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■Trường hợp tự mình có thể vận chuyển tới nơi thu gom (Cần hẹn trước tối thiểu một ngày.):

Trung tâm môi trường xanh Matto Ishikawa

Rác từ các doanh nghiệp (cửa hàng, nhà máy, văn phòng...)

Chất thải thông thường

Rác thải công nghiệp

Những loại rác mà thành 
phố không thu gom

Số 795 phố Kamiogawamachi, Tp Hakusan  TEL: 076-276-1362

Số 9-13 Oyamamachi, Tp Kanazawa    TEL: 076-224-9101

■Trường hợp mong muốn được thu gom tại doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Tosmac I
TEL: 076-276-0636

Về nội dung hợp đồng cũng như bảng giá, 
xin vui lòng liên hệ công ty Tosmac I

* Nếu không biết cách xử lý, hãy liên hệ với Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố

Các loại khác

●Phụ tùng ô tô (bộ phận cản xe...)
●Thiết bị nhà ở (chậu rửa mặt...)
●Hóa chất (hóa chất nông nghiệp...)
●Đá, đất, sơn...

Vui lòng liên 
hệ với cửa hàng 
đại lý để biết 
thông tin xử lý

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Địa điểm thu gom:

●Kim tiêm dùng cho chăm sóc y tế tại nhà
●Dây truyền dịch, lọc máu...

Hiệp hội Dược sĩ tỉnh Ishikawa

Những hiệu thuốc có dán nhãn 
"Hiệu thuốc nhận thu gom rác y tế"

Chất thải y tế tại nhà

Số 25-10 Hirookamachi I, Tp Kanazawa   TEL: 076-231-6634

Thiêu xác động vật
Có thể thiêu tại Nhà thiêu Hakusan Gosaijo
Xin "Giấy phép thiêu động vật" tại văn phòng Nhà thiêu 
Hakusan Gosaijo (cần mang theo con dấu)
Cần gọi điện đặt trước 

Nhà thiêu Hakusan Gosaijo
Số 258 Seginomachi, Tp Hakusan
TEL: 076-272-0517
1/1, 15/8

Hãy trả trực tiếp cho nhà thiêu
Dưới 10kg:3.140 yên
Trên 10kg:5.190 yên

9:00~ 15:00
P h í :
Thời gian nhận thiêu:Địa điểm:

Ngày nghỉ:

Với chó đã đăng ký thông tin, nếu chết cần gửi "Thông báo về cái chết 
của chó" đến Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố
(Cần đem theo nhãn đăng kí và phiếu tiêm phòng dại mới nhất)

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:30 ~ 17:00
Thời gian tập kết rác 10:00 ~ 11:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần), 
 13:00 ~ 14:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần)
Ngày nghỉ   Chủ nhật tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 hàng tháng; nghỉ lễ năm mới

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ   Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Obon, nghỉ lễ năm mới

●Gồm 20 loại rác thải được quy định tại Luật xử lý chất thải 
như: nhựa thải, phế liệu cao su, phế liệu kim loại, thủy tinh 
/ bê tông, trấu, bùn, dầu thải, axit thải, kiềm thải...

Nhờ một công ty thu gom và vận chuyển chất thải công 
nghiệp thu gom cho hoặc mang đến cơ sở xử lý chất thải công 
nghiệp. Vui lòng liên hệ tới địa chỉ sau đây để biết chi tiết:

Những rác này sẽ không được thành phố thu gom mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự mình xử lý một cách phù hợp 
với Luật xử lý và làm sạch chất thải cũng như Pháp lệnh về Giảm thiểu chất thải, xử lý chất thải của thành phố Nonoichi
Rác được tạo ra do các hoạt động kinh doanh bất kể loại hay số lượng đều không được thu gom
Điều này áp dụng cho cả các chủ doanh nghiệp cá nhân như: giấy thải tài liệu, thùng các tông thải ra từ văn 
phòng; thức ăn thừa từ nhà hàng; phế liệu rau củ từ các cửa hàng bán lẻ...
Mỗi doanh nghiệp hãy tuân thủ cách xử lý sau:

Nếu những rác này vẫn được vứt tại điểm 
thu gom thì sẽ bị dán tem vi phạm và 
không được thu gom

Hiệp hội tái chế tài nguyên công nghiệp tỉnh Ishikawa

Với những rác có khả năng chứa bệnh lây nhiễm, hãy nhờ cơ 
quan y tế hoặc hiệu thuốc nhận thu gom rác y tế xử lý cho.

Mikawa I.C

Tokumitsu P.A

Onsen CCZ
Đường cao tốc Hokuriku

Hướng đi 

Okyozuka

Hướng đi 

Komatsu Đại học Kinjo●
●Khu phố mới 
   Chiyono

●

Kurosemachi
Khu công nghiệp 

Matsumoto

Tuyến Kanazawa - Mikawa - Komatsu

Trung tâm môi trường 
xanh Matto Ishikawa

* Không xử lý rác thải tài nguyên.

Rác thông 
thường

Trước 7 giờ sáng

Rác không cháy được
Lon rỗng

Chai thủy tinh rỗng

Trước 7:30 sáng

Rác cháy được cỡ lớn
Chai nhựa

Trước 7:30 sáng

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

◎Mọi thắc mắc về địa điểm tập kết rác thải, vui lòng tìm đến ủy ban phường hoặc Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố

Homepage: https://www.city.nonoichi.lg.jp/

Bao bì nhựa để gói

Nakabayashi
Kambayashi
Shinjo
Fujihira
Kiyokane
Suematsu
Tanoshirimachi
Mikkaichi
Futsukaichi

 Tokumoto
Go　
Rengejimachi
Yanagimachi
Nagaike 
Noshiro 
Khu dân cư Asunaro
Okyozuka

Honmachi 1 chome 
Honmachi 2 chome
Honmachi 5 chome
Honmachi 6 chome
Wakamatsu machi
Yokomiya machi
Sanno

Kuraigawa
Taheiji
Inari
Horiuchi
Oshino
Oshikoshi

Thành phố 
Nonoichi

Takahashi machi 
Ogigaoka 
Sumiyoshi machi 

Sugahara machi
Khu dân cư Sugahara

Lịch thu gom và cách phân
loại rác thải gia đình

*Chú ý: Việc thu gom rác vào dịp nghỉ lễ năm mới sẽ khác với ngày thường

Thứ 2, 
thứ 5 

hàng tuần

Thứ 2, 
thứ 5 

hàng tuần

Honmachi 3 chome
Honmachi 4 chome
Hakusan machi
Awada

Yahagi
Toheida
Shimobayashi

Thứ 3, 
thứ 6 

hàng tuần

Thứ 3, 
thứ 6 

hàng tuần

Thứ 4 tuần 
đầu tiên 

của tháng

Tháng 4 tuần 
thứ 3 

của tháng

Thứ 4 tuần 
thứ 2 

của tháng

Thứ 4 tuần 
thứ 4 

của tháng

Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Nonoichi TEL: 076-227-6052



ヨーグルト ヨーグルトヨーグルト

ラーメン

Đập bẹp

無色透明 茶色

Dấu hiệu nhận 
biết là có tem 
bao bì nhựa

その他

Xe đạp
Phải phân loại riêng

Cách xử lý đối với các đồ nguy hiểm

●Phải viết 「不用品」 (đồ không dùng nữa) 
và dán ở bên ngoài

30%-40% của rác sống là nước
Nếu vắt sạch nước thì
●Mùi hôi thối sẽ giảm đi
●Trọng lượng rác sẽ giảm đi giúp cho 

việc vứt rác trở nên nhẹ nhàng hơn 

●Phải phân loại riêng

●Để phòng tránh tai nạn khi thu gom rác, hãy gói trong giấy, vải 
hoặc cho vào hộp và ghi rõ nội dung đồ bên trong ở bên ngoài

■Đối với pin nút và pin sạc nhỏ, xin tham khảo 
"Tái chế các loại pin" để biết thêm về cách xử lý

*Đối với những sản phẩm có pin hãy 
tháo rời pin khỏi sản phẩm đó.

