
ごみの出し方の手引き(ベトナム語版) Hướng dẫn cách vứt rác 

 

沼津市では、ごみの減量と再資源化のため、ごみを４分別で収集しています。 

Tại thành phố Numazu, nhằm giảm thiểu lượng rác thải và tái chế rác, rác sẽ được phân thành 

4 loại trước khi thu gom. 

 

●ごみの出し方の基本 

 １．決められた日に ・・・ごみの年間収集計画表を確認して、当日の朝 8 時までに出してください。 

 ２．決められた場所へ・・・地域で決められた「ステーション」に出してください。 

 ３．決められたものを・・・この便利帳に記載されている種類ごとに分別して出してください。 

● Quy định cơ bản về cách vứt rác 

  1. Vào ngày vứt rác theo quy định: Kiểm tra bảng kế hoạch thu gom rác trong năm và vứt rác trước 8 giờ sáng ngày 

hôm đó. 

  2. Nơi vứt rác theo quy định: Vứt rác ở “Điểm tập kết rác” theo quy định của khu vực. 

  3. Các loại rác đã được quy định: Phân loại và vứt rác theo từng loại được ghi trong sổ hướng dẫn này. 

 

●ごみの年間収集計画表は、市役所、市民窓口事務所にあります。 

  ごみを出すステーションの場所は、ごみの種類により違うので、近所の人に聞いてください。 

● Có thể tìm xem Bảng kế hoạch thu gom rác trong năm ở Tòa thị chính, Văn phòng quầy tư vấn cư dân thành phố. 

 Tùy theo từng loại rác mà điểm tập kết vứt rác sẽ khác nhau, nên bạn có thể hỏi thăm hàng xóm xung quanh. 

 

●ごみは「沼津市指定袋」に入れて出します。ただし、資源回収の日と、埋め立てごみの日に焼却粗大ごみ（②類）を出すときは、袋を

使いません。また、「沼津市指定袋」と書いてあるレジ袋は、ごみを出す袋として使用できます。 

● Cho rác vào “túi rác quy định của thành phố Numazu” trước khi vứt. Tuy nhiên, 

   không sử dụng túi khi vứt rác cồng kềnh cần thiêu hủy (Loại ②) vào ngày thu gom rác 

 tái chế và ngày thu gom rác chôn lấp. 

Ngoài ra, có thể sử dụng túi mua hàng có viết chữ “túi rác quy định của thành 

   phố Numazu” để làm túi vứt rác. 

 

 

 

 

●道路・空き地・川などにごみを捨てると、法律により罰せられます。 

● Nếu bạn vứt rác trên đường, bãi đất trống hay xuống sông, v.v... thì bạn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

 

 

問合せ先：クリーンセンター   Địa chỉ liên hệ : Trung tâm xử lý rác Clean Center 

☎ ０５５(９３３)０７１１   

ごみ袋／Túi rác 

Numazu 

City Office 



 

●生ごみ 

● Rác nhà bếp 

 

 

 

●紙くず 

小さな紙きれ、カーボン紙、コート紙など。 

● Giấy vụn 

  Giấy mảnh nhỏ, giấy than, giấy tráng phủ, v.v... 

 

 

 

●おむつ・生理用品 

汚物はトイレに流す。 

● Tã, băng vệ sinh 

 Xả trôi chất bẩn vào bồn cầu. 

 

 

 

●その他燃やせるもの 

軍手、割りばし、吸い殻など。 

● Các loại rác cháy được khác 

 Găng tay bảo hộ lao động, đũa tách, đầu lọc thuốc lá, v.v... 

 

 

 

●衛生処理が必要なもの 

 歯ブラシ・トイレブラシ・くつ下・下着など。 

● Loại rác cần xử lý vệ sinh 

Bàn chải đánh răng, bàn chải cọ bồn cầu, vớ, đồ lót, v.v... 

 

 

燃やすごみ 

集める日：週２回 

集める場所：燃やすごみのステーション 

出し方：沼津市指定袋 

Rác cháy được 

Ngày thu gom: 2 lần/tuần 

Nơi thu gom: Điểm tập kết rác cháy được 

Cách vứt rác: Sử dụng túi rác quy định của thành phố Numazu 



  

商品の入っていた、プラスチックやビニールなどの容器や包装を出します。プラマークが目印です。リサイクルするので、汚れを落と

してから出してください。汚れの落ちないものは、燃やすごみとして出してください。 

 Vứt bao bì và hộp đựng bằng nhựa plastic hoặc nhựa vinyl có chứa sản phẩm bên trong. Các bao bì, hộp đựng có dấu ký 

hiệu Pura. Các bao bì và hộp đựng này sẽ được tái chế nên hãy tẩy sạch vết bẩn trước khi vứt. Đối với những vật không thể 

tẩy sạch vết bẩn, hãy vứt vào loại rác cháy được. 

