ 

(10 lít) 

Túi trung 

(20 lít) 

Túi lớn 

(40 lít) 

Rác cháy được 10 100 yên 200 yên 400 yên 800 yên 

Rác không cháy 5 50 yên 100 yên 200 yên 400 yên 

Rác thải nhựa 10 100 yên 200 yên 400 yên 800 yên 

 

◎ Túi vự t rác cháy đựợ c, rác không cháy, rác thả i nhự a đựợ c bán tả i cự a hàng đựợ c ghi 

trên nhãn bên dựợ i (tham khả o Lị ch). 

 

（事業
じぎょう

系用
けいよう

） 

Vui lòng vứt rác văn phòng trong túi thu gom rác dùng cho doanh nghiệp, không vứt trong túi thu gom 

rác được thành phố quy định dùng cho hộ gia đình (tham khảo Lịch). Chúng tôi sẽ không thu gom rác 

của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp vứt rác vào túi thu gom rác được quy định dùng cho 

hộ gia đình. 

Túi chuyên dụng cho rác 

cháy được (màu xanh lá) 

Túi chuyên dụng cho rác 

không cháy (màu cam) 

Túi dùng cho rác thải nhựa 

(màu xanh lam) 



- 4 - 

 

 

◎ Được phép vứt bằng túi dùng trong hệ thống công sở mà công sở đó thải ra rác có lượng nhỏ 

như những hộ gia đình thông thường, được giới hạn đối với công sở đã gửi giấy xin phép với 

phường. 

 

◎ Giá và độ lớn của túi. 

Nhỏ (15 lít) 1 tập(10 tờ) 1000 yên 

Cỡ lớn (45 lít) 1 tập(10 tờ) 3000 yên 

 

 

３．Về túi tình nguyện 

Cá nhân, đoàn thể của hội tự quản sẽ sử dụng túi được phân phát trong trường hợp vệ sinh tình 

nguyện ở những nơi công cộng, công viên, đường xá. 

Chia rác cháy. Rác không chay, đính dấu tròn vào cột của túi, Vứt theo từng ngày. 

  Hơn nữa, những cành cây, lá rụng ở sân thì không vứt được bằng túi tình nguyện. 

Nhự ng vả  t dủ ng làm bả ng nhự a đựợ c thu hố i trong hoả t đố  ng vệ   sinh khu vự c tình 

nguyệ  n là nhự ng vả  t dủ ng bị  rợi bên ngoài và dính bả n không thệ  tái chệ , vì vả  y vui lòng 

vự t chúng ợ  dả ng rác cháy đựợ c. 

Vui lòng dán ghi chú hoả  c ghi địa điểm vệ sinh lên túi tình nguyệ  n. 

 

 

４．Về túi thu gom chuyên dùng cho tã lót trẻ em, bỉm. 

Hướng đến những người bệnh, người bị tổn thương, người cao tuổi, trẻ sơ sinh mà đang sử dụng tã 

giấy, quần lót giấy thì khuyến khích dùng túi thu gom chuyên dụng tã lót. 

Sau khi sử dụng túi đó để đựng tã (loại trừ rác bẩn) thì hãy vứt nó vào lịch vứt rác cháy. 

Chúng tôi sệ  không thu gom tã lót, tả m lót vệ   sinh, v.v... mà không phả i con ngựợ i 

(chả ng hả n vả  t nuôi, v.v... ) sự  dủ ng nệ u chúng đựợ c vự t trong túi thu gom tã chuyên dủ ng. 

Vui lòng vự t chúng ợ  dả ng rác cháy đựợ c. 

 

 

５．Chỗ phân phối túi thu gom chuyên dụng tã lót và túi tình nguyện. 

(Tham khảo lịch) 

  

場所
ば し ょ

 所在地
しょざいち

（目標
もくひょう

など） 
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Quả y tự vả n cự dân - Quả y tự 

vả n vệ  rác Tả ng 1 Tòa thị  chính 

thành phố  

Tầng 1 của phường 

Văn phòng số 7 Trung tâm mua sắm tầng 2 Keiotakahata 

Chỗ liên lạc ga Toyoda Trong bùng binh của phía bắc ga Toyoda 

Thư viện Ôuchyu Phía nam ga Toyoda 

Thư viện Mogusa Gần ga Mogusaen 

Trung tâm bảo hiểm và sinh hoạt Phía đông trường tiểu học cấp 1 Hinohonmachi 

Nhà văn hóa Chyuou 
Phía tây trường tiểu học cấp 1 Hinohonmachi 

Trung tâm hội nghị phúc lợi xã hội 

Nhà trẻ thiếu nhi của Hino Đồi Asahi. Hirayama 

Tả t cả  bựu điệ  n trong thành phố   

 

 

Chỉ túi thu gom chuyên dùng cho tã lót trẻ em, trong nhà trẻ công lập của phường, hội quán Đông bắc, 

hội thể dục Daira phía nam, trung tâm viện trợ các khu vực của phường. 