●Bình xịt và bật lửa nếu vẫn còn khí ga bên 
trong có thể gây cháy trong xe thu gom

●Bình xịt sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở 
nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác

●Bật lửa cần kiểm tra xem dùng hết ga 
chưa sau đó để bên ngoài phòng, 
tránh các nguồn lửa để đảm bảo khí ga 
bay hết và phân loại riêng khi vứt rác

Rác thông thường
(là rác cháy được và có thể cho vào túi rác loại 45l)
Tuần 2 lần   Hãy vứt rác trước 7:00 sáng
Sử dụng túi trong suốt hoặc túi đục

●Rác sống ●Vụn giấy ●Cỏ khô
●Các loại đồ nhựa nhỏ

■Không được trộn lẫn với rác không cháy được

■Rác sống phải được vắt sạch nước

Rác không cháy được
(là rác không cháy được không kể kích cỡ to hay nhỏ)
Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng
Những bộ phận cháy được có thể dễ dàng tháo thì hãy tháo ra

Rác cháy được cỡ lớn
(là rác cháy được và không thể cho vào túi rác loại 45l)

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng
Đồ kim loại, kính, gương có thể dễ dàng tháo ra 
thì hãy vứt vào "Rác không cháy được"

●Đồ nội thất bằng gỗ: Tủ quần áo, bàn, ghế, tủ đồ…
 ●Bộ giường ngủ: 
   Futon, thảm, nệm, đệm ngồi, thảm điện…
●Các loại khác: 
   Sản phẩm từ da, cành cây, đồ nhựa cỡ lớn…

■Tủ lạnh, tủ đông, ti vi, điều hòa, máy giặt, máy sấy 
quần áo là những 
thiết bị gia dụng có thể tái chế
Xin tham khảo "Danh sách các thiết bị gia dụng có 
thể tái chế" để biết thêm về cách xử lý

■Máy tính cũng là thiết bị có thể tái chế
Xin tham khảo "Tái chế máy tính" để biết thêm về cách xử lý

Tã giấy

Rác sống
Vụn giấy

Băng cát sét
CD
Đĩa mềm máy tính

Thú nhồi bông 
Đồ chơi bằng nhựa

(vứt sạch chất thải
 vào toilet)

Các loại lon Bật lửaCác loại 
chai thủy tinh

Thùng các tông

(Vắt sạch nước)

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

■Rửa qua với nước (không cần làm bẹp) sau đó vứt vào 
thùng rác cùng với nhôm và thép

■Không cho vật lạ vào trong lon
■Bình xịt, can đựng dầu hãy vứt vào "Rác không cháy 

được"
■Nắp kim loại hãy vứt vào "Rác không cháy được"

Lon rỗng
(lon đựng đồ ăn, đồ uống)

■Nếu bản thân sản phẩm là đồ nhựa thì hãy vứt vào 
"Rác thông thường"
Ví dụ: Vỏ CD-DVD, băng video, ống hút, rẻ lau bọt biển, bàn 
chải đánh răng, chậu rửa mặt, dây ni lông, quần tất stocking…

■Cách bảo quản  
Dùng kéo cắt nhỏ hoặc làm bẹp để giúp giảm diện tích

Là đồ đóng gói sản phẩm với chất liệu là nhựa

●Túi ni lông
●Chai dầu gội đầu
●Cốc đựng bánh flan
●Khay nhựa đựng trứng
●Nắp chai nhựa
●Vỏ bao thuốc lá
●Túi ni lông như vỏ kẹo
●Khay xốp
●Thùng xốp
    (được sử dụng để làm đệm hoặc cố định)
    Đập nhỏ, cho vào túi rồi đem vứt rác

 

●Lon đồ uống
●Lon đựng bánh kẹo
●Lon đồ hộp…

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

■Với chai bia hay chai rượu hãy mang tới cửa hàng bán 
bia rượu để nhờ họ thu lại

■Những đồ thủy tinh không phải chai thủy tinh thì vứt vào "Rác 
không  cháy được"
Ví dụ: cốc uống nước, chai thuốc (ngoài thuốc nội), chai mỹ phẩm...

Chai thủy tinh rỗng
(chai đựng đồ ăn, đồ uống)

●Đồ uống
●Mứt
●Đồ đóng chai
●Gia vị…

Tháng 2 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

Bao bì nhựa để đóng gói
Tuần 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

Chai nhựa

●Đồ uống
●Nước tương
●Nước mì mentsuyu
●Dấm Mirin
●Dấm 

1. Tháo bỏ nắp
Nếu là nắp bằng nhựa thì vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"
Nếu là nắp bằng kim loại thì vứt vào "Rác không cháy được"

2. Bóc nhãn
Nhãn vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"

3. Rửa qua bên trong với nước
4. Đập bẹp và vứt vào thùng rác

được chứa 
trong chai 
nhựa

Bình xịt, pin

Các loại thủy tinh, dao kéo, kim, đinh...

Ống huỳnh quang, pin, nhiệt kế thủy ngân

■Đối với các loại 
cỏ khô, lá khô cần 
làm sạch bùn đất 
và cố gắng vứt vào 
nửa sau của tuần

■Với Futon, thảm … phải dùng dây 
bó gọn rồi mới đem vứt

■Cành cây phải cắt gọn và buộc lại 
trong độ dài 1m và đường kính 10cm

●Các loại dao kéo: Dao, kéo, dao cắt, 
dao thái, kim, đinh, đinh bấm…

 ●Đồ kim loại: Nồi, ấm đun nước, thìa, dĩa…
 ●Các loại khác: Xe đạp, ván trượt, gậy trượt, ghế, 

ghế trẻ em, bình xịt, can đựng dầu, bật lửa, pin, 
pin dạng viên, đồng hồ, ô, nam châm…

●Các loại thủy tinh:kính, cốc thủy tinh, gương, bóng đèn, 
ống huỳnh quang, nhiệt kế, chai thủy tinh đựng mỹ phẩm…

●Gốm sứ: cốc uống trà, ấm trà, đĩa, chậu cây cảnh…
 ●Thiết bị gia dụng: Máy hút bụi, quạt, nồi cơm điện, 

lò vi sóng, máy đánh chữ, máy in, bàn là, lò 
nướng...

1. Tháo bỏ nắp
Nếu là nắp bằng nhựa thì vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"
Nếu là nắp bằng kim loại thì vứt vào 
"Rác không cháy được"

2. Rửa qua bên trong với nước
3. Phân chia theo màu: không màu, màu nâu,

 các màu khác và vứt vào thùng rác

…
●Với những đồ đã dùng hết bên trong và tương đối sạch 

sẽ thì có thể vứt luôn vào thùng rác
●Sử dụng túi trong suốt hoặc túi đục
●Với những đồ dính bẩn thì rửa qua với nước
   (nếu vết bẩn không thể rửa sạch thì hãy vứt vào "Rác thông thường")

Xe đạp trợ lực
●Phải tháo dời pin và viết 「不用品」 (đồ không 

dùng nữa) sau đó dán ở bên ngoài
●Pin được tháo ra có thể mang tới các 

cửa hàng mua bán xe để nhờ thu lại
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Dấu hiệu nhận 
biết là có tem 
bao bì nhựa

その他

Xe đạp
Phải phân loại riêng

Cách xử lý đối với các đồ nguy hiểm

●Phải viết 「不用品」 (đồ không dùng nữa) 
và dán ở bên ngoài

30%-40% của rác sống là nước
Nếu vắt sạch nước thì
●Mùi hôi thối sẽ giảm đi
●Trọng lượng rác sẽ giảm đi giúp cho 

việc vứt rác trở nên nhẹ nhàng hơn 

●Phải phân loại riêng

●Để phòng tránh tai nạn khi thu gom rác, hãy gói trong giấy, vải 
hoặc cho vào hộp và ghi rõ nội dung đồ bên trong ở bên ngoài

■Đối với pin nút và pin sạc nhỏ, xin tham khảo 
"Tái chế các loại pin" để biết thêm về cách xử lý

*Đối với những sản phẩm có pin hãy 
tháo rời pin khỏi sản phẩm đó.