 

 

 

 

 

 

●ボトル・カップ類 

● Các loại chai lọ, ly tách 

 

 

 

 

●ポリ袋・ラップ類 

● Các loại túi nhựa poly, màng bọc 

 

 

 

●発泡スチロールの容器・緩衝材 

● Đồ đựng bằng xốp, vật liệu đệm 

 

 

 

 

●あみ・ネット類 

● Các loại lưới 

 

プラスチック製容器包装 

集める日：週１回 

集める場所：プラスチック製容器包装のステーション 

出し方：沼津市指定袋 

Bao bì, hộp đựng bằng nhựa plastic 

Ngày thu gom: 1 lần/tuần 

Nơi thu gom: Điểm tập kết rác bao bì, hộp đựng bằng nhựa plastic 

Cách vứt rác: Sử dụng túi rác quy định của thành phố Numazu 

プラマーク 

Ký hiệu Pura 



 

●缶類 

 中を空にして、回収袋に入れてください。 

 電源コードも缶の回収袋に入れてください。 

● Các loại lon 

 Xả sạch chất bên trong, cho vào túi thu gom. 

  Dây nguồn cũng cho vào túi thu gom lon. 

  

 

●びん類（食品・飲み物が入っていたものに限る） 

 中を空にして軽くゆすぎ、無色透明、茶色、その他の色に分けて出してください。 

● Các loại chai (chỉ áp dụng cho chai chứa thực phẩm và đồ uống) 

  Xả sạch chất bên trong, rửa sạch sơ, phân loại chai theo màu như loại trong suốt không màu, loại màu nâu hoặc loại 

màu khác trước khi vứt. 

 

 

 

 

 

●金属類 

 他の素材と組み合わされていても、金属の割合が多ければ、ここに出してください。 

● Đồ kim loại 

  Bao gồm cả những vật có cấu tạo kết hợp với các chất liệu khác, nếu tỷ lệ kim loại chiếm phần lớn thì sẽ vứt vào đây. 

 

 

 

 

 

 

 

●乾電池 

  回収缶に入れてください。 

● Pin khô 

Cho vào lon thu gom.   

 

 

 

資源ごみ 

集める日：月１回 

集める場所：資源ごみのステーション 

出し方：種類別 そのまま又は束ねて出す 

Rác tài nguyên 

Ngày thu gom: 1 lần/tháng 

Nơi thu gom: Điểm tập kết rác tài nguyên 

Cách vứt rác: Phân loại, để nguyên hoặc buộc lại trước khi vứt 

回収袋 

Túi thu gom 

回収缶 

Lon thu gom 



 

●古紙類 

 新聞と折り込みチラシ、ダンボール、飲料用紙パック、本とボール紙の 

４種類に分けて、種類ごとに白い紙ひもで束ねてください。 

  カーボン紙、感熱紙、銀紙は燃やすごみに出します。 

飲料用紙パックは、雨の日には出さないでください。 

● Các loại giấy cũ 

 Phân loại giấy thành 4 loại: báo và tờ rơi gấp kèm trong báo, thùng các tông,  

hộp giấy đựng đồ uống, sách và giấy các tông, sau đó buộc mỗi loại bằng dây giấy màu trắng. 

 Đối với giấy than, giấy cảm nhiệt, giấy bạc sẽ vứt vào rác cháy được. 

 Không vứt hộp giấy đựng đồ uống vào ngày mưa. 

 

 

●古布類 

  ひも等で束ねて出してください。汚れているものは 

燃やすごみへ出します。雨の日には出さないでください。 

● Các loại vải cũ 

 Buộc lại bằng dây, v.v... trước khi vứt. Đối với các loại vải 

dính vết bẩn sẽ vứt vào rác cháy được. Không vứt vào  

ngày mưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャップとラベルを取る 

Tháo nắp và nhãn chai 

つぶす 

Đập bẹp 

中を水で洗う 

Dùng nước rửa sạch  

bên trong chai 

回収袋にそのまま入れる 

Để nguyên và cho vào  

túi thu gom 

キャップとラベルは、プラスチック製容器包装の日に出してください。 

Đối với nắp và nhãn chai sẽ vứt vào ngày thu gom bao bì, hộp đựng bằng nhựa plastic. 

●ペットボトル 

 清涼飲料または酒またはしょう油が入っていたペットボト

ルのうち、本体やラベルに PET マークがあるもの。 

回収袋に入れてください。 

● Chai nhựa PET 

 Là các chai có ký hiệu PET trên thân chai hoặc trên 

nhãn chai trong số các chai nhựa PET đựng đồ uống 

lạnh, rượu hoặc nước tương. Cho vào túi thu gom. 