Chỉ túi vệ sinh tình nguyện, Tầng 3 của phường Hino( Bộ phận đường phố, cây xanh, bộ phận quản 

lý khu vực) 

Hiệp hội hóa môi trường cây xanh của phường HiNo.(Công viên phía nam chuu ô Hino)
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６．Cách vứt rác cháy (hình minh họa trong Lịch là     ) 

Người đang sống ở nhà, tòa nhà thì hãy dùng túi màu xanh của phường để gom rác rồi mang để 

trước cửa nhà và phải mang trước 8h sáng cái ngày mà đã được qui định. 

Người sống ở tòa nhà tập thể, kí túc thì hãy mang đến chỗ đã được quyết định. Hơn nữa, túi thu 

gom theo qui định của phường thì phải theo yêu cầu của cửa hàng.(Tham khảo lịch) 

◎Ngoài túi đã qui định thì dù có vứt cũng sẽ không được thu gom. 

◎Không được vứt ngoài những ngày đã qui định.(Ngày vứt rác thì tham khảo lịch) 

 

・Rác tươi sống của nhà bếp. 

Đồ ăn thừa, rau, cá, xương thịt, vỏ trai sò.vv.. 

Loại bỏ sách nước rồi mới được vứt. 

Các loại dầu dán..thì hãy vứt đi sau khi đã được thấm bằng giấy. 

Que tre, đũa tách đôi, những đồ sắc nhọn... thì để túi rác không bị rách, hãy dùng giấy quấn rồi 

mới được vứt đi. 

 

・Rác giấy 

Giấy đã bị bẩn (Giấy ăn, giấy ảnh) 

 Hơn nữa, giấy, tập chí, thùng các tông, vỏ hộp giấy thì hãy vứt vào ngày thu hồi rác tài nguyên của 

phương. Thêm nữa, Hộp giấy sữa thì trả lại hộp cho cửa hàng đã mua, báo thì trả lại cửa hàng bán báo. 

 

・Giấy không tái sử dụng được. 

 Giấy nhỏ hơn danh thiếp, giấy ép, giấy hấp nhiệt dùng trong việc in ấn có 2 mặt nhãn bong, gia 

công chất xi bong, giấy được cắt xén nhỏ, giấy thấm dầu mỡ, ảnh, giấy than… 

 

・Rác tái sinh, rác cháy 

 Sản phẩm dùng trong vệ sinh, cát để trải vệ sinh của méo, băng, cao dán cấp cứu đã sử dụng vv… 

 

・Rác thải nhựa dính bẩn 

Hố  p đự ng cợm bento dính bả n, chai đự ng số t Mayonnaise hoả  c đố  đự ng dả ng tuýp, v.v... 

không thệ  làm sả ch 

* Vui lòng loả i bố  càng nhiệ u chả t bả n càng tố t rố i vự t ợ  dả ng rác thả i nhự a. Nhự ng 

vả  t dủ ng không thệ  làm sả ch vui lòng vự t ợ  dả ng rác cháy đựợ c. 

 

・Tã lót (Miến phí) 

Tã đã loại bỏ chất bửn thì cho vào túi quy định của phường rồi vứt. Tuy nhiên, chỉ giới hạn đối với 

tã lót mà con người đã sử dụng. 
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※Những đồ không cho vào được túi thu gom(Chăn, thảm...) hoặc dù có cho vào trong túi mà thuộc 

trong hạng mục rác to sẽ phải vứt mất phí. Hãy đăng kí bằng điện thoại ngày thu gom, vì chia mức giá 

cho mỗi hạng mục riêng, hãy đi lấy rồi dán nhãn theo mức giá tiền cho rác thô. 