●Bình xịt và bật lửa nếu vẫn còn khí ga bên 
trong có thể gây cháy trong xe thu gom

●Bình xịt sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở 
nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác

●Bật lửa cần kiểm tra xem dùng hết ga 
chưa sau đó để bên ngoài phòng, 
tránh các nguồn lửa để đảm bảo khí ga 
bay hết và phân loại riêng khi vứt rác

Rác thông thường
(là rác cháy được và có thể cho vào túi rác loại 45l)
Tuần 2 lần   Hãy vứt rác trước 7:00 sáng
Sử dụng túi trong suốt hoặc túi đục

●Rác sống ●Vụn giấy ●Cỏ khô
●Các loại đồ nhựa nhỏ

■Không được trộn lẫn với rác không cháy được

■Rác sống phải được vắt sạch nước

Rác không cháy được
(là rác không cháy được không kể kích cỡ to hay nhỏ)
Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng
Những bộ phận cháy được có thể dễ dàng tháo thì hãy tháo ra

Rác cháy được cỡ lớn
(là rác cháy được và không thể cho vào túi rác loại 45l)

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng
Đồ kim loại, kính, gương có thể dễ dàng tháo ra 
thì hãy vứt vào "Rác không cháy được"

●Đồ nội thất bằng gỗ: Tủ quần áo, bàn, ghế, tủ đồ…
 ●Bộ giường ngủ: 
   Futon, thảm, nệm, đệm ngồi, thảm điện…
●Các loại khác: 
   Sản phẩm từ da, cành cây, đồ nhựa cỡ lớn…

■Tủ lạnh, tủ đông, ti vi, điều hòa, máy giặt, máy sấy 
quần áo là những 
thiết bị gia dụng có thể tái chế
Xin tham khảo "Danh sách các thiết bị gia dụng có 
thể tái chế" để biết thêm về cách xử lý

■Máy tính cũng là thiết bị có thể tái chế
Xin tham khảo "Tái chế máy tính" để biết thêm về cách xử lý

Tã giấy

Rác sống
Vụn giấy

Băng cát sét
CD
Đĩa mềm máy tính

Thú nhồi bông 
Đồ chơi bằng nhựa

(vứt sạch chất thải
 vào toilet)

Các loại lon Bật lửaCác loại 
chai thủy tinh

Thùng các tông

(Vắt sạch nước)

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

■Rửa qua với nước (không cần làm bẹp) sau đó vứt vào 
thùng rác cùng với nhôm và thép

■Không cho vật lạ vào trong lon
■Bình xịt, can đựng dầu hãy vứt vào "Rác không cháy 

được"
■Nắp kim loại hãy vứt vào "Rác không cháy được"

Lon rỗng
(lon đựng đồ ăn, đồ uống)

■Nếu bản thân sản phẩm là đồ nhựa thì hãy vứt vào 
"Rác thông thường"
Ví dụ: Vỏ CD-DVD, băng video, ống hút, rẻ lau bọt biển, bàn 
chải đánh răng, chậu rửa mặt, dây ni lông, quần tất stocking…

■Cách bảo quản  
Dùng kéo cắt nhỏ hoặc làm bẹp để giúp giảm diện tích

Là đồ đóng gói sản phẩm với chất liệu là nhựa

●Túi ni lông
●Chai dầu gội đầu
●Cốc đựng bánh flan
●Khay nhựa đựng trứng
●Nắp chai nhựa
●Vỏ bao thuốc lá
●Túi ni lông như vỏ kẹo
●Khay xốp
●Thùng xốp
    (được sử dụng để làm đệm hoặc cố định)
    Đập nhỏ, cho vào túi rồi đem vứt rác

 

●Lon đồ uống
●Lon đựng bánh kẹo
●Lon đồ hộp…

Tháng 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

■Với chai bia hay chai rượu hãy mang tới cửa hàng bán 
bia rượu để nhờ họ thu lại

■Những đồ thủy tinh không phải chai thủy tinh thì vứt vào "Rác 
không  cháy được"
Ví dụ: cốc uống nước, chai thuốc (ngoài thuốc nội), chai mỹ phẩm...

Chai thủy tinh rỗng
(chai đựng đồ ăn, đồ uống)

●Đồ uống
●Mứt
●Đồ đóng chai
●Gia vị…

Tháng 2 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

Bao bì nhựa để đóng gói
Tuần 1 lần   Hãy vứt rác trước 7:30 sáng

Chai nhựa

●Đồ uống
●Nước tương
●Nước mì mentsuyu
●Dấm Mirin
●Dấm 

1. Tháo bỏ nắp
Nếu là nắp bằng nhựa thì vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"
Nếu là nắp bằng kim loại thì vứt vào "Rác không cháy được"

2. Bóc nhãn
Nhãn vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"

3. Rửa qua bên trong với nước
4. Đập bẹp và vứt vào thùng rác

được chứa 
trong chai 
nhựa

Bình xịt, pin

Các loại thủy tinh, dao kéo, kim, đinh...

Ống huỳnh quang, pin, nhiệt kế thủy ngân

■Đối với các loại 
cỏ khô, lá khô cần 
làm sạch bùn đất 
và cố gắng vứt vào 
nửa sau của tuần

■Với Futon, thảm … phải dùng dây 
bó gọn rồi mới đem vứt

■Cành cây phải cắt gọn và buộc lại 
trong độ dài 1m và đường kính 10cm

●Các loại dao kéo: Dao, kéo, dao cắt, 
dao thái, kim, đinh, đinh bấm…

 ●Đồ kim loại: Nồi, ấm đun nước, thìa, dĩa…
 ●Các loại khác: Xe đạp, ván trượt, gậy trượt, ghế, 

ghế trẻ em, bình xịt, can đựng dầu, bật lửa, pin, 
pin dạng viên, đồng hồ, ô, nam châm…

●Các loại thủy tinh:kính, cốc thủy tinh, gương, bóng đèn, 
ống huỳnh quang, nhiệt kế, chai thủy tinh đựng mỹ phẩm…

●Gốm sứ: cốc uống trà, ấm trà, đĩa, chậu cây cảnh…
 ●Thiết bị gia dụng: Máy hút bụi, quạt, nồi cơm điện, 

lò vi sóng, máy đánh chữ, máy in, bàn là, lò 
nướng...

1. Tháo bỏ nắp
Nếu là nắp bằng nhựa thì vứt vào "Bao bì nhựa để đóng gói"
Nếu là nắp bằng kim loại thì vứt vào 
"Rác không cháy được"

2. Rửa qua bên trong với nước
3. Phân chia theo màu: không màu, màu nâu,

 các màu khác và vứt vào thùng rác

…
●Với những đồ đã dùng hết bên trong và tương đối sạch 

sẽ thì có thể vứt luôn vào thùng rác
●Sử dụng túi trong suốt hoặc túi đục
●Với những đồ dính bẩn thì rửa qua với nước
   (nếu vết bẩn không thể rửa sạch thì hãy vứt vào "Rác thông thường")

Xe đạp trợ lực
●Phải tháo dời pin và viết 「不用品」 (đồ không 

dùng nữa) sau đó dán ở bên ngoài
●Pin được tháo ra có thể mang tới các 

cửa hàng mua bán xe để nhờ thu lại



■Trường hợp mong muốn được thu 
gom tại nhà các loại rác:

■Trường hợp tự mình có thể vận 
chuyển tới các loại rác:

Công viên Aramiya

Lối ra vào

Lối ra vào

Lối ra vào

Trước tòa thị 
chính thành phố 
Nonoichi

Trước công viên Aramiya

P

■Không sử dụng dây ni lông hay túi ni lông mà hãy buộc gọn lại bằng dây giấy
■Không được trộn lẫn các đồ khác ngoài giấy
   Ví dụ: ghim kẹp, băng dính
■Không được trộn lẫn loại giấy mà không thể tái chế
   Ví dụ: giấy các bon, cốc giấy, ảnh, giấy in nhiệt…

Giấy báo cũ
●Báo
●Tờ rơi, giấy copy
●Tạp chí, sách
●Thùng các tông

●Áo thun ●Áo sơ mi trắng
●Quần jean ●Áo len
●Khăn…

Điểm thu gom Eco station
Gồm các loại rác tái chế sau: Địa điểm Bên phải tòa thị chính thành phố

Thời gian Mở cửa 24h

Ngày nghỉ Nghỉ lễ năm mới

●Lon rỗng
●Bình thủy tinh rỗng
●Chai nhựa
●Giấy báo cũ
●Giấy hộp
●Quần áo, vải vóc cũ

(Tự tập kết rác tái chế, miễn phí)

