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Địa điểm tư vấn; Trung tâm tái chế Thành phố Chino  

Tel. 0266-72-2905 
 

Quy định về vứt rác 

- Nhất định phải phân loại thành rác tái chế (Shigenbutsu), rác không cháy được (Funenbutsu), rác cháy  

được (Kanenbutsu). Với rác tái chế còn có quy định phân loại riêng. Hãy tuân thủ các quy định này.  

 

- Địa điểm vứt rác 

Rác tái chế 

(Shigenbutsu) 

Rác không cháy được 

(Funenbutsu) 

- Các trạm rác dành cho rác tái chế, rác không cháy được của từng Khu vực 

dân cư (Chiku) 

- Các điểm thu rác tái chế tại bãi đỗ xe của các siêu thị lớn.  

- Các trạm rác tái chế của Cơ sở, cơ quan công cộng.  

Rác cháy được 

(Kanenbutsu) 

- Các trạm rác dành cho rác cháy được của từng Khu vực dân cư.  

- Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Seiso Center.  

 

- Nội dung chú ý 

Hãy xác nhận ngày thu rác, thời gian và quy định sử dụng của Khu vực dân cư (Khu vực bạn đang 

sống). 

Trạm rác thu rác cháy được người dân của chính Khu vực dân cư đó quản lý và dọn vệ sinh nên 

không được vứt rác tái chế, rác không cháy được ở đó. Rác chưa được phân loại, vứt sai ngày, thời 

gian thu rác, xe thu gom rác sẽ để lại, không mang đi. Người dân của Khu đó phải phân loại lại và 

dọn dẹp rác bị để lại, vô cùng phiền phức.  

- Trường hợp căn hộ có địa điểm, cách thức riêng về thu gom rác, hãy xác nhận với công ty quản lý chung  

cư hay chủ nhà.  

 

Chú ý khi phân loại và vứt rác Tái chế, rác không cháy được 

- Rác không cháy được phải cho vào túi rác chuyên dụng cho rác không cháy được (Chữ màu xanh lá), ghi 

tên Khu vực và tên của bản thân.  

- Những rác không thể cho vào túi rác chuyên dụng thì trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác tái chế Suwa-

minami Risaikuru Center.  

 

 

ベトナム語 
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Phân loại Chú ý cách vứt rác 

Giấy, sách báo không để dính nước.  

Ngày mưa không thể vứt ra Trạm rác của Khu vực. 

Giấy báo, Tờ rơi quảng cáo - Giấy không buộc lại với nhau. 

Tạp chí, Sách, Hộp,  

Giấy các loại 

- Tháo vứt lớp ni lông, kim loại, nhựa.. 

- Hộp tháo, mở ra rồi mới vứt. 

- Không buộc lại với nhau.  

Thùng các tông  
- Tháo vứt lớp kim loại.  

- Không buộc lại với nhau. 

Gói giấy của đồ uống  

(Lớp giấy bên trong màu trắng) 

Ví dụ：Hộp sữa, hộp sữa chua 

- Tháo vứt lớp nhựa. 

- Hộp giấy tháo mở cho bằng phẳng. 

- Rửa sạch bên trong và để khô ráo. 

- Không buộc lại. 

Gói giấy của đồ uống 

(Lớp giấy bên trong màu bạc) 

Ví dụ; hộp rượu 

Lon nhôm - Rửa sạch bên trong lon đồ uống, lon, hộp. 

- Nắp cho vào bên trong lon, hộp. 

- Bình xịt tháo cho hết hơi bên trong, không đục lỗ khi vứt. 

Lon sắt, thiếc 

Bình xịt, phun 

Bình, chai lọ không màu 
- Phân loại theo từng màu.  

- Tháo nắp, các thứ phụ kèm. 

- Súc sạch. 

- Lọ trang điểm cũng phân loại theo màu.  

- Bình có in chữ vứt sang loại *Bình, chai lọ màu khác*.  

- Bình bị vỡ vứt như rác không cháy được.  

- Bình bia, Bình 1800 ml mang tới cửa hàng đã mua.  

Bình, chai lọ màu nâu 

Bình, chai lọ màu khác 

Khay đựng đồ ăn   

(Màu trắng) 

- Rửa sạch và để khô ráo. 

- Trường hợp đã rửa nhưng không hết bẩn, vứt như rác cháy được. 

- Khay có hình vẽ hoặc khay màu thì vứt sang loại *Đồ nhựa dùng cho 

đóng gói.  

Đồ nhựa dùng cho đóng gói 

(Yoki-hoso-purasuchikku) 

Các đồ nhựa có biểu tượng như đây 

- Rửa sạch, để ráo nước.  

- Trường hợp đã rửa nhưng không hết bẩn, vứt như rác cháy được. 

Các loại nhựa khác  

Ví dụ: Các sản phẩm nhựa như giỏ 

đựng, lọ rửa mặt, đồ chơi, thìa. 

- Rửa sạch, để ráo nước. 

- Trường hợp đã rửa nhưng không hết bẩn, vứt như rác cháy được. 

- Cho những rác có độ lớn có thể cho vào được túi rác chuyên dụng dành 

cho rác cháy được loại 45L. 
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Phân loại  Chú ý cách vứt rác 

Lon nhựa PET BOTLE  

Những lon nhựa PET BOTLE có biểu  

tượng như sau  

- Tháo nắp, nhãn dán đính kèm. 

- Súc sạch, để khô ráo. 

- Nắp, nhãn dán vứt như rác *Đồ nhựa đóng gói Yoki-hoso 

purasuchikku.  