(Liên hệ với bộ phận rác thô to số đt: 042-581-4331) Tiếp nhận : Bộ phận bảo vệ môi trường ※ chỉ 

nói bằng tiếng nhật. 

 

・Thu gom riêng biệt cành cây đã cắt tỉa  

Ngày thu gom rác cháy thì sẽ thu 2 bó một lần. 

Độ lớn của bó cây thì độ dài 1 bó là dưới 50cm, đường kính 1 bó dưới 30cm, độ lớn 1 cây dưới 

5cm. 

Nhà thu gom đã được quyết định với kích cỡ 2 bó nhân với số hộ gia đình(nhập) 

Đồ mỏng không phải bó, cỏ thì cho vào túi và vứt theo lịch rác cháy. 

Cành cây đã tỉa thì cũng được thu gom theo cứ điểm.(Tham khảo phần đề cập phía dưới) 

 

 

７．Cách vứt rác không cháy (hình minh họa trong Lịch là     ) 

Người đang sống ở nhà, tòa nhà thì hãy dùng túi màu màu da cam của phường để gom rác rồi mang 

để trước cửa nhà và phải mang trước 8h sáng cái ngày mà đã được qui định 

Người sống ở tòa nhà tập thể, kí túc thì hãy mang đến chỗ đã được quyết định. Hơn nữa, túi thu 

gom theo qui định của phường thì phải theo yêu cầu của cửa hàng.(Tham khảo lịch) 

◎Ngoài túi đã qui định thì dù có vứt cũng sẽ không được thu gom. 

◎Không được vứt ngoài những ngày đã qui định.(Ngày vứt rác thì tham khảo lịch) 

 

・Gương, đồ gốm... 

Tấm kính, cốc, kính, đồ gây sát thương, bát, nồi… 

 

・Sản phẩm cao su 

Ống dẫn, cao su tổng hợp, ủng, v.v... 

* Nhự ng vả  t dủ ng dài nhự ố ng dả n, v.v... vui lòng cả t thành tự ng đoả n có chiệ u dài 

khoả ng 30 ~ 50 cm rố i cho vào túi thu gom rác đựợ c quy đị nh. Vợ i các vả  t dủ ng không 

thệ  cả t, hãy phân loả i vào rác quá khố . 

 

・Đồ da 

 Giầy, cặp da, dây đeo… 
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・Vật sắc nhọn, thủy tinh vỡ 

Đố i vợ i vả  t sả c nhố n, thủ y tinh vợ , vui lòng quả n bả ng giả y báo, vả i, v.v..., sau đó cho 

vào túi thu gom rác đựợ c quy đị nh dùng cho rác không cháy rố i vự t. Khi vự t, vui lòng 

dán ghi chú vợ i nố  i dung là “われもの(có vả  t dủ ng bị  vợ )”, “はもの(có vả  t sả c nhố n)”. 

 

・Khác 

Giày thệ  thao, bình nựợ c, bóng đèn sợ i đố t, v.v... 

 

* Không đựợ c vự t chai lố , lon, chai nhự a PET, đố  điệ  n gia dủ ng cợ  nhố , vả  t dủ ng kim 

loả i, v.v... vào rác không cháy, vui lòng vự t vào ngày thu gom rác tài nguyên. (Vui lòng 

tham khả o “Cách vự t rác tài sinh” ợ  phả n tiệ p theo). 

 

* Keo xị t tóc, đài cat-sét,bình phun thì bố  hệ t bên trong rố i vự t vào rác gây hả i. 

 

 

8. Cách vứt rác thải nhựa (hình minh họa trong Lịch là     ) 

 

Vui lòng cho vào túi thu gom rác màu xanh lam theo quy định thành phố trước 8 giờ sáng của ngày 

chỉ định thu gom, những cư dân sống trong căn hộ riêng vui lòng mang rác để trước nhà. Những cư 

dân sống trong khu căn hộ hoặc chung cư vui lòng vứt rác ở nơi tập kết được chỉ định. Vui lòng mua 

túi thu gom rác theo quy định thành phố tại các cửa hàng phân phối (tham khảo Lịch). 

Ngoài ra, với các loại khay, v.v... vui lòng trả lại vào thùng thu hồi của cửa hàng đã mua. 

 

◎ Chúng tôi sẽ không thu gom rác nếu rác được vứt trong các túi không phải là túi thu 

gom rác được thành phố quy định. 