Hãy mang tới nhà sinh hoạt cộng đồng Oshino 
hoặc Trung tâm phụ nữ trong giờ hành chính
Ngoài ra Có thể vứt ở các điểm thu gom Eco station

* Nếu ý thức kém thì có thể đóng cửa buổi tối

Hãy sử dụng thật tích cực, hiệu quả các buổi thu gom 
giấy của các đoàn thể địa phương như hội trẻ em…
Ngoài ra có thể vứt ở các điểm thu gom Eco station

Giấy hộp Quần áo, vải vóc cũ

Tuân thủ theo từng cách phân loại rác

Trong trường hợp cần vứt rác số lượng lớn do chuyển nhà…

Công ty cổ phần Tosmac I
TEL: 076-276-0636

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Obon, 
 nghỉ lễ năm mới

●Rác thông thường
●Rác không cháy được
●Rác cháy được cỡ lớn

●Rác thông thường
●Rác không cháy được
●Rác cháy được cỡ lớn
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Vui lòng liên hệ trước tới địa chỉ sau đây trong trường hợp tự mình
vận chuyển tới nơi thu gom

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

■Trường hợp tự mình có thể vận chuyển tới nơi thu gom:

Cách thức tái chế

Bảng giá phí tái chế

■Các nhà sản xuất máy tính sẽ tự thu gom và tiến hành tái chế
     (Vui lòng liên lạc với nhà sản xuất để biết về cách thức thu gom)
■Một số đại lý bán hàng cũng thực hiện thu gom
■Các thiết bị ngoại vi thì vứt vào 
    "Rác không cháy được"
    Ví dụ: máy in, máy scan, ổ cứng ngoài…

■Trường hợp mong muốn được thu gom tại nhà:

Số 1-15 Takayanagimachi, Tp Kanazawa  TEL: 076-252-1141

Số 524-1 Fukudomemachi, Tp Hakusan  TEL: 076-277-3993

●Tủ lạnh
●Tủ đông
●Tivi

●Điều hòa
●Máy giặt
●Máy sấy quần áo

*Sẽ tốn phí vận chuyển thu gom

Hãy xử lý đúng cách bằng cách sử dụng "Hệ thống tái chế bình chữa cháy thải"

●Máy tính để bàn
●Máy tính xách tay
●Màn hình CRT
●Màn hình tinh thể lỏng

Trung tâm xúc tiến tái chế xe ô tô (URL http://www.jarc.or.jp/)
Hãy xử lý đúng cách bằng cách sử dụng "Hệ thống tái chế xe ô tô" và "Hệ thống tái chế xe máy"

Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính
TEL: 03-5282-7685 (URL http://www.pc3r.jp/)

Các đồ điện gia dụng có thể tái chế

"Ví dụ về các đồ điện gia dụng không tái chế được"

Tái chế máy tính

Thu gom tại các cửa hàng

Tái chế xe ô tô

Tái chế bình chữa cháy

Tái chế xe máy (2 bánh)

●Khay đồ ăn ●Hộp mực máy in
●Điện thoại  ●Móc treo quần áo của các cửa hàng giặt giũ…

Trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy
TEL: 03-5829-6773 (URL http://www.ferpc.jp/)

●Pin nút
●Pin sạc cỡ nhỏ
   (pin Nicad, pin hydride kim loại niken, pin lithium ion)

Hiệp hội công nghiệp pin(URL http://www.baj.or.jp/)

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Công ty TNHH Yamaseki
Số 5-12 Sugaharamachi, Tp Nonoichi   TEL: 076-246-7778
Công ty Doi 
Số 2-18-15 Honmachi, Tp Nonoichi   TEL: 076-248-0445

Tái chế các loại pin

Tự xử lý:

Tự xử lý:

(cần hẹn trước, mất phí)

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TEL: 076-276-0636

Cũng Có thể vứt ở các điểm 
thu gom Eco station
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Tòa thị chính thành 
phố Nonoichi

Mikawa I.C

Tokumitsu P.A

Onsen CCZ
Đường cao tốc Hokuriku

Hướng đi 

Okyozuka

Hướng đi 

Komatsu Đại học Kinjo●
●Khu phố mới 
   Chiyono

●

Kurosemachi
Khu công nghiệp 

Matsumoto

Tuyến Kanazawa - Mikawa - Komatsu

Trung tâm môi trường 
xanh Matto Ishikawa

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn: 8:30 ~ 17:00 (Cần hẹn trước tối thiểu một ngày.)
Thời gian tập kết rác    10:00 ~ 11:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần), 13:00 ~ 14:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần)
Ngày nghỉ   Chủ nhật tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 hàng tháng; nghỉ lễ năm mới
   P h í      Dưới 20 kg: 200 yên; sau đó cứ thêm 10kg tính thêm 100 yên

Trung tâm môi trường xanh Matto Ishikawa
Số 795 phố Kamiogawamachi, Tp Hakusan
TEL: 076-276-1362

Hãy vứt vào thùng thu gom tái chế tại các đại lý bán hàng
Pin khô, pin lithium dạng viên hay những loại pin không cho vừa 
vào thùng thu gom tái chế thì hãy vứt vào "Rác không cháy được"

1. Rửa sạch bên trong bằng nước
2. Xé mở và làm khô
3. Vứt vào các thùng thu giấy hộp tại siêu thị…

■Giặt sạch rồi cho vào túi đục, thùng các tông hoặc 
buộc chặt lại bằng dây

■Không được vứt những đồ có lớp lót bên trong
Ví dụ: đồng phục học sinh, quần áo trượt tuyết, 
áo jacket, quần áo lao động, bộ vest, chân váy...

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Phải tự xử lý thân xe và các phụ tùng của xe
Hãy liên hệ với các cửa hàng đại lý bán xe để biết thêm thông tin

Phải tự xử lý thân xe và các phụ tùng của xe
Hãy liên hệ với các cửa hàng đại lý bán xe để biết thêm thông tin

Công ty cổ phần Nippon Express Chi nhánh Kanazawa

Công ty  cổ phần kim loại Harita Chi nhánh Kanazawa

Địa điểm tiếp nhận

Hãy sử dụng dịch vụ thu gom tại các cửa hàng

Tự xử lý:

●Điều hòa âm trần, điều hòa đa năng●Điều hòa âm tường●Máy 
lạnh●Quạt gió lạnh●Máy hút ẩm●Điều hòa tổng●Màn hình 
(không có bộ điều chỉnh)●Màn hình máy tính (có kèm bộ điều 
chỉnh)●Projection television●Tủ lạnh, tủ đông tại các cửa hàng 
dùng để kinh doanh●Tủ đông cỡ lớn tại các cửa hàng dùng để 
kinh doanh●Máy sấy futon có chức năng sấy quần áo●Đồ dùng 
cho công ty (bao gồm cả đồ được cho sau đó dùng tại nhà)…

Công ty cổ phần Tosmac I

* Danh sách các cửa hàng có dịch vụ thu gom rác trong thành phố 
được đăng tải trên trang web của "Trung tâm tái chế đồ điện tử gia đình (RKC)"

Cách 1:

Cách 2:

Nhờ cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm đó thu gom lại
*Sẽ tốn phí tái chế và phí vận chuyển thu gom

■Lon rỗng thì chia ra lon nhôm và lon thép rồi mới vứt rác
■Bình thủy tinh rỗng thì chia ra loại không màu, màu nâu và 

các màu khác rồi mới vứt rác
■Giấy báo cũ thì chia ra giấy báo, tạp chí - tờ rơi - sách, thùng 

các tông rồi buộc lại bằng dây giấy sau đó mới vứt rác
■Không thu gom "Bao bì nhựa để đóng gói"

Ngoài các bộ phận có thể tái chế được, các đồ điện gia dụng còn 
chứa khí Freon, chì có hại, thủy ngân... là nguyên nhân gây phá 
hủy tầng ô zôn và gia tăng sự nóng lên toàn cầu, vì 
vậy việc tái chế đồ điện gia đình cần 
tuân thủ quy định của pháp luật

■Với những chai rượu bằng giấy mà 
phía bên trong có màu bạc thì vứt 
vào "Rác thông thường"

■Tháo phần núm rót nếu có

Trung tâm tư vấn tái chế xe 2 bánh
TEL: 050-3000-0727

Mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện 
và xử lý như sau:

※Giá phí cụ thể xin tham khảo tại trang web của 
"Trung tâm tái chế đồ điện tử gia đình (RKC)"

