
1 

 

HƯỚNG DẪN VỀ CÁC QUY ĐỊNH THU GOM RÁC CỦA THÀNH PHỐ 

KUSATSU VÀ CÁCH XEM LỊCH THU GOM RÁC 

 

Nội dung của cuốn sách này là hướng dẫn về quy định thu gom,rác của thành phố Kusatsu. Hãy đối chiếu nội dung 

của cuốn sách này và lịch thu gom rác của thành phổ để xác nhận phương pháp đổ rác một cách chính xác. 

Ở thành phố Kusatsu, rác thải từ các hộ gia đình phải đổ ở「Địa điểm thu gom rác」, ngoài ra còn có các quy 

định đổ rác khác. 

Trước khi sử dụng「Khu vực thu gom rác」, xin hãy xác nhận với người quản lý chung cư, khu tập thể hoặc với 

người dân sống xung quanh. 

 Ngoài ra, thành phố Kusatsu cũng có những quy định về việc đổ rác. Rác không được đổ đúng quy định sẽ không 

được thu gom, như vậy sẽ gây phiền phức, khó chịu cho những người dân sống xung quanh đó. 

Xin hãy đọc cuốn sách này một cách cẩn thận và đổ rác theo đúng quy định. 

 

 

RÁC CÓ THỂ ĐỔ TẠI ĐỊA ĐIỂM THU GOM RÁC     

Tại thành phố Kusatsu, những loại rác có thể đổ ở điểm thu gom rác sẽ được liệt kê ở phần tiếp theo. Ngày thu 

gom rác ứng với các loại rác khác nhau, được biểu thị trên lịch thu gom rác bằng các màu sắc khác nhau, do đó hãy 

xác nhận lại trước khi đổ rác. 

 

Chủng loại rác Màu lịch Phương pháp đổ rác 

Nhóm rác đốt được Màu xanh lam Loại túi được chỉ định 

Nhóm đồ đựng bằng nhựa Màu hồng Loại túi được chỉ định 

Nhóm chai nhựa pet Màu xanh lá cây Loại túi được chỉ định 

Nhóm vỏ lon ,vỏ đồ hộp rỗng Màu xám Thùng thu gom chuyên dụng 

Nhóm chai, lọ đựng thực phẩm bằng 

thủy tinh 

Màu lam nhạt Thùng thu gom chuyên dụng 

Nhóm vật dụng cỡ nhỏ Màu tím Túi trong suốt 

Nhóm rác thủy tinh, gốm sứ Màu da cam Túi trong suốt 

Giấy báo cũ 

Báo, tờ rơi quảng cáo Màu vàng đậm 

Buộc bằng dây Tạp chí, giấy cũ Màu vàng 

Bìa các-tông Màu nâu 

 

※Thời gian thu gop rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ sáng của ngày thu gom rác 
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NHÓM RÁC ĐỐT ĐƯỢC  (MÀU XANH LAM)                      

Nhất định phải cho rác vào「Túi đựng rác đốt được theo quy định của thành phố」 rồi mới được đem đi thu 

gom . Rác được cho vào hộp các tông hay không phải loại túi rác được chỉ định của thành phố (ví dụ như túi 

mua hàng ở cửa hàng tiện lợi) sẽ không được thu gom. 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM  

○Rác sinh hoạt (Ví dụ như vụn nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn thừa, bã trà, vỏ hoa quả...) 

※Nhất định phải làm ráo nước trước khi đem đi thu gom 

○Giấy vụn (Ví dụ như mẩu giấy vụn, cốc giấy, tã giấy...) 

※  Đối với tã giấy, phải loại bỏ chất bẩn trước khi đem đi thu gom 

    Hãy đổ vỏ hộp bánh kẹo, túi giấy vào ngày thu gom 「Tạp chí・Giấy loại」 

○Cao su, đồ da thuộc, vải sợi (Ví dụ như giầy dép, túi xách, gối, rèm cửa...) 

○Các sản phẩm nhựa không bao gồm nhóm đồ đựng bằng nhựa (Ví dụ như băng cát-sét, băng video, đĩa CD, 

DVD, đĩa game, bàn chải đánh răng, đồ chơi bằng nhựa... 