◎ Ngoại trừ ngày thu gom rác, vui lòng không vứt rác vào các ngày khác. 

 

・Các túi hoặc hộp đựng, sản phẩm làm bằng nhựa 

Các sản phẩm bằng nhựa như khay đựng thực phẩm, vỉ đựng trứng, túi đựng bánh kẹo, túi nylon, 

chai đựng, nắp và nhãn của chai nhựa PET, v.v..., mút xốp, tấm lót bằng mút xốp, chậu rửa mặt hoặc 

móc treo quần áo, v.v..., sản phẩm bằng silicone, sản phẩm bằng urethane, v.v... 

・Khi vự t các túi rác thả i nhự a cợ  trung hoả  c cợ  lợ n, có thệ  vự t kèm tố i đa 3 cây dù 1 lả n. 

Vui lòng đả  t bên cả nh túi thu gom rác, không bố  vào trong túi. 

 

* Không bố  thân chai nhự a PET vào túi thu gom rác. Vợ i chai nhự a PET, vui lòng trả  

lả i vào thùng thu hố i củ a cự a hàng đã mua hoả  c vự t vào ngày thu hố i chai nhự a PET. 
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９．Cách vứt rác tài sinh 

 Báo, tạp chí, giấy hỗn hợp, vỏ các tông, vỏ hộp giấy, quần áo cũ, vải cũ, chai, lọ, đồ điện gia dụng 

loại nhỏ, các loại kim loại sẽ thu hồi vào những ngày qui định cho từng hạng mục riêng biệt.  

 

 

・Báo ( Hình vẽ) 

 Giấy quảng cáo cho vào trong báo cũng quấn cùng nhau, bó lại bằng dây (cả dây giấy, dây ni lông). 

Không được dùng băng dính để quấn. 

Ngày mưa cũng thu, nhưng vì là rác tái sinh nên cố gắng để lượt thu tiếp theo. 

 

 

 

・Tạp chí. Giấy hỗn tập. (Hình vẽ) 

Tập chí, sách, giấy coppy, hộp kẹo bằng giấy, phong bì trắng, thiếp, các loại giấy khác (Đối với rác 

tài nguyên nếu to hơn so với danh thiếp thì sẽ là rác sử lý mất phí) 

 Đối với giấy không được vứt(Rác cháy mà phải sử lý) như là giấy thu nhiệt dùng để đánh chữ, 

phong phì dán cứa sổ(Nếu bóc ra thì được vứt) , giấy ni long, giấy gia công, giấy than, ảnh, giấy đục 

lỗ cho người khiếm thị, cốc giấy, giấy dầu, băng dính vải, giấy bạc, giấy than, giấy nhật, giấy sau khi 

cắt nhỏ… 

Ngày mưa cũng thu, nhưng vì là rác tái sinh nên cố gắng để lượt thu tiếp theo. 

 

 

 

・Vỏ hộp các tông (Hình vẽ) 

 Hãy quấn rồi bó lại. 

Hãy bó bằng dây giấy, dây ni lông. (Băng dính giấy không bó được) 

Về vỏ thùng các tong thì hãy bóc băng dính rồi vứt vào rác cháy. 

Phong bì màu chè, giấy… thì vứt bằng vỏ các tong. 

Ngày mưa cũng thu, nhưng vì là rác tái sinh nên cố gắng để lượt thu tiếp theo. 

 

 

 

・Các loại vỏ hộp sữa (Hình vẽ) 

 Không chỉ vỏ hộp giấy mà các loại vỏ hộp khác đựng nguyên liệu rượu cũng được vứt như hình 

vẽ. Tuy nhiên được giới hạn bởi những đồ có mầu trắng bên trong vỏ hộp. 
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Rửa sạch bên trong bằng nước rồi mở cho khô gập lại rồi bó lại bằng dây. 

Hãy bó bằng dây giấy, dây ni lông. (Băng dính giấy không bó được) 

Có vỏ mà bên trong có tráng lớp giấy nhôm, giấy mầu trà thì vứt vào rác cháy. 

Ngày mưa cũng thu, nhưng vì là rác tái sinh nên cố gắng để lượt thu tiếp theo. 

 

 

 

・Quần áo cũ, các loại vải cũ (Hình vẽ) 

 Khăn, khăn tắm, tấm nệm, vải, rèm cửa, quần áo cũ. 