    TEL: 0120-319640 (http://www.rkc.aeha.or.jp/)



■Trường hợp mong muốn được thu 
gom tại nhà các loại rác:

■Trường hợp tự mình có thể vận 
chuyển tới các loại rác:

Công viên Aramiya

Lối ra vào

Lối ra vào

Lối ra vào

Trước tòa thị 
chính thành phố 
Nonoichi

Trước công viên Aramiya

P

■Không sử dụng dây ni lông hay túi ni lông mà hãy buộc gọn lại bằng dây giấy
■Không được trộn lẫn các đồ khác ngoài giấy
   Ví dụ: ghim kẹp, băng dính
■Không được trộn lẫn loại giấy mà không thể tái chế
   Ví dụ: giấy các bon, cốc giấy, ảnh, giấy in nhiệt…

Giấy báo cũ
●Báo
●Tờ rơi, giấy copy
●Tạp chí, sách
●Thùng các tông

●Áo thun ●Áo sơ mi trắng
●Quần jean ●Áo len
●Khăn…

Điểm thu gom Eco station
Gồm các loại rác tái chế sau: Địa điểm Bên phải tòa thị chính thành phố

Thời gian Mở cửa 24h

Ngày nghỉ Nghỉ lễ năm mới

●Lon rỗng
●Bình thủy tinh rỗng
●Chai nhựa
●Giấy báo cũ
●Giấy hộp
●Quần áo, vải vóc cũ

(Tự tập kết rác tái chế, miễn phí)

Hãy mang tới nhà sinh hoạt cộng đồng Oshino 
hoặc Trung tâm phụ nữ trong giờ hành chính
Ngoài ra Có thể vứt ở các điểm thu gom Eco station

* Nếu ý thức kém thì có thể đóng cửa buổi tối

Hãy sử dụng thật tích cực, hiệu quả các buổi thu gom 
giấy của các đoàn thể địa phương như hội trẻ em…
Ngoài ra có thể vứt ở các điểm thu gom Eco station

Giấy hộp Quần áo, vải vóc cũ

Tuân thủ theo từng cách phân loại rác

Trong trường hợp cần vứt rác số lượng lớn do chuyển nhà…

Công ty cổ phần Tosmac I
TEL: 076-276-0636

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Obon, 
 nghỉ lễ năm mới

●Rác thông thường
●Rác không cháy được
●Rác cháy được cỡ lớn

●Rác thông thường
●Rác không cháy được
●Rác cháy được cỡ lớn
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Vui lòng liên hệ trước tới địa chỉ sau đây trong trường hợp tự mình
vận chuyển tới nơi thu gom

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

■Trường hợp tự mình có thể vận chuyển tới nơi thu gom:

Cách thức tái chế

Bảng giá phí tái chế

■Các nhà sản xuất máy tính sẽ tự thu gom và tiến hành tái chế
     (Vui lòng liên lạc với nhà sản xuất để biết về cách thức thu gom)
■Một số đại lý bán hàng cũng thực hiện thu gom
■Các thiết bị ngoại vi thì vứt vào 
    "Rác không cháy được"
    Ví dụ: máy in, máy scan, ổ cứng ngoài…

■Trường hợp mong muốn được thu gom tại nhà:

Số 1-15 Takayanagimachi, Tp Kanazawa  TEL: 076-252-1141

Số 524-1 Fukudomemachi, Tp Hakusan  TEL: 076-277-3993

●Tủ lạnh
●Tủ đông
●Tivi

●Điều hòa
●Máy giặt
●Máy sấy quần áo

*Sẽ tốn phí vận chuyển thu gom

Hãy xử lý đúng cách bằng cách sử dụng "Hệ thống tái chế bình chữa cháy thải"

●Máy tính để bàn
●Máy tính xách tay
●Màn hình CRT
●Màn hình tinh thể lỏng

Trung tâm xúc tiến tái chế xe ô tô (URL http://www.jarc.or.jp/)
Hãy xử lý đúng cách bằng cách sử dụng "Hệ thống tái chế xe ô tô" và "Hệ thống tái chế xe máy"

Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính
TEL: 03-5282-7685 (URL http://www.pc3r.jp/)

Các đồ điện gia dụng có thể tái chế

"Ví dụ về các đồ điện gia dụng không tái chế được"

Tái chế máy tính

Thu gom tại các cửa hàng

Tái chế xe ô tô

Tái chế bình chữa cháy

Tái chế xe máy (2 bánh)

●Khay đồ ăn ●Hộp mực máy in
●Điện thoại  ●Móc treo quần áo của các cửa hàng giặt giũ…

Trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy
TEL: 03-5829-6773 (URL http://www.ferpc.jp/)

●Pin nút
●Pin sạc cỡ nhỏ
   (pin Nicad, pin hydride kim loại niken, pin lithium ion)

Hiệp hội công nghiệp pin(URL http://www.baj.or.jp/)

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Công ty TNHH Yamaseki
Số 5-12 Sugaharamachi, Tp Nonoichi   TEL: 076-246-7778
Công ty Doi 
Số 2-18-15 Honmachi, Tp Nonoichi   TEL: 076-248-0445

Tái chế các loại pin

Tự xử lý:

Tự xử lý:

(cần hẹn trước, mất phí)

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TEL: 076-276-0636

Cũng Có thể vứt ở các điểm 
thu gom Eco station
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Tòa thị chính thành 
phố Nonoichi

Mikawa I.C

Tokumitsu P.A

Onsen CCZ
Đường cao tốc Hokuriku

Hướng đi 

Okyozuka

Hướng đi 

Komatsu Đại học Kinjo●
●Khu phố mới 
   Chiyono

●

Kurosemachi
Khu công nghiệp 

Matsumoto

Tuyến Kanazawa - Mikawa - Komatsu

Trung tâm môi trường 
xanh Matto Ishikawa

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn: 8:30 ~ 17:00 (Cần hẹn trước tối thiểu một ngày.)
Thời gian tập kết rác    10:00 ~ 11:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần), 13:00 ~ 14:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần)
Ngày nghỉ   Chủ nhật tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 hàng tháng; nghỉ lễ năm mới
   P h í      Dưới 20 kg: 200 yên; sau đó cứ thêm 10kg tính thêm 100 yên

Trung tâm môi trường xanh Matto Ishikawa
Số 795 phố Kamiogawamachi, Tp Hakusan
TEL: 076-276-1362

Hãy vứt vào thùng thu gom tái chế tại các đại lý bán hàng
Pin khô, pin lithium dạng viên hay những loại pin không cho vừa 
vào thùng thu gom tái chế thì hãy vứt vào "Rác không cháy được"

1. Rửa sạch bên trong bằng nước
2. Xé mở và làm khô
3. Vứt vào các thùng thu giấy hộp tại siêu thị…

■Giặt sạch rồi cho vào túi đục, thùng các tông hoặc 
buộc chặt lại bằng dây

■Không được vứt những đồ có lớp lót bên trong
Ví dụ: đồng phục học sinh, quần áo trượt tuyết, 
áo jacket, quần áo lao động, bộ vest, chân váy...

Không được vứt ở nơi thu gom rác!!