○Chất thải y tế gia đình (Ví dụ như các loại túi dịch truyền, ống truyền dịch bằng nhựa, ống thông, bông, băng 

gạc ...) 

○Các loại khác (Ví dụ như các loại miếng dán giữ nhiệt, cao dán, túi giữ lạnh...) 

 

 

 

 

NHÓM ĐỒ ĐỰNG BẰNG NHỰA (MÀU HỒNG) Loại được đánh dấu           

Nhất định phải cho rác vào「Túi đựng rác dành cho nhóm đồ đựng bằng nhựa theo quy định của thành phố」
rồi mới được đem đi thu gom . Rác được cho vào túi không phải loại túi rác được chỉ định của thành phố sẽ 

không được thu gom. 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

 ○Các loại túi  ○Các loại lưới  ○Các loại gói, cốc nhựa  ○Các loại chai nhựa 

 ○Các loại nút chai, nắp nhựa   ○Các loại màng bọc, nhãn dán  ○Các loại khay đựng ○Các loại vật 

liệu lót để chống va đập   

  ※ Hãy sử dụng hết và không được để lại đồ thừa bên trong.  

Nếu còn thực phẩm thừa thì hãy rửa qua trước khi đem đi thu gom. 

 

    

 

  

 

NHÓM CHAI NHỰA PET  (MÀU XANH LÁ CÂY)                

Nhất định phải cho rác vào [Túi đựng rác dành cho nhóm đồ đựng bằng nhựa theo quy định của thành phố] 

rồi mới được đem đi thu gom . Rác được cho vào túi không phải loại túi rác được chỉ định của thành phố sẽ 

không được thu gom. 

CÁC LOẠ I RÁC ĐƯỢC THU GOM 

 ○Chai nhựa đựng nước giải khát,rượu , xì dầu được đánh dấu [PET] 

①Bóc nhãn và bỏ nắp (Cho vào [Nhóm đồ đựng bằng nhựa]) 

②Rửa bằng nước 

③Cho vào túi rác được chỉ định 

Đối với cây gỗ, cành cây có chiều dài không quá 50cm và đường kính không quá 5cm thì phải bó lại rồi 

đem đi thu gom. 

Cho dù là sản phẩm được đánh dấu đồ nhựa tái chế (  ) nhưng không thể rửa sạch hay phải tốn nhiều 

nước và chất tẩy rửa để làm sạch thì hãy đem đi thu gom cùng với「Nhóm rác đốt được」 

Không được gói nhóm đồ đựng bằng nhựa bằng nhiều lớp túi khi đem đi thu gom. 
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NHÓM VỎ LON, VỎ ĐỒ HỘP RỖNG  (MÀU XÁM)                               

Hãy cho vào thùng thu gom chuyên dụng màu xám theo quy định của thành phố 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

 ○Lon nước hoa quả, lon bia, đồ hộp, hộp kẹo, bình xịt... 

①Lon bia và nước hoa quả phải rửa bên trong bằng nước 

②Đập bẹp 

③Cho trực tiếp vào thùng đựng chuyên dụng màu xám theo quy định của thành phố 

※ Không để nguyên trong túi rồi cho vào thùng thu gom. 

 

CHAI LỌ THỦY TINH ĐƯỢC THỰC PHẨM  (MÀU LAM NHẠT)              

Bỏ rác vào trong thùng đựng chuyên dụng màu xám theo quy định của thành phố 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

○Chai lọ đựng gia vị, rượu, nước giải khát . ... 

①Bỏ nắp (Nắp làm bằng kim loại thì bỏ vào 「Nhóm vật dụng cỡ nhỏ」) 

②Rửa bằng nước 

③Cho trực tiếp vào thùng đựng chuyên dụng màu xám theo quy định của thành phố 

  ※ Không được để nguyên trong túi rồi bỏ vào thùng 

 

 

 

 

NHÓM VẬT DỤNG CỠ NHỎ (MÀU TÍM)                

Do không có túi rác được quy định riêng, nên đối với các vật dụng có kích thước trên 20cm thì có thể để nguyên, 

còn các vật dụng có kích thước nhỏ hơn 20cm thì cho vào túi trong suốt rồi đem đi thu gom. 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

○Các loại vật dụng kim loại cỡ nhỏ (Ví dụ như chảo, nồi, ấm đun nước...) 