Về cơ bản đồ mình dùng thì toàn bộ đều tái sử dụng được, khóa hoặc cúc áo không cần tháo ra mà 

cứ thế vứt. 

Chăn, thảm đệm là rác to thô(Mất phí) 

Ngày mưa cũng thu, nhưng vì là rác tái sinh nên cố gắng để lượt thu tiếp theo. 

 

 

 

・Vỏ hộp kim loại (Hình vẽ) 

 Vỏ hộp chứa đồ uống, đồ ăn ( kẹo, rong biển, đồ hộp) thì hãy súc nhẹ bên trong rồi vứt.(Không 

được cho đầu lọc thuốc lá bên trong) 

Vì chỉ thu vỏ hộp, không cho vào túi mà cho vào xô, giỏ rồi để vào cho vứt rác đã quy định. Hộp 

đã bửn, hộp có dầu thì vứt vào rác không cháy. 

Vì còn lại bên trong các bom thì nguy hiểm, sau khi su dụng hết rồi vứt vào rác có hại. 

 

 

 

・Chai lọ bằng thủy tinh hoặc sắt. (Xem hình vẽ)  

 Vỏ chai bằng thủy tinh chứa đồ uống, đồ ăn (Kẹo, rong biển, đồ hộp) thì tháo nắp(nắp đã bỏ ra thì 

vứt vào rác không cháy), súc sạch bên trong rồi vứt. 

Vì chỉ thu vỏ hộp, không cho vào túi mà cho vào xô, giỏ rồi để vào cho vứt rác đã quy định. Bình 

sữa, dụng cụ cắt móng tay, tấm kính, cốc thủy tinh thì vứt vào rác không cháy. 

 

 

 

・Chai nhựa (Xem hình vẽ) 

Các thân chai nhự a PET chự a đố  uố ng, gia vị , v.v... có ký hiệ  u  , vui lòng tháo nả p, 

gợ  nhãn (nả p và nhãn sệ  phân vào rác thả i nhự a), súc sả ch bên trong rố i vự t. 
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 Chúng tôi chỉ  thu hố i chai nhự a PET, vì vả  y vui lòng không bố  chai nhự a PET vào 

túi, hãy cho vào xô hoả  c giố  rố i vự t. 

 Các hố  p đự ng trự ng, hoa quả  dả u có ký hiệ  u  cũng không phả i là chai nhự a 

PET, vui lòng vự t vào rác thả i nhự a. 

 

 

 

・Đồ điện cỡ nhỏ. Các loại kim loại. (Hình vẽ) 

（Đồ điện gia định cỡ nhỏ.） 

Điện thoại, máy quay băng di động, máy chạy đĩa CD, MD, đài, máy ảnh, đầu DVD, tivi, từ điển, 

máy ghi âm IC, đồ chơi game, đầu video, điện thoại, đồng hồ, điêu khiển, nồi cơm điện, lò nướng, 

bình điện, máy sấy tóc, máy cạo râu, máy sấy tóc, bàn nà, máy hut bụi, mã điện vv… 

（Các loại kim loại） 

Thìa, dao, nĩa, nồi, ấm đun nước, chảo chiên, chảo men, men cốc, đồ nấu ăn, thìa lưới, móc kim 

loại, hộp, cốc, tua vít.. đồ dùng bằng kim loại vv… 

 

Hãy cho vào túi trong suốt hoặc gần như trong mà dưới 45 lít như sau đó vứt đi. 

Bình ác quy khô, nút bấm ác quy thì tháo ra rồi vứt vào rác gây hại. Trường hợp không thể tháo 

pin, v.v..., vui lòng liên hệ với Clean Center. 

Điện thoại di động, sau khi xóa hết giữ liệu rồi vứt đi. 

Trong các loại đồ kim loại như nồi,đồ điện mà có tay cầm thì cố gắng tháo ra rồi mới vứt. 

Đồ mà không cho được vào túi thì sẽ là rác thô. (mất phí) 

 

 

１０．Cách vứt bỏ các loại rác độc hại 

 

 

 Các loại rác độc hại 

Tương ứng với những mục sau (1) (2) (3) là các loại “rác độc hại”. Những loại rác này được xử lý 

theo những trình tự riêng biệt như sau. Không được gộp chung các loại rác ở mục (1) (2) (3) này lại 

với nhau. Vì qui trình xử lý cho mỗi loại là hoàn toàn khác nhau. 