Phải tự xử lý thân xe và các phụ tùng của xe
Hãy liên hệ với các cửa hàng đại lý bán xe để biết thêm thông tin

Phải tự xử lý thân xe và các phụ tùng của xe
Hãy liên hệ với các cửa hàng đại lý bán xe để biết thêm thông tin

Công ty cổ phần Nippon Express Chi nhánh Kanazawa

Công ty  cổ phần kim loại Harita Chi nhánh Kanazawa

Địa điểm tiếp nhận

Hãy sử dụng dịch vụ thu gom tại các cửa hàng

Tự xử lý:

●Điều hòa âm trần, điều hòa đa năng●Điều hòa âm tường●Máy 
lạnh●Quạt gió lạnh●Máy hút ẩm●Điều hòa tổng●Màn hình 
(không có bộ điều chỉnh)●Màn hình máy tính (có kèm bộ điều 
chỉnh)●Projection television●Tủ lạnh, tủ đông tại các cửa hàng 
dùng để kinh doanh●Tủ đông cỡ lớn tại các cửa hàng dùng để 
kinh doanh●Máy sấy futon có chức năng sấy quần áo●Đồ dùng 
cho công ty (bao gồm cả đồ được cho sau đó dùng tại nhà)…

Công ty cổ phần Tosmac I

* Danh sách các cửa hàng có dịch vụ thu gom rác trong thành phố 
được đăng tải trên trang web của "Trung tâm tái chế đồ điện tử gia đình (RKC)"

Cách 1:

Cách 2:

Nhờ cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm đó thu gom lại
*Sẽ tốn phí tái chế và phí vận chuyển thu gom

■Lon rỗng thì chia ra lon nhôm và lon thép rồi mới vứt rác
■Bình thủy tinh rỗng thì chia ra loại không màu, màu nâu và 

các màu khác rồi mới vứt rác
■Giấy báo cũ thì chia ra giấy báo, tạp chí - tờ rơi - sách, thùng 

các tông rồi buộc lại bằng dây giấy sau đó mới vứt rác
■Không thu gom "Bao bì nhựa để đóng gói"

Ngoài các bộ phận có thể tái chế được, các đồ điện gia dụng còn 
chứa khí Freon, chì có hại, thủy ngân... là nguyên nhân gây phá 
hủy tầng ô zôn và gia tăng sự nóng lên toàn cầu, vì 
vậy việc tái chế đồ điện gia đình cần 
tuân thủ quy định của pháp luật

■Với những chai rượu bằng giấy mà 
phía bên trong có màu bạc thì vứt 
vào "Rác thông thường"

■Tháo phần núm rót nếu có

Trung tâm tư vấn tái chế xe 2 bánh
TEL: 050-3000-0727

Mua phiếu tái chế đồ điện gia dụng tại bưu điện 
và xử lý như sau:

※Giá phí cụ thể xin tham khảo tại trang web của 
"Trung tâm tái chế đồ điện tử gia đình (RKC)"

    TEL: 0120-319640 (http://www.rkc.aeha.or.jp/)



Hãy sử dụng như một tài liệu tham khảo để phân loại loại rác

Cách phân loại rác giữa các địa phương là khác nhau. Không được nhầm lẫn với cách vứt rác của địa phương khác.

Đồ kim loại, thủy tinh, đá thì vứt vào "Rác không cháy được"

Tháo bỏ phần kim loại và vứt vào "Rác không cháy được"

Buộc gọn lại rồi mới vứt rác

Cắt gọn và buộc lại trong độ dài 1m và đường kính 10cm

Buộc gọn lại rồi mới vứt rác

Phần thủy tinh thì vứt vào "Rác không cháy được"

Phần kim loại thì vứt vào "Rác không cháy được"

Băng video, băng cát sét,
 đĩa, vỏ DVD, CD

Thiết bị ngoại vi máy tính
 (máy in, máy scan, ổ cứng gắn ngoài...)

Đồ trượt tuyết (ván trượt, gậy,...) Các loại giầy trượt thì vứt vào "Rác thông thường"

Rửa qua rồi mới vứt rác
Phần giấy nhôm thì vứt vào "Rác thông thường"

Vui lòng liên hệ "Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính"

Trong trường hợp đi kèm thân máy thì nhà sản xuất sẽ thu hồi lại và tái chế
Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để biết thông tin về cách xử lý

Trong trường hợp đi kèm thân máy thì nhà sản xuất sẽ thu hồi lại và tái chế
Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để biết thông tin về cách xử lý

Nếu có kích thước lớn thì vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn"

Ngâm trong nước và kiểm tra đã tàn lửa trước khi đem vứt

Lau, thấm bằng giấy hoặc vải, hoặc làm cứng lại bằng chất làm đông

Bản thân sản phẩm này là sản phẩm nhựa

Sơn ra báo, phơi khô rồi mới vứt

Đồ chơi (loại nhựa, pin)

Các loại cặp

Hộp đựng thực phẩm (bằng nhựa)

Bếp lò (bếp, quạt sưởi...)

Bình xịt, bật lửa

Xe đạp

Khay nhôm (ví dụ nồi nấu lẩu udon)

Ghế trẻ em

Chuột

Bàn phím

Ghế ngồi

Bộ đồ phòng khách (so fa, ghế, bàn...)

Hộp làm mát

Bộ giường ngủ (nệm, futon, thảm...)

Cành cây

Thảm điện, chăn điện

Các loại tủ (tủ bếp, tủ trà, tủ sách...)
 
Giường

Đệm giường (bao gồm cả loại có khung sắt)

Dầu ăn

Bếp ga (đôi, đơn)

Đồ điện gia dụng

Két sắt (trừ loại có khả năng chống cháy)

Miếng giữ ấm cơ thể dùng một lần

Hộp nhựa

Gói bảo quản lạnh

Piano điện tử

Sơn

Pháo hoa
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Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy nhờ cửa hàng đại lý thu gom lại

Hãy liên hệ với nhà máy sản xuất xe ô tô để biết thêm thông tin về cách 
xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Các loại dầu ngoài dầu ăn (dầu hỏa)

Các loại thuốc (loại thuốc có hại)

Đàn piano

Máy sưởi dầu

Phụ tùng xe ô tô 
(ghế, lốp xe, cản xe, ắc quy, ...)

Đá, gạch, bê tông, khối, đất, ngói

Điện thoại di dộng (Bộ phận chính, pin)

Tự
 x

ử 
lý

Đối với các đồ điện gia dụng có thể tái chế (ví dụ như tủ lạnh, tủ đông, điều hòa, máy 
giặt, máy sấy quần áo), vui lòng tham khảo "Các đồ điện gia dụng có thể tái chế" để 
biết thông tin về cách xử lý
Đối với máy sưởi dầu, vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý
Phải đổ hết dầu và tháo bỏ pin trước khi đem vứt rác

Đối với bếp ga đơn thì tháo bỏ pin và xi lanh
*Đối với pin đã tháo bỏ, vui lòng tham khảo "Tái chế các loại pin" để biết thông tin về cách xử lý
Xi lanh bếp ga sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác

Nếu có kích thước lớn (ví dụ như vali) thì vứt vào "Rác cháy được cỡ
 lớn", nếu là đồ kim loại (ví dụ như nhôm) thì vứt vào "Rác không cháy được"

Tháo pin sau đó vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn" nếu có kích thước lớn
*Đối với pin đã tháo bỏ, vui lòng tham khảo "Tái chế các loại pin" 
để biết thông tin về cách xử lý

Nếu có kích thước lớn thì vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn"

Bình xịt sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác
Bật lửa cần kiểm tra xem dùng hết ga chưa, nếu chưa cần tháo bỏ hết khí và phân loại riêng khi vứt rác

Phải đổ hết dầu và tháo bỏ pin trước khi đem vứt rác
Đối với máy sưởi dầu, vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý

Xe đạp trợ lực sau khi tháo dời pin cần viết 「不用品」 (đồ không dùng nữa) sau đó dán ở bên ngoài
*Pin được tháo ra có thể mang tới các cửa hàng mua bán xe để nhờ thu lại

Phải tiến hành tự xử lý với két sắt lớn mà một người không thể bưng hoặc két chống cháy 
nặng từ 15kg trở lên, vì thế vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý

Mọi thắc mắc về phân loại rác xin liên hệ Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân 
thành phố hoặc tham khảo trang web "Từ điển phân loại rác thành phố Nonoichi"
(URL https://gb.hn-kouiki.jp/nonoichi)

Phân loại Tên Điểm chú ý Phân loại Tên Điểm chú ý

Hiện nay trên thế giới, vấn đề "rác thải nhựa trên biển" được gây 
ra bởi việc xả rác không qua thu gom mà chảy thẳng ra biển qua 
cửa sông đang diễn ra mỗi ngày.Vì "rác thải nhựa trên biển" sẽ 
lưu lại trong biển trong một thời gian dài, nên người ta dự đoán 
rằng đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa trên biển sẽ vượt quá 
trọng lượng của cá  và quan ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường 
trên phạm vi toàn cầu.
Để giải quyết những vấn đề này, điều quan trọng cần làm là giảm 
dần lượng chất thải nhựa được tạo ra trong cuộc sống hàng 
ngày.Chúng ta hãy cố gắng cắt giảm cũng như xả rác nhựa đúng 
cách nhằm hướng tới xây dựng một xã hội bền vững.