○Các đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (Ví dụ như máy chơi game, máy xay sinh tố, điện thoại, ấm điện, máy lọc nước 

cỡ nhỏ, máy cạo râu, bàn là, máy sấy, lò nướng bánh mì...) 

  ※ Hãy tháo pin ra trước khi đem đi thu gom 

 ○Các vật dụng làm từ nhựa cứng(Ví dụ như xô, chậu rửa mặt, chậu hoa, các vật dụng có cấu tạo phần lớn từ 

nhựa cứng có kích thước từ 20cm trở lên,...) 

○Các loại khác ( Ô dù, dao, các loại chai lọ có nắp bằng kim loại, ổ cắm điện) 

  ※Đối với các loại dao, phải bọc lại một cách cẩn thận và an toàn bằng vải trước khi đem đi thu gom 

 

Đối với các loại chai lọ đựng thuốc, mỹ phẩm thì được thu gom cùng với「Nhóm rác đồ 

thủy tinh, gốm sứ」 
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NHÓM RÁC THỦY TINH, GỐM SỨ (MÀU CAM)            

Do không có túi được quy định của thành phố, nên hãy cho vào túi trong suốt rồi đem đi thu gom. 

CÁC LOẠ I RÁC ĐƯỢC THU GOM 

 ○Các loại đồ gốm sứ (Ví dụ như các loại chén bát, bình hoa, đĩa, cốc trà, nồi được làm bằng gốm sứ) 

 ○Các loại đồ thủy tinh ( Ví dụ như: thủy tinh tấm, dụng cụ ăn uống bằng thủy tinh, các loại đồ đựng bằng thủy 

tinh chịu nhiệt, các loại chai lọ đựng thuốc, mỹ phẩm, bóng đèn, gương . . .) 

※ Đối với thủy tinh vỡ, phải bọc lại cẩn thận và an toàn bằng giấy trước khi đem đi thu gom 

NHÓM GIẤY BÁO CŨ (BÁO, TỜ RƠI QẢNG CÁO: MÀU VÀNG ĐẬM, TẠP CHÍ, 

GIẤY TẠP: MÀU VÀNG, BÌA CÁC-TÔNG: MÀU NÂU)     
Hãy buộc lại sao cho dễ vận chuyển rồi đem đến địa điểm thu gom rác 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

 ○Báo cũ, tờ rơi quảng cáo 

Hãy buộ c lạ i theo kiể u chữ  thậ p bằ ng dây mộ t cách cẩ n thậ n 

○ Tạp chí, giấy cũ ( Ví dụ như các loại ấn phẩm như tuần san, truyện tranh, sách giáo khoa, ca-ta-lốc và các 

loại giấy bọc, sách hướng dẫn, giấy phô-tô, túi giấy, phong bì...) 

  ※ Để tránh cho khu vực tập kết bị lộn xộn, hãy buộc lại theo kiểu chữ thập bằng dây một cách cẩn thận 

 ○Bìa các-tông 

※ Hãy buộc lại bằng dây theo kiểu chữ thập một cách cẩn thận 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI RÁC KHÔNG ĐƯỢC BỎ Ở ĐIỂM TẬP KẾT RÁC                                

RÁC KHỔ LỚN (ĐỊNH KỲ THU GOM TẠI GIA ĐÌNH)                     
Tùy theo từng khu vực thu gom rác, một tháng có hai ngày thu gom rác cố định, trước khi vất phải đăng kí trước. 