 

(1) Bóng đèn huỳnh quang 

 Vào ngày thu gom rác thả i nhự a, vui lòng phân loả i riêng bóng đèn huỳnh quang vợ i 

rác thả i nhự a (không cho vào túi thu gom rác quy đị nh củ a thành phố  Hino), hãy cho 
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bóng đèn vào hố  p, v.v... đệ  không bị  vợ , sau đó đả  t bên cả nh rác thả i nhự a. 

* Cho bóng đèn sợ i đố t và bóng đèn LED vào túi dành cho rác không cháy rố i vự t. 

 

(2) Pin khô, pin cúc áo, nhiệ  t kệ , bả  t lự a, bình xị t, bình gas mini 

 Vào ngày thu gom rác thả i nhự a, vui lòng phân loả i riêng pin khô, nhiệ  t kệ  (nhiệ  t kệ  

thuỷ  ngân hoả  c nhiệ  t kệ  điệ  n tự  không thệ  tháo pin cúc áo), bả  t lự a, bình xị t, bình gas 

mini vợ i rác thả i nhự a (không cho vào túi thu gom rác quy đị nh củ a thành phố  Hino), 

hãy cho các vả  t dủ ng trên vào túi trong suố t (túi nylon hoả  c túi không theo quy đị nh túi 

thu gom rác củ a thành phố  Hino có 10 túi trong 1 bố  , v.v...) và đả  t bên cả nh rác thả i nhự a. 

* Hãy sự  dủ ng hệ t nhiên liệ  u trong bả  t lự a, bình xị t, bình gas mini trựợ c khi vự t. 

* Vui lòng liên hệ   vợ i Clean Center đệ  đựợ c hựợ ng dả n cách loả i bố  nhiên liệ  u còn sót lả i 

trong bả  t lự a hay bình xị t. 

 

(3) Tả t cả  các loả i băng dính 

 Vào ngày thu gom rác thả i nhự a, vui lòng phân loả i riêng băng video, băng cassette, 

băng mự c củ a máy in và máy FAX, v.v... vợ i rác không cháy (không cho vào túi thu gom 

rác quy đị nh củ a thành phố  Hino), hãy cho các vả  t dủ ng trên vào túi trong suố t và đả  t 

bên cả nh rác thả i nhự a. 

 

* Số  lựợ ng có thệ  vự t trong 1 lả n tựợng đựợng vợ i mố  t túi thu gom rác cợ  nhố  theo quy 

đị nh củ a thành phố  (10 lít) (băng video tố i đa 10 băng, băng cassette tố i đa 40 băng). 
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11. Cách loại rác quá khổ 

Đầu tiên gọi điện thoại để đăng ký đến trung tâm thu gom rác, sau đó trung tâm sẽ cử xe rác đến nhà 

bạn. 

Phí thu gom sẽ được xác định tùy vào loại rác. Để thanh toán, hãy mua nhãn dán dành cho rác quá khổ 

tại nơi gần nhà bạn nhất (có một danh sách những địa điểm bán nhãn dán được in trên mặt sau của lịch 

thu gom rác) và dán nhãn đó vào rác quá khổ của bạn 

Để biết thêm chi tiết về chi phí thu gom các loại rác quá khổ, vui lòng tham khảo trong lịch thu gom 

rác. 

●Để đăng ký cho rác quá khổ hãy gọi số đt 042-581-4331 (Hino Kankyo-Hozen, và đăng ký 

bằng tiếng Nhật) 

●CÁCH ĐĂNG KÝ 

Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ cuối năm và đầu năm) 

・ Hãy liên lạc trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều 

・ Hãy cho trung tâm biết các loại rác và số lượng của từng loại bạn muốn đăng ký 

・ Chúng tôi sệ  thông báo cho bả n thợ i gian đệ n lả y rác và số  lựợ ng nhãn dán cả n 

mua đệ  đựợ c thu gom rác quá khố . 

(ví dụ về cách đăng ký qua điện thoại) “tôi muốn vứt bỏ một chiếc xe đạp” 

    =[Jitensha wo ichidai dashitainodesuga] 

 

 

12. Những đồ vật mà thành phố không thể thu gom hay giải quyết  

Với những đồ vật dưới đây, hãy liên hệ với những những người chuyên nghiệp (có thể là một cửa 

hàng bán sỉ) hoặc một công ty xử lý rác thải. 

