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1  Kính gửi Quý cư dân thành phố Kure 

2  Quy định về cách bỏ rác 

3  Túi chuyên dụng cho rác thường và rác tái chế 

4  Các loại rác Thành phố không thu gom 

Thành phố Kure có quy định về địa điểm và thời gian thu gom rác thường và rác tái chế bằng xe thu gom rác chuyên dụng. 

Rác thải được phân thành 5 loại lớn: Rác cháy được, rác không cháy được, rác cỡ lớn, rác tái chế, rác độc hại và nguy hiểm. 

Nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên có hạn, mỗi người dân cần tích cực tái sử dụng rác và cắt giảm lượng rác thải. Việc bỏ rác sai quy 

định được coi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.  

Hãy cùng chung tay xây dựng Thành phố ngày càng sạch đẹp hơn. 

Hãy mua đúng túi đựng rác được bán tại các cửa hàng chỉ định. 

(có dán nhãn như hình bên) 

3. Tuyệt đối không bỏ rác thường và rác tái chế vào những ngày khác với quy định (kể cả việc bỏ 

sẵn rác vào buổi tối trước ngày quy định). 

4. Hãy bỏ đúng loại rác, tại đúng địa điểm và vào đúng ngày theo quy định. 

5. Nơi tập trung rác là khu vực được quản lý và duy trì bởi toàn thể người dân trong khu vực. 

 Vì vậy, mỗi người dân cần chung tay, góp phần gìn giữ khu vực này luôn sạch đẹp. 

1. Hãy cho rác thường và rác tái chế vào túi rác chuyên dụng và buộc chặt miệng túi. 

Đối với rác cỡ lớn, hãy dán tem theo quy định (giá bán: 300 yên/chiếc).  

Ngoài rác thông thường, không để các loại rác khác tại đây (vì các loại rác đó không được thu gom tại địa điểm này). 

2. Sau khi bỏ rác tái chế, rác độc hại và nguy hiểm vào nơi quy định, vui lòng tự mang túi đựng rác về. 

3. Nếu dùng túi rác không đúng quy định hoặc phân loại rác sai cách, rác đó sẽ không được thu gom mang đi. 

Thông tin chi tiết 

Rác từ 

HĐ 

KD 

Rác 

khối 

lượng 
lớn 

Rác 

phải 

tự 

xử lý 

Rác của công ty, cửa hàng, nhà xưởng, bệnh 

viện, nhà hàng - quán ăn/uống (bất kể số 

lượng lớn hay nhỏ). 

Vui lòng tự mang đến nơi xử lý rác hoặc 
liên hệ với công ty dịch vụ xử lý rác có 

giấy phép do Thành phố cấp.  

(Tất cả có tính phí.) 

Rác không phát sinh thường xuyên như: chuyển nhà, cắt 

tỉa cây, tự làm đồ dùng, ngói, chiếu tatami, đất cát, sỏi 

đá, rác vật liệu xây dựng khác, v.v.. 

Xe máy, lốp xe, bình ga, bình ắc quy, bình cứu 
hỏa, các loại sơn, dầu thải, dược phẩm - hóa 

chất, thuốc độc. 

Bán lại cho cửa hàng đã từng mua 

lúc ban đầu hoặc liên hệ với cửa hàng 

thu mua đồ cũ.  

Vui lòng tự mang đến nơi xử lý rác hoặc 

liên hệ với công ty dịch vụ xử lý rác có 

giấy phép do Thành phố cấp. 

Điều hòa Ti vi Tủ lạnh - Tủ cấp đông Máy giặt 

Vui lòng tích cực tái sử dụng máy tính cá nhân 

Hãy liên hệ với cửa 

hàng thu mua đồ cũ. 

 1. Rác thường và rác tái chế cần được mang đến đúng địa điểm, vào đúng ngày quy định trước 8:30 sáng. (Tùy theo từng khu 

vực mà ngày thu gom rác sẽ khác nhau). 

2. Quy định về cách thức và ngày thu gom rác, vui lòng xem trên Lịch thu gom rác đã phát cho  

từng hộ gia đình (hoặc phát tại Tòa thị chính Thành phố và Trung tâm hành chính địa phương). 

 
Cách xử lý 

 Theo Luật tái chế đồ điện gia dụng, những đồ sau không được thu gom  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

5  Nội dung và cách xử lý rác 

Loại rác Thông tin chi tiết Cách xử lý 

Rác cháy được 

( 2 lần/tuần) 

 Rác nhà bếp, vỏ sò/vở ốc các loại, thức ăn 

thừa, v.v.. 