Vấn đề rác thải nhựa trên biển Các sản phẩm nhựa chủ yếu

Túi ni lông

Khay đựng đồ ăn

Chai nhựa

Những việc mỗi người đều có thể làm

① Reduce (giảm lượng rác)
●Sử dụng túi cá 

nhân, không dùng 
túi ni lông

●Không sử dụng bát 
đĩa và hộp đựng 
dùng 1 lần

③ Recycle (tái chế)
●Phân loại riêng từng loại 

rồi mới vứt rác

② Reuse (tái sử dụng)
●Luôn mang theo 

chai nước cá nhân
●Mua túi nạp cho 

chai dầu gội, tái sử 
dụng chai…

●Mang rác về nhà ở 
những nơi nghỉ dưỡng 
như biển, núi, sông…

⑤ Nhặt rác
●Nhặt rác khi nhìn thấy rác 

bị vứt trên đường
●Tham gia các hoạt động 

vệ sinh khu vực

Rác tái chế

Rác thông thường

Rác không cháy được

④ Xả thải đúng cách (vứt rác đúng cách)



Hãy sử dụng như một tài liệu tham khảo để phân loại loại rác

Cách phân loại rác giữa các địa phương là khác nhau. Không được nhầm lẫn với cách vứt rác của địa phương khác.

Đồ kim loại, thủy tinh, đá thì vứt vào "Rác không cháy được"

Tháo bỏ phần kim loại và vứt vào "Rác không cháy được"

Buộc gọn lại rồi mới vứt rác

Cắt gọn và buộc lại trong độ dài 1m và đường kính 10cm

Buộc gọn lại rồi mới vứt rác

Phần thủy tinh thì vứt vào "Rác không cháy được"

Phần kim loại thì vứt vào "Rác không cháy được"

Băng video, băng cát sét,
 đĩa, vỏ DVD, CD

Thiết bị ngoại vi máy tính
 (máy in, máy scan, ổ cứng gắn ngoài...)

Đồ trượt tuyết (ván trượt, gậy,...) Các loại giầy trượt thì vứt vào "Rác thông thường"

Rửa qua rồi mới vứt rác
Phần giấy nhôm thì vứt vào "Rác thông thường"

Vui lòng liên hệ "Hiệp hội xúc tiến 3R máy tính"

Trong trường hợp đi kèm thân máy thì nhà sản xuất sẽ thu hồi lại và tái chế
Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để biết thông tin về cách xử lý

Trong trường hợp đi kèm thân máy thì nhà sản xuất sẽ thu hồi lại và tái chế
Vui lòng liên hệ nhà sản xuất để biết thông tin về cách xử lý

Nếu có kích thước lớn thì vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn"

Ngâm trong nước và kiểm tra đã tàn lửa trước khi đem vứt

Lau, thấm bằng giấy hoặc vải, hoặc làm cứng lại bằng chất làm đông

Bản thân sản phẩm này là sản phẩm nhựa

Sơn ra báo, phơi khô rồi mới vứt

Đồ chơi (loại nhựa, pin)

Các loại cặp

Hộp đựng thực phẩm (bằng nhựa)

Bếp lò (bếp, quạt sưởi...)

Bình xịt, bật lửa

Xe đạp

Khay nhôm (ví dụ nồi nấu lẩu udon)

Ghế trẻ em

Chuột

Bàn phím

Ghế ngồi

Bộ đồ phòng khách (so fa, ghế, bàn...)

Hộp làm mát

Bộ giường ngủ (nệm, futon, thảm...)

Cành cây

Thảm điện, chăn điện

Các loại tủ (tủ bếp, tủ trà, tủ sách...)
 
Giường

Đệm giường (bao gồm cả loại có khung sắt)

Dầu ăn

Bếp ga (đôi, đơn)

Đồ điện gia dụng

Két sắt (trừ loại có khả năng chống cháy)

Miếng giữ ấm cơ thể dùng một lần

Hộp nhựa

Gói bảo quản lạnh

Piano điện tử

Sơn

Pháo hoa
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Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy nhờ cửa hàng đại lý thu gom lại

Hãy liên hệ với nhà máy sản xuất xe ô tô để biết thêm thông tin về cách 
xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Hãy liên hệ với các đại lý bán hàng để biết thêm thông tin về cách xử lý

Các loại dầu ngoài dầu ăn (dầu hỏa)

Các loại thuốc (loại thuốc có hại)

Đàn piano

Máy sưởi dầu

Phụ tùng xe ô tô 
(ghế, lốp xe, cản xe, ắc quy, ...)

Đá, gạch, bê tông, khối, đất, ngói

Điện thoại di dộng (Bộ phận chính, pin)

Tự
 x

ử 
lý

Đối với các đồ điện gia dụng có thể tái chế (ví dụ như tủ lạnh, tủ đông, điều hòa, máy 
giặt, máy sấy quần áo), vui lòng tham khảo "Các đồ điện gia dụng có thể tái chế" để 
biết thông tin về cách xử lý
Đối với máy sưởi dầu, vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý
Phải đổ hết dầu và tháo bỏ pin trước khi đem vứt rác

Đối với bếp ga đơn thì tháo bỏ pin và xi lanh
*Đối với pin đã tháo bỏ, vui lòng tham khảo "Tái chế các loại pin" để biết thông tin về cách xử lý
Xi lanh bếp ga sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác

Nếu có kích thước lớn (ví dụ như vali) thì vứt vào "Rác cháy được cỡ
 lớn", nếu là đồ kim loại (ví dụ như nhôm) thì vứt vào "Rác không cháy được"

Tháo pin sau đó vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn" nếu có kích thước lớn
*Đối với pin đã tháo bỏ, vui lòng tham khảo "Tái chế các loại pin" 
để biết thông tin về cách xử lý

Nếu có kích thước lớn thì vứt vào "Rác cháy được cỡ lớn"

Bình xịt sau khi sử dụng cần đục lỗ, đặt ở nơi thoáng gió và phân loại riêng khi vứt rác
Bật lửa cần kiểm tra xem dùng hết ga chưa, nếu chưa cần tháo bỏ hết khí và phân loại riêng khi vứt rác

Phải đổ hết dầu và tháo bỏ pin trước khi đem vứt rác
Đối với máy sưởi dầu, vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý

Xe đạp trợ lực sau khi tháo dời pin cần viết 「不用品」 (đồ không dùng nữa) sau đó dán ở bên ngoài
*Pin được tháo ra có thể mang tới các cửa hàng mua bán xe để nhờ thu lại

Phải tiến hành tự xử lý với két sắt lớn mà một người không thể bưng hoặc két chống cháy 
nặng từ 15kg trở lên, vì thế vui lòng liên hệ cửa hàng đại lý để biết thông tin về cách xử lý

Mọi thắc mắc về phân loại rác xin liên hệ Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân 
thành phố hoặc tham khảo trang web "Từ điển phân loại rác thành phố Nonoichi"
(URL https://gb.hn-kouiki.jp/nonoichi)

Phân loại Tên Điểm chú ý Phân loại Tên Điểm chú ý

Hiện nay trên thế giới, vấn đề "rác thải nhựa trên biển" được gây 
ra bởi việc xả rác không qua thu gom mà chảy thẳng ra biển qua 
cửa sông đang diễn ra mỗi ngày.Vì "rác thải nhựa trên biển" sẽ 
lưu lại trong biển trong một thời gian dài, nên người ta dự đoán 
rằng đến năm 2050, số lượng rác thải nhựa trên biển sẽ vượt quá 
trọng lượng của cá  và quan ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường 
trên phạm vi toàn cầu.
Để giải quyết những vấn đề này, điều quan trọng cần làm là giảm 
dần lượng chất thải nhựa được tạo ra trong cuộc sống hàng 
ngày.Chúng ta hãy cố gắng cắt giảm cũng như xả rác nhựa đúng 
cách nhằm hướng tới xây dựng một xã hội bền vững.