  ○Lốp xe (bao gồm cả bánh xe), bình cứu hỏa, acquy, mô tô, xe đạp điện, bình ga, bê tông, đất, 

cát, đá, những đồ phế liệu từ những công trình kiến trúc, đàn piano, bồn tắm (ngoại trừ những 

cái làm từ plastic), ô tô và phụ tùng của nó, két sắt chống lửa, dược phẩm và các loại thuốc liều 

mạnh, rác thải y tế, sơn, máy móc nông nghiệp, cối xay, những miếng gỗ hoặc thân cây có 

đường kính lớn hơn 20cm. 

  ○Tivi, máy điều hòa, mấy giặt và máy sấy quần áo, tủ lạnh, tủ đông 

Máy tính cá nhân và các thiết bị ngoại vi. 

 

 

13. Cách nhánh cây được chặt bỏ 

Những nhánh cây này được thu gom tại những vị trí đã được chỉ định bởi thành phố. Những vị 

trí này có trong danh sách dưới đây, thời gian thu gom được ghi trong lịch thu gom rác. Khi mang 

những nhánh cây và lá cây này đến nơi thu gom, hãy buộc chúng lại thành một bó, hoặc cho vào 

một chiếc túi. 
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 Những nhánh cây được thu gom phải có chiều dài ngắn hơn 2m và đường kính nhỏ hơn 5cm. 

Những nhánh cây lớn hơn phải được xử lý như những loại rác quá khổ. (những khúc gỗ hay thân 

cây có đường kính lớn hơn 20cm sẽ không được thu gom) 

Những nhánh cây này cũng được thu gom trước cửa nhà của bạn. 

 

●những nơi thu gom các nhánh cây 

địa điểm vị trí 

① Công viên Yotsuya-shita-higashi Hino-honmachi (ở phía Nam sông Tama, phí Tây trường tiểu 

học Nakata) 

② Kawasemi House Higashi-Toyoda (nhà máy xử lý nước thải Tama-daira) 

③ Công viên Mitake-ue Mogusa (phía bắc của giao lộ Nihon Shinpan Juutaku 

④ Lối vào số 4 của bãi đậu xe, nằm 

phía bắc ga Takahatafudo 

Takahata (phía tây trường tiểu học Juntoku, phía đông của 

Asakawa-en) 

⑤ Công viên Asahigaoka-chuuou Asahigaoka (phía tây bắc nhà máy Toshiba Hino, bên cạnh 

khu vực trung tâm Asahigaoka 

⑥ Văn phòng tái chế Manganji (ở phía tây trung tâm thể thao Asakawa 

⑦ Công viên Teppenyama Misawa (tiếp giáp khu vực trung tâm Misawadai 

⑧ Trung tâm hỗ trợ y tế và cư dân 

Hirayamadai 

Hirayama (phía Tây giao lộ là cổng trường Tiểu học 

Hirayamadai) 

⑨ Công viên Hino-chuuou Shinmei (bên cạnh văn phòng thành phố Hino) 

⑩ Công viên Hakeshita Higashi-hirayama (phía Nam tuyến đường xe trung tâm JR) 

⑪ Công viên Komagata Kawabehorinouchi (phía Đông hồ bơi thành phố Hino) 

⑫ Trung tâm nghiên cứu và cứu hộ 

chim thuỷ sinh 

Minami-daira (theo hướng đi lên đồi từ giao lộ của Minami-

daira 4 chome và đại lộ Kitano 

⑬ Công viên Ochikawa Ochikawa (phiá Nam khu nhà số 2 của Toei-Ochikawa 

⑭ Công viên Hinodai Hinodai (phía Tây công ty Hino Jidousha) 

⑮ Công viên Shisakashita Shinmachi (phía Đông trường tiểu học Toukouji) 

⑯ Khu vực Quảng trường Kurokawa Higashi-Toyoda (nhà máy xử lý nước thải Tama-daira) 

⑰ Công viên có tên thường gọi là 

Tanuki 

Toyoda (gần nhà trẻ Toyoda-được thành phố thành lập) 

⑱ Công viên Hino-chuuou Shinmei (bên cạnh văn phòng thành phố Hino) 