 Rác giấy không tái chế được 

 Quần áo, v.v.. (số lượng nhỏ) 

 Sản phẩm từ nhựa các loại, v.v.. 

 Túi xách, giày dép, v.v.. 

 Rác tươi: Cần loại bỏ hết nước. 

 Mỡ/dầu ăn: Thấm vào giấy, v.v.. trước khi cho vào túi   

 Giấy bìa các-tôn: Phân loại và để vào rác tái chế. 

 Bỉm/tã giấy: Loại bỏ sạch phân/chất thải và gói cẩn 

thân bằng giấy chắc chắn. 

 
Rác không cho vừa túi rác chuyên dụng sẽ được coi là rác cỡ lớn. 

Rác không cháy được 

( 1 lần/tuần) 
 Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ, xoong nồi, v.v.. 

 Đồ sứ, mảnh kính, v.v.. 

 Than, tro các loại 

 Bình ắc quy, bình cứu hỏa: Không thu gom. 

 Mảnh kính/thủy tinh: Bọc cẩn thận bằng giấy hoặc vải. 

 Than, tro: Vẩy nước cho ẩm rồi cho vào túi chắc chắn. 

 Ô, chảo rán, v.v..: Chọn túi rác cỡ lớn sao cho trùm hết 

phần tay cầm và buộc chặt miệng túi lại. 

 Tủ ngăn kéo, thảm, v.v.. 

 Lò sưởi, xe đạp, v.v.. 

 Chăn, đệm, v.v.. 

※ Điều hòa, ti vi, tủ lạnh, tủ cấp đông, máy 

giặt: Bán lại cho cửa hàng thu mua đồ cũ. 

※ Cỡ siêu lớn (chiều dài trên 2m): 600 yên 

(cần dán 2 tem). 

Rác cỡ lớn 

( 1 lần/tháng) 

 Thảm: Dùng dây buộc thật chặt lại. 

 Lò sưởi: Loại bỏ dầu hỏa còn chưa dùng hết, tháo 

pin. 

 Chăn, nệm (tối đa 2 cái): Dùng dây buộc chặt lại. 

※ Mỗi khi mua mới cố gắng nhờ cửa hàng đó mua lại 

đồ cũ cho. 

Các loại lon 

 Lon rỗng sau khi dùng hết của bia, nước 

trái cây, thực phẩm, v.v.. 

Rác tái chế 

(Lon, chai thủy tinh, 

chai nhựa, giấy các loại. 

2 tuần 1 lần) 

Các loại chai thủy tinh 

 Chai rỗng sau khi dùng hết của nước trái 

cây, rượu whiskey, gia vị, v.v.. 

※Chai thủy tinh màu trắng đục, gương, 

mảnh kính, bóng đèn, v.v..: Được coi là rác 

không cháy được. 

Các loại lon 

 Đổ hết đồ bên trong ra, súc và rửa qua bằng nước. 

 Khi bỏ rác ở điểm thu gom rác, phải bỏ ra khỏi túi 

và cho vào túi lưới dành riêng cho các loại lon. 

Các loại chai thủy tinh 

 Tháo nắp, đổ hết đồ bên trong ra và rửa qua bằng nước. 

 Phân thành 3 loại (trong suốt không màu, màu nâu và 

màu khác), bỏ riêng từng màu vào các thùng chứa 

tương ứng tại điểm thu gom rác tái chế. 

Các loại giấy 

 Giấy báo (gồm tờ rơi quảng cáo), 

sách, tạp chí (gồm giấy gói, hộp 

rỗng), bìa các-tông, hộp giấy 

 

Các loại giấy 

 Dùng dây buộc riêng từng loại giấy (buộc theo hình 

chữ T, chiều dày khoảng 20cm). 

 Hộp giấy: Cắt và gỡ hộp ra, rửa qua với nước, phơi 

khô và dùng dây buộc lại. 

Rác độc hại và nguy 

hiểm 

( 1 lần/tháng) 
 Pin khô, bóng đèn huỳnh quang (bóng 

tuýp), nhiệt kế thủy ngân 

 Bình xịt, bình ga mini, bật lửa 

 

 Bóng đèn huỳnh quang (bóng tuýp): Để nhẹ nhàng, 

tránh làm vỡ. 

 Để vào thùng màu đỏ chuyên dùng tại điểm thu 

gom rác tái chế. 

 Bình xịt, bình ga mini: Phải dùng hết hoàn toàn 

trước khi vứt bỏ. 

  

LIÊN HỆ 
BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH 

PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TP. KURE 

Rác không cho vừa túi rác chuyên dụng sẽ được coi là rác cỡ lớn. 
 