PET マーク 

Ký hiệu PET 
回収袋 

Túi thu gom 

ペットボトルの出し方 

Cách vứt chai nhựa PET 



 

 

 

 

 

 

●せともの・ガラス類（①類）：「沼津市指定袋」に入れて出してください。 

 リサイクルすることも焼却することもできないもの。アルミ箔、ゴム製品、 

使い捨てカイロもここに出してください。 

●Các loại đồ gốm sứ, thủy tinh (Loại ①): Cho vào “túi rác quy định của  

thành phố Numazu” trước khi vứt. 

Đây là các loại rác không thể tái chế cũng như không thể xử lý thiêu hủy.  

Đối với lá nhôm, các sản phẩm bằng cao su, miếng dán giữ nhiệt Kairo  

dùng một lần cũng sẽ vứt vào đây. 

 

 

●焼却粗大ごみ（②類）：袋に入れないで出してください。 

燃やすために破砕処理が必要な木製品や布団など。大きなものは 1m 程度の 

大きさにして出してください。布団やカーペットはひも等で束ねて出してください。 

● Rác cồng kềnh cần thiêu hủy (Loại ②): Vứt mà không cần cho vào túi. 

 Đối với các sản phẩm bằng gỗ và chăn nệm, v.v... cần xử lý nghiền nát trước khi đốt. 

 Đối với các vật dụng lớn, xử lý chia nhỏ thành từng vật có kích thước khoảng 1m trước  

khi vứt. Đối với chăn nệm và thảm trải sàn thì buộc lại bằng dây, v.v... trước khi vứt. 

 

 

●熱源利用プラスチックごみ（③類）：「沼津市指定袋」に③と書いてから、入れて 

出してください。プラスチック製品、革製品、プラスチックで覆われた小型家電です。 

袋に入らないものは、そのまま出してください。 

● Rác thải nhựa plastic sử dụng nguồn nhiệt (Loại ③): Viết ③ lên “túi rác  

quy định của thành phố Numazu”, cho rác vào túi trước khi vứt. 

  Sản phẩm nhựa plastic, sản phẩm bằng da, đồ điện gia dụng loại  

nhỏ được phủ nhựa plastic. Các vật không cho được vào túi thì để nguyên rồi vứt. 

 

 

 

●蛍光管：割らずにそのまま出してください。 

 割れてしまったものは、袋に入れて「蛍光管」と書いて出してください。 

● Đèn huỳnh quang: Không làm vỡ, để nguyên rồi vứt. 

 Đối với các bóng đèn đã vỡ sẽ cho vào túi và viết “Đèn  

huỳnh quang” lên túi trước khi vứt. 

その他のごみ（「埋め立てごみ」と呼んでいる） 

集める日：月１回 

集める日：その他のごみのステーション 

出し方：各項目を参照 

Các loại rác khác (còn gọi là “Rác chôn lấp”) 

Ngày thu gom: 1 lần/tháng 

Nơi thu gom: Điểm tập kết các loại rác khác 

Cách vứt rác: Tham khảo các hạng mục sau 



 

 

 

●ごみステーションに出せないもの 

１．取扱店に処理を依頼するもの。又は解体（素材別に分けて、1m 以内の大きさにする）してから、クリーンセンターに持ち込んでく

ださい。 

   オルガン、電子オルガン、マッサージチェア、スプリング入りのマットレスやソファー 

２．少量なら持ち込み可能なもの（家庭から出たものに限る） 

   ブロック、レンガ、コンクリート製物干し台 

解体ができない場合、多量の場合は、取扱店や一般廃棄物処理業者にご相談ください。 

● Loại rác không được vứt ở điểm tập kết rác 

1. Những vật phải nhờ cửa hàng đại lý xử lý. Hoặc những vật phải mang đến trung tâm xử lý rác Clean Center sau khi đã 

tháo rời từng bộ phận (phân loại từng bộ phận theo chất liệu và xử lý chia nhỏ thành từng vật có kích thước khoảng 1m). 

    Đàn organ, đàn organ điện tử, ghế mát-xa, nệm lò xo và ghế sofa 

2. Loại rác có thể mang đến nếu số lượng nhỏ (chỉ áp dụng cho những vật vứt đi từ gia đình) 

    Gạch khối, gạch xây nhà, giá phơi quần áo bằng bê tông 

Trường hợp không thể tháo rời từng bộ phận và số lượng nhiều, hãy tham khảo ý kiến của cửa hàng đại lý hoặc doanh 

nghiệp xử lý chất thải thông thường. 