(Có mất phí) 

CÁC LOẠI RÁC ĐƯỢC THU GOM 

Các loại vật dụng có kích thước một chiều trên 50cm, khối lượng trên 10kg và được quy định trong danh mục rác 

khổ lớn 

LỊCH THU GOM RÁC KHỔ LỚN 

(Các khu vực thu gom rác khác nhau sẽ có ngày thu gom rác được quy định riêng) 

Khu vực thu gom rác Ngày thu gom rác 

Shizu A, Shizu B Thứ hai của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 

Kusatsu A, KusatsuB Thứ ba của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 

Oji A, OjiB, Shibukawa Thứ sáu của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 

Yagura A, Yagura B, Yamada A Thứ ba của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 

Oikami A, Oikami B Thứ sáu của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 

CÁC LOẠI GIẤY KHÔNG ĐƯỢC THU GOM 

Các loại giấy bị bẩn, có mùi hôi 

Các loại giấy chống thấm, giấy dầu, giấy bạc 

Giấy than, bưu thiếp thông báo, ảnh hay các loại giấy làm bằng chất liệu đặc biệt 

 ※ Do không thể tái chế được nên hãy cho vào 「Nhóm rác đốt được」 



5 

 

Tamagawa A Thứ năm của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 

Tamagawa B・Kasayama Thứ tư của tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng 

Yamada B, Kamigasa Thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 

Kasanui A, Tokiwa Thứ năm của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 

Kasanui B, Hirai Thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng 

 

【QUY TRÌNH TỪ LÚC ĐĂNG KÝ ĐẾN LÚC THU GOM】 

① Xác nhận rác khổ lớn 

  ・Xác nhận danh mục và số lượng rác khổ lớn muốn vất. 

  ・Xác nhận lịch thu gom rác khổ lớn của mỗi khu vực 

  ・Hãy đăng kí lịch thu gom trước 7 ngày trước khi vất  

  ・Vào thời điểm đầu năm, cuối năm, việc tiếp nhận đăng kí có thể có thay đổi 

② Tiến hành đăng kí thu gom 

  ・Hãy cho chúng tôi biết địa chỉ, họ tên, sô điện thoại, danh mục, số lượng 

・Chúng tôi sẽ thông báo số lượng tem, phiếu xử lý rác cần thiết 

TỔNG ĐÀI ĐĂNG KÍ THU GOM RÁC KHỔ LỚN ☎ 561-2300       

 Thời gian tiếp nhận đăng kí: Ngày thường, từ 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 15 phút chiều (Ngoại trừ thứ bẩy, chủ 

nhật, đầu năm và cuối năm). 

③ Hãy mua tem, phiếu thu gom rác 

・Hãy mua ở ủy ban, trung tâm văn hóa thành phố, thị trấn, đại lý bán tem, phiếu xử lí rác khổ lớn. 

④ Hãy đem rác ra ngoài cổng, cửa nhà trước 9 giờ sáng ngày thu gom rác. 

  ・Hãy viết tên lên tem, phiếu thu gom rác, sau đó dán lên rác khổ lớn, và để ở cổng, cửa nhà hay địa điểm đã 

hẹn trước 9 giờ sáng của ngày thu gom rác. 

 ⑤ Nhân viên thu gom rác sẽ đến để thu gom. 

PIN HẾT                                 

Đem đến cho vào hộp thu gom pin hết đặt tại các cơ sở, cơ quan công ích của nhà nước( như ủy ban, trung tâm 

văn hóa, trường học . . .) 

Các loại pin cúc, pin sạc thì đem đến các cửa hàng để được thu gom. 

 

ĐÈN HUỲNH QUANG (ĐÈN NÊ-ÔNG, ĐÈN TUÝP)            

 Đem đến cho vào hộp thu gom đèn huỳnh quang. 

 Bóng đèn tròn sợi đốt, đèn tắc-te được thu gom cùng với「Nhóm đồ thủy tinh, gốm sứ」 
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CÁC LOẠI RÁC THÀNH PHỐ KHÔNG XỬ LÍ      

○ Xe ô tô, linh kiện, phụ tùng ô tô (Ví dụ như lốp xe, pin, ác quy, dầu máy) 

 ○ Xe máy,linh kiện,phụ tùng xe máy  ○Dầu thải (Xăng, dầu đốt)  ○Bình ga propan 

 ○ Đàn Piano  ○ Bình cứu hỏa  ○ Các loại dụng cụ nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật      

○ Đất, cát, sỏi, đá ○ Chất thải xây dựng, tấm chịu lửa, tấm cách nhiệt, tường thạch cao     

○ Bốn loại đồ điện gia dụng (Điều hòa, ti vi, tủ lạnh (tủ đông), máy giặt (máy sấy quần áo)) 

○ Máy tính( Máy tính để bàn, máy tính xách tay) 

 

 

 

RÁC ĐƯỢC ĐEM ĐẾN TRUNG TÂM XỬ LÝ RÁC                                        

Các loại rác như rác đốt được, rác khổ lớn, sau khi phân loại có thể đem trực tiếp đến trung tâm xử lý rác (có thu 

phí). 