Vấn đề rác thải nhựa trên biển Các sản phẩm nhựa chủ yếu

Túi ni lông

Khay đựng đồ ăn

Chai nhựa

Những việc mỗi người đều có thể làm

① Reduce (giảm lượng rác)
●Sử dụng túi cá 

nhân, không dùng 
túi ni lông

●Không sử dụng bát 
đĩa và hộp đựng 
dùng 1 lần

③ Recycle (tái chế)
●Phân loại riêng từng loại 

rồi mới vứt rác

② Reuse (tái sử dụng)
●Luôn mang theo 

chai nước cá nhân
●Mua túi nạp cho 

chai dầu gội, tái sử 
dụng chai…

●Mang rác về nhà ở 
những nơi nghỉ dưỡng 
như biển, núi, sông…

⑤ Nhặt rác
●Nhặt rác khi nhìn thấy rác 

bị vứt trên đường
●Tham gia các hoạt động 

vệ sinh khu vực

Rác tái chế

Rác thông thường

Rác không cháy được

④ Xả thải đúng cách (vứt rác đúng cách)



Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Mọi thắc mắc xin liên hệ:Mọi thắc mắc xin liên hệ:

違反シール

違反シール

Conbini
●

●
Conbini

Hakusanmachi 
minami

Hakusanmachi nishi

Torigoeobashi

Tedorigaw
a

Hakusan
 Gosaijo

 
Michinoeki●

Shirayamasan Đi Tsurugihonmachi

Đi Kawachimura cũ Đi Torigoemura cũ

Tp Hakusan

N

Bản tiếng 
Việt

■Trường hợp tự mình có thể vận chuyển tới nơi thu gom (Cần hẹn trước tối thiểu một ngày.):

Trung tâm môi trường xanh Matto Ishikawa

Rác từ các doanh nghiệp (cửa hàng, nhà máy, văn phòng...)

Chất thải thông thường

Rác thải công nghiệp

Những loại rác mà thành 
phố không thu gom

Số 795 phố Kamiogawamachi, Tp Hakusan  TEL: 076-276-1362

Số 9-13 Oyamamachi, Tp Kanazawa    TEL: 076-224-9101

■Trường hợp mong muốn được thu gom tại doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Tosmac I
TEL: 076-276-0636

Về nội dung hợp đồng cũng như bảng giá, 
xin vui lòng liên hệ công ty Tosmac I

* Nếu không biết cách xử lý, hãy liên hệ với Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố

Các loại khác

●Phụ tùng ô tô (bộ phận cản xe...)
●Thiết bị nhà ở (chậu rửa mặt...)
●Hóa chất (hóa chất nông nghiệp...)
●Đá, đất, sơn...

Vui lòng liên 
hệ với cửa hàng 
đại lý để biết 
thông tin xử lý

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Địa điểm thu gom:

●Kim tiêm dùng cho chăm sóc y tế tại nhà
●Dây truyền dịch, lọc máu...

Hiệp hội Dược sĩ tỉnh Ishikawa

Những hiệu thuốc có dán nhãn 
"Hiệu thuốc nhận thu gom rác y tế"

Chất thải y tế tại nhà

Số 25-10 Hirookamachi I, Tp Kanazawa   TEL: 076-231-6634

Thiêu xác động vật
Có thể thiêu tại Nhà thiêu Hakusan Gosaijo
Xin "Giấy phép thiêu động vật" tại văn phòng Nhà thiêu 
Hakusan Gosaijo (cần mang theo con dấu)
Cần gọi điện đặt trước 

Nhà thiêu Hakusan Gosaijo
Số 258 Seginomachi, Tp Hakusan
TEL: 076-272-0517
1/1, 15/8

Hãy trả trực tiếp cho nhà thiêu
Dưới 10kg:3.140 yên
Trên 10kg:5.190 yên

9:00~ 15:00
P h í :
Thời gian nhận thiêu:Địa điểm:

Ngày nghỉ:

Với chó đã đăng ký thông tin, nếu chết cần gửi "Thông báo về cái chết 
của chó" đến Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố
(Cần đem theo nhãn đăng kí và phiếu tiêm phòng dại mới nhất)

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:30 ~ 17:00
Thời gian tập kết rác 10:00 ~ 11:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần), 
 13:00 ~ 14:45 (cách 15 phút 1 lần, tổng 8 lần)
Ngày nghỉ   Chủ nhật tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 hàng tháng; nghỉ lễ năm mới

Thời gian tiếp nhận lịch hẹn:   8:00 ~ 17:00
Ngày nghỉ   Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Obon, nghỉ lễ năm mới

●Gồm 20 loại rác thải được quy định tại Luật xử lý chất thải 
như: nhựa thải, phế liệu cao su, phế liệu kim loại, thủy tinh 
/ bê tông, trấu, bùn, dầu thải, axit thải, kiềm thải...

Nhờ một công ty thu gom và vận chuyển chất thải công 
nghiệp thu gom cho hoặc mang đến cơ sở xử lý chất thải công 
nghiệp. Vui lòng liên hệ tới địa chỉ sau đây để biết chi tiết:

Những rác này sẽ không được thành phố thu gom mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm tự mình xử lý một cách phù hợp 
với Luật xử lý và làm sạch chất thải cũng như Pháp lệnh về Giảm thiểu chất thải, xử lý chất thải của thành phố Nonoichi
Rác được tạo ra do các hoạt động kinh doanh bất kể loại hay số lượng đều không được thu gom
Điều này áp dụng cho cả các chủ doanh nghiệp cá nhân như: giấy thải tài liệu, thùng các tông thải ra từ văn 
phòng; thức ăn thừa từ nhà hàng; phế liệu rau củ từ các cửa hàng bán lẻ...
Mỗi doanh nghiệp hãy tuân thủ cách xử lý sau:

Nếu những rác này vẫn được vứt tại điểm 
thu gom thì sẽ bị dán tem vi phạm và 
không được thu gom

Hiệp hội tái chế tài nguyên công nghiệp tỉnh Ishikawa

Với những rác có khả năng chứa bệnh lây nhiễm, hãy nhờ cơ 
quan y tế hoặc hiệu thuốc nhận thu gom rác y tế xử lý cho.

Mikawa I.C

Tokumitsu P.A

Onsen CCZ
Đường cao tốc Hokuriku

Hướng đi 

Okyozuka

Hướng đi 

Komatsu Đại học Kinjo●
●Khu phố mới 
   Chiyono

●

Kurosemachi
Khu công nghiệp 

Matsumoto

Tuyến Kanazawa - Mikawa - Komatsu

Trung tâm môi trường 
xanh Matto Ishikawa

* Không xử lý rác thải tài nguyên.

Rác thông 
thường

Trước 7 giờ sáng

Rác không cháy được
Lon rỗng

Chai thủy tinh rỗng

Trước 7:30 sáng

Rác cháy được cỡ lớn
Chai nhựa

Trước 7:30 sáng

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

◎Mọi thắc mắc về địa điểm tập kết rác thải, vui lòng tìm đến ủy ban phường hoặc Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố

Homepage: https://www.city.nonoichi.lg.jp/

Bao bì nhựa để gói

Nakabayashi
Kambayashi
Shinjo
Fujihira
Kiyokane
Suematsu
Tanoshirimachi
Mikkaichi
Futsukaichi

 Tokumoto
Go　
Rengejimachi
Yanagimachi
Nagaike 
Noshiro 
Khu dân cư Asunaro
Okyozuka

Honmachi 1 chome 
Honmachi 2 chome
Honmachi 5 chome
Honmachi 6 chome
Wakamatsu machi
Yokomiya machi
Sanno

Kuraigawa
Taheiji
Inari
Horiuchi
Oshino
Oshikoshi

Thành phố 
Nonoichi

Takahashi machi 
Ogigaoka 
Sumiyoshi machi 

Sugahara machi
Khu dân cư Sugahara

Lịch thu gom và cách phân
loại rác thải gia đình

*Chú ý: Việc thu gom rác vào dịp nghỉ lễ năm mới sẽ khác với ngày thường

Thứ 2, 
thứ 5 

hàng tuần

Thứ 2, 
thứ 5 

hàng tuần

Honmachi 3 chome
Honmachi 4 chome
Hakusan machi
Awada

Yahagi
Toheida
Shimobayashi

Thứ 3, 
thứ 6 

hàng tuần

Thứ 3, 
thứ 6 

hàng tuần

Thứ 4 tuần 
đầu tiên 

của tháng

Tháng 4 tuần 
thứ 3 

của tháng

Thứ 4 tuần 
thứ 2 

của tháng

Thứ 4 tuần 
thứ 4 

của tháng

Phòng an toàn môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Nonoichi TEL: 076-227-6052