 

 

●市で処理できないもの 

 取扱店または廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 

 タイヤ、廃油（灯油、ガソリン、潤滑油）、特殊薬品（毒薬、農薬等）とその容器、ピアノ、LPG ボンベ 

● Loại rác không thể xử lý trong thành phố 

 Nhờ cửa hàng đại lý hoặc doanh nghiệp xử lý chất thải xử lý. 

 Lốp xe, dầu thải (dầu hỏa, xăng, dầu bôi trơn), các loại thuốc đặc biệt (thuốc độc, hóa chất nông nghiệp, v.v...) và các  

hộp đựng các loại thuốc này, đàn piano, bình gas LPG 

 

●製造者の責任においてリサイクルするもの 

 取扱店またはメーカーに引き渡してください。 

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、パソコン、オートバイ、充電池、ボタン電池 

● Loại rác tái chế theo trách nhiệm của nhà sản xuất 

 Giao cho cửa hàng đại lý hoặc nhà sản xuất. 

 Máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt, máy tính, xe máy, pin sạc, pin nút 

 

●事業活動により生じた廃棄物 

 事業者は、事業活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任において、適正に処理する事が法律で義務づけられています。 

● Rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh 

 Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ xử lý đúng cách rác thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh theo quy  

định của pháp luật. 

 

 

市で収集しないもの   Các loại rác không thu gom trong thành phố 



 

 

 

●家電のリサイクル 

 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機は、家電小売店に引き渡し、処理を依頼してください。家電リサイクル法に基づき、 

製造業者等によるリサイクルがおこなわれます。市のごみステーションには出せません。 

 引き渡しの際に、リサイクル料金と収集・運搬料金がかかります。販売店やメーカーにお問合わせください。 

● Tái chế đồ điện gia dụng 

 Đối với máy điều hòa, ti vi, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt sẽ giao cho cửa hàng bán lẻ đồ điện gia dụng và nhờ họ xử lý. Các nhà 

sản xuất, v.v... thực hiện tái chế dựa theo Luật tái chế đồ điện gia dụng. Không được vứt rác tại điểm tập kết rác của thành 

phố. Khi chuyển giao, bạn sẽ phải mất phí tái chế, phí thu gom/vận chuyển rác. Hãy liên hệ với cửa hàng đại lý hoặc nhà sản 

xuất để biết thêm chi tiết. 

 

●パソコンのリサイクル 

 家庭用のパソコンは、製造メーカーに回収の申し込みをしてください。市のごみステーションには出せません。 

 自作パソコンや、メーカーが無い場合は、「パソコン３R 推進センター（☎03-5282-7685 ホームページ http://www.pc3r.jp）」に問合

わせください。 

● Tái chế máy tính 

 Đối với máy tính dùng trong gia đình, cần đăng ký thu gom với nhà sản xuất chế tạo máy tính. Không được vứt rác tại điểm 

tập kết rác của thành phố. 

 Trường hợp máy tính tự chế hoặc nhà sản xuất không còn hoạt động thì hãy liên hệ “Trung tâm xúc tiến PC 3R (☎ 03-5282 

-7685, Trang chủ http://www.pc3r.jp)” để biết thêm chi tiết. 

 

 

 

 

●ごみの自己搬入 

 引っ越しなどの多量のごみは、クリーンセンター（清掃プラント）に直接持ち込んでください。 

持ち込みの時には、以下のことに注意してください。 

 １．ステーションに出すときと同じように、きちんと分別してから持ち込んでください。 

 ２．受付は、月曜日〜金曜日と第１・３・５土曜日（祭日を除く）の 8:30〜12:00 / 13:00〜15:30 です。 

 ３．沼津市内で排出されたごみに限ります。 

 ４．手数料がかかります。（最大積載量の定めが無い普通乗用車の場合 1,240 円） 

● Các loại rác tự mang đến 

 Đối với rác có số lượng lớn như rác khi chuyển nhà, v.v..., hãy mang trực tiếp đến trung tâm xử lý rác Clean Center (nhà  

máy xử lý vệ sinh). Khi mang rác đến, hãy chú ý những việc sau đây. 

 1. Tương tự như khi vứt rác ở điểm tập kết, hãy phân loại rác cẩn thận trước khi mang đến. 

 2. Thời gian tiếp nhận từ 8:30 – 12:00/13:00 – 15:30 từ Thứ hai – Thứ sáu và Thứ bảy các tuần 1, 3, 5 của tháng (ngoại  

trừ ngày lễ). 

 3. Chỉ áp dụng cho những loại rác được vứt trong thành phố Numazu. 

 4. Có tốn phí. (Mất phí 1.240 yên đối với trường hợp xe ô tô chở khách thông thường không có quy định về tải trọng tối đa) 

情報コーナー Góc thông tin 

PC リサイクルのマーク 

Ký hiệu tái chế PC 

http://www.pc3r.jp）」に問合
http://www.pc3r.jp）」に問合