ĐỊA CHỈ 

Thành phố Kusatsu, thị trấn Baba số 1200-25 (草津市馬場町 1200番地 25) 

Trung tâm xử lý rác thành phố Kusatsu (草津市立クリーンセンター) 

Điện thoại: 562-6361     Fax: 566-1694 

NGÀY TIẾP NHẬN 

Từ thứ hai đến thứ bẩy hàng tuần (Chủ nhật, đầu năm mới, cuối năm không làm việc) 

THỜI GIAN TIẾP NHẬN 

Sáng: từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ, chiều: từ 1 giờ đến 4 giờ 

PHÍ XỬ LÝ RÁC 

・Trường hợp một lần đem đến dưới 200kg, chi phí cho mỗi 10kg rác là 110 yên. 

・Trường hợp đem đến từ 200kg trở lên, chi phí cho mỗi 10kg là 170 yên. 

CHÚ Ý 

・Đối với các loại cho vào túi trong suốt hay túi mờ để đem đến thì phải xác nhận được tình trạng ở bên trong. 

・Người đem rác đến nhất định phải mang giấy tờ để có thể xác nhận được nhân thân. 

 

ĐỔI TÚI RÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA THÀNH PHỐ            

PHÂN PHÁT PHIẾU ĐỔI TÚI RÁC 

Đối với lượng phiếu của một năm, vào cuối tháng 9 hàng năm, các hộ gia đình sẽ được phát 135 phiếu đổi túi 

rác (đối với hộ độc thân sẽ là 90 phiếu). Các gia đình hãy xác nhận với tổ dân phố mình đang ở, công ty quản lý , 

công ty bất động sản của toà nhà mình đang thuê. 

 

CÁCH SỬ DỤNG PHIẾU ĐỔI TÚI RÁC 

・Chọn một trong ba chủng loại túi rác 「Nhóm rác đốt được」「Nhóm đồ đựng bằng nhựa」và 「Nhóm chai 

nhựa pet」, rồi tích ✔ vào ô □ đằng trước tên mỗi chủng loại. 

・Mỗi phiếu, ứng với mỗi chủng loại túi rác đã chọn có thể đổi được 5 túi rác theo quy định của thành phố. 

・Không được đổi một lần nhiều phiếu, mà phải tùy theo điều kiện sử dụng để đổi túi rác một cách có kế 

hoạch. 

・Hãy sử dụng phiếu đổi túi rác tại các đại lý được thành phố chỉ định (Xem ở phía sau tờ lịch đổ rác) 

 

Những loại rác này thành phố không thể xử lý do đó hãy đem đến các cửa hàng, đại lý bán hàng để nhờ xử lý. 
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MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý 

・Hãy đổi phiếu trong thời hạn hiệu lực được ghi trên phiếu. 

・Phiếu đổi túi rác không được cấp lại nên hãy bảo quản cẩn thận. 

TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG TÚI RÁC THEO QUY ĐỊNH KHÔNG ĐỦ ĐỂ SỬ DỤNG 

Hãy mua túi rác được chỉ định (110 yên/túi) tại các đại lý được thành phố chỉ định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ tư vấn, thảo luận - 

Thành phố Kusatsu, thị trấn Baba, số 1200-25 

(草津市馬場町 1200－25) 

Phòng quản lý tài nguyên và môi trường thành phố Kusatsu  

(Bên trong trung tâm xử lý rác) 

   Điện thoại: 562－6361   Fax: 566－1694 

 

 

                  Hãy sử dụng 「Phần mềm phân loại 

 rác của thành phố Kusatsu」(草津市ごみ分別アプリ)

      trên điện thoại thông Minh hoặc máy tính bảng 

(Chỉ có bản tiếng Nhật) 

～Tải về ở đây↓～  

      

Android   iPhone      

 

 

 

  