Các loại vải 

Ví dụ; đồ jeans, quần áo trẻ em, áo phông, 

vải cốt tông, lụa, vải khăn, vải. 

- Giặt sạch, phơi khô.  

- Để nguyên cúc, bấm.. 

- Tất, găng tay, đồ lót, túi xách, chăn lông, vải lông, rèm, thảm, vải 

dính bẩn..vứt như rác cháy được hoặc mang tới Trung tâm xử lý rác 

Suwa-minami-seiso Center.  

Pin  

Các loại pin bazo, pin mangan,  

pin cúc, pin Lithium.. 

- Các loại pin sạc phải dán băng dính vào phần điện cực để cách điện,  

vứt vào loại rác Pin.. 

Dầu ăn 

Dầu rán tempura, dầu salad. 
- Đổ vào bình chứa dầu thải có tại địa điểm thu gom rác tái chế.  

Bóng huỳnh quang (Keikokan),  

Dụng cụ đo nhiệt độ thủy ngân  

- Cho vào thùng chứa bóng huỳnh quang, hoặc lấy giấy báo cuộn lại, 

cho vào rác Keikokan Bóng huỳnh quang.  

- Bóng huỳnh quang (Keikokan) đã vỡ vứt như rác không cháy được.  

Rác không cháy được 

 

Kính 

Ví dụ; Kính, bóng đèn tròn, bóng huỳnh 

quang loại tròn  

 

Đồ điện loại nhỏ, Ngoài ra 

Ví dụ; Máy sấy tóc, Radio, Chảo rán,  

Phích điện, Nồi.. 

 

Đồ gốm, sứ 

Ví dụ; Đĩa, cốc sứ, bình hoa, chén,  

 chén trà  

- Vứt rác vào túi chuyên dụng dành cho rác cháy không cháy được 

(in chữ màu xanh lá), buộc miệng túi, ghi tên Khu vực, tên.  

- Những đồ lớn không cho vào túi được cho sang rác khổ lớn, mang 

tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Risaikuru Center.  
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Chú ý khi vứt rác cháy được (Kanenbutsu) 

- Cho vào túi chuyên dùng cho rác cháy được do thành phố Chino chỉ định (túi in chữ màu đỏ), ghi tên Khu 

vực và tên người vứt.  

- Xác nhận ngày vứt rác của Khu vực nơi bản thân sinh sống.  

- Vứt rác tại địa điểm được quy định trước 8h30 sáng. 

- Chủ nhật và từ ngày 31 tháng 12 tới mồng 3 tháng 1 không thể vứt rác.  

- Những rác không thể cho vào túi đựng chuyên dụng cho rác cháy được, trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý 

rác Suwa-minami-seiso Center.  

- Thú nuôi bị chết, cho vào hộp carton và trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami-seiso Center.  

- Thú nuôi trên 20 kg hoặc có nguyện vọng nhận lại xương cốt, hãy nhờ đến Nơi hỏa táng động vật.  

 - Rác tái chế và rác không cháy được tuyệt đối không cho vào Túi rác cháy được.  

 

Vụn giấy  
Vụn giấy, giấy bẩn 

- Giấy bẩn không thể dùng lại để tái chế   

Da, cao su  Túi xách, dép xăng đan, ủng.. 

Cành cây, cỏ, hoa.. 

- Bó thành bó chiều cao dưới 50 cm, chiều ngang dưới 10 cm, đường kính 

dưới 20 cm. (Tối đa một lần vứt 5 bó) 

- Cây trồng phải gắn kèm bảng tên (ghi tên Khu vực và tên người vứt)  

- Hoa cỏ cho vào túi chuyên dụng cho rác cháy được, ghi tên vào túi.  

(Tối đa một lần vứt 5 túi).  

- Trường hợp trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Seiso 

Center thì chiều ngang cây cũng phải dưới 10 cm, chiều dài dưới 2m.  

Rác bếp  
- Đồ ăn thừa, vỏ, vụn hoa quả, rau xanh.. 

- Để ráo nước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian mở cửa  

Từ thứ 2～ thứ 7 

9：00～16：30  

Trung tâm tái chế Suwa-minami Risaikuru Center; 

Yonezawa1787-1  Tel: 0266-78-3688 

 
Trung tâm xử lý rác Suwa-minami Seiso Center; 

Yonezawa2000-3  Tel: 0266-71-1633 
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Chú ý khi vứt rác khổ lớn 

- Rác cháy được khổ lớn không thể cho vào túi rác chỉ định của thành phố Chino  

(túi in chữ màu đỏ) 

Rác sinh hoạt hộ gia đình không mất phí 

Chăn・Thảm・Nệm 

(Rác cháy được) 

Trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác  

Suwa-minami-Seiso Center. 

  

- Rác không cháy được khổ lớn không thể cho vào túi rác chỉ định của thành phố Chino 

  (Túi in chữ màu xanh lá cây)  

Mất phí xử lý 200 yên/10 kg 

Các loại ngoài chăn, Thảm, nệm 

(Rác tái chế/ Rác không cháy được) 

Trực tiếp mang tới Trung tâm xử lý rác  

Suwa-minami Risaikuru Center. 

Đồ gỗ, đồ điện, kim loại, nhựa khổ lớn 

Ví dụ:  

bàn sưởi điện Kotatsu (Tháo bỏ phần linh kiện điện, kim loại), tủ gỗ, bàn gỗ, máy sưởi dầu, 

 lò vi sóng, xe đạp, máy khâu, máy hát, tủ áo, nắp bồn tắm, sofa... 

 

Những rác thành phố Chino không thu gom 

- Hãy hỏi cửa hàng nơi bạn đã mua đồ