
  

 
 
 
 

 
 
"Ứng dụng phân loại rác" có các chức năng thông báo ngày thu gom, phân 
loại rác theo khu vực cũng như hướng dẫn phân loại chất thải, bạn hãy sử 
dụng nhé. 

 
 
 
 
 
 

• Hãy phân loại các chất thải theo rác thiêu hủy, rác thải thô, 
rác thải chôn lấp, rác thải tái chế. 
(Rác thải tái chế được phân thành các loại như nhựa, hộp 
giấy chứa đồ uống, bình nhựa, giấy đã qua sử dụng và chai 
rỗng).
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Phân loại rác thải

• Trong khoảng thời gian từ 5h sáng đến 8h sáng của ngày 
thu gom rác, hãy mang rác ra địa điểm thu gom đã được
quy định (riêng chai rỗng phải mang ra thùng thu chai 
rỗng).

• Ngoài khung thời gian và địa điểm đã được quy định, 
nếu bạn vứt rác bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền và các hình
thức phạt khác.

2

Tuân thủ ngày thu 
gom rác, nơi 

chốn và thời gian 
thu gom

• Rác thải thiêu hủy và rác thải tái chế phải dùng bao được
chỉ định, các chất thải khác phải sử dụng bao trong suốt.

• Các loại bao đựng rác có bán tại siêu thị và trung tâm mua 
sắm. 
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Sử  dụng đúng 
loại túi được chỉ 

định

• Trọng lượng 1 túi có thể cầm bằng một tay (lên đến 10 kg) 
nhiều nhất 3 túi.

• Trong trường hợp dọn nhà phát sinh lượng rác lớn v.v.. Do
khối lượng rác lớn này nhiều hơn 4 túi, hãy trực tiếp mang 
rác đến trung tâm vệ sinh.
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Trọng lượng 
trong một lần bỏ 

rác

• Các khu vực khác nhau sẽ có các quy tắc sử dụng trạm thu
gom rác khác nhau. Hãy tuân thủ các nguyên tắc thu gom 
rác tại khu vực của bạn.
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Khác

Hãy tuân thủ các thói quen bỏ rác thải! 

Gửi đến công dân thành phố 

Thông tin l iên lạc  

Về vị  tr í  thu gom rác ,  phân loạ i rác v.v. .  
Điện thoại l iên hệ trung tâm Vệ s inh  Thành phố Miki  0794-83-2608 

 
Về chai  rỗng 

Điện thoại l iên hệ Ban Môi trường Sống  0794-82-2000 ( tổng đài chính) 
Thời gian  tư vấn:  Thứ Hai đến  Thứ Sáu, 8h30 sáng đến 16h30 chiều ( trừ các ngày lễ)  
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