⑲ Công viên Ikachizeki Nishihirayama (phía tả ngạn của sông Asakawa, ở Nishi-

Hirayama-2-chome, gần cầu Naganuma 

⑳ Khu vực Quảng trường 

Matsubayashi 

Hino (phiá trước trạm xe bus Mangansou) 

※Tham khảo lịch thu gom rác, có lược đồ về các vị trí thu gom rác
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14. Cách xử lý các thiết bị điện trong nhà 

Thành phố không thu gom máy điều hòa, TV, tủ lạnh tủ đông lạnh, máy giặt, máy sấy khô, hãy nhờ 

cửa hàng mà bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng mà bạn dự định sẽ mua thiết bị mới thu gom chúng. 

Nếu không được, hãy nhờ đến các đại lý thu gom. 

 

Cách đại lý thu gom và vận chuyển rác 

Công ty TNHH Eibi  042-581-2637 

Công ty cổ phần Sadayama  042-581-2674 

Công ty cổ phần Hino-eisei-kosha  042-581-3177 

Công ty cổ phần Hino-kankyou hozen  042-581-4331 

công ty TNHH Rikuraimu  042-587-6996 

 

  Danh sách phí thu gom, đã bao gồm thuế 

thiết bị phí tái chế 

máy điều hòa ¥990 

Tivi 
từ 15 inch trở xuống…¥1,870 

Từ 16 inch trở lên…¥2,970 

Tủ lạnh . tủ đông lạnh 
Từ 170 lit trở xuống…¥3,740 

Từ 171 lít trở lên…¥4,730 

Máy giặt . máy sấy khô ¥2,530 

※Phí tái chế ở trên áp dụng cho hầu hết các nhà sản xuất, nhưng cũng có 1 số nhà sản xuất có mức 

giá khác 

Ngoài phí tái chế ở trên, còn phải tính cả phí thu gom và vận chuyển. Phí thu gom và vận chuyển 

khác nhau ở các đại lý, vui lòng hãy hỏi kĩ phí trước khi sử dụng. 

Nếu có thể tự vận chuyển, bạn cũng có thể trực tiếp mang đến điểm tiếp nhận rác. Vui lòng liên 

hệ với Trung tâm phiếu tái chế đồ điện gia dụng để biết thêm chi tiết. 

[Trung tâm phiếu tái chế đồ gia dụng] Điện thoại 0120-319-640 

 

 

15. Cách xử lý các máy tính cá nhân 

Máy vi tính (máy vi tính để bàn, laptop, màn hình CRT (loại ống tia âm cực), màn hình tinh thể lỏng) 

sẽ bắt đầu được thu gom như các thiết bị đồ điện gia dụng cỡ nhỏ bằng kim loại. 

Thành phố không có trách nhiệm với các dữ liệu lưu trong thiết bị, đó là trách nhiệm của người 

vứt rác, hãy xóa hết dữ liệu trước khi vứt bỏ thiết bị 

Với các máy tính không thể xóa được dữ liệu, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị (người có trách 

nhiệm thu gom và tái chế). Trước khi liên hệ, hãy xem qua hướng dẫn thực hiện trên trang web của 
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nhà sản xuất 

Với các máy tính tự chế, hãy liên hệ với pasokon 3R Suishinkyougikai qua số điện thoại 03-5282-

7685 

 

 

16. Cách xử lý các loại xe môtô  

(bao gồm các loại xe đạp có gắn động cơ, dưới 50cc) 
Thành phố không thu gom và xử lý motô, xe đạp có gắn động cơ (dưới 50cc). 

Hãy liên hệ với đại lý có trách nhiệm xử lý xe 2 bánh, hoặc trung tâm tái chế moto qua số điện thoại 

050-3000-0727 

Phải tốn phí tái chế, thu gom và vận chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

 

ごみ・資源物の分け方と出し方（ベトナム語版） 

                     令和元年 12月版 

 

発行：日野市 

編集：日野市環境共生部クリーンセンターごみゼロ推進課 

   〒191-0021 東京都日野市石田一丁目 210－２ 

   042-581-0444   FAX042-586-6606 

                   

                             Bản tháng 12 năm 2019 

 

Phát hành：thành phố Hino 

 

〒191-0021 Tokyo, thành phố Hino, Ishida 1-chome210－２ 

      042-581-0444   FAX042-586-6606 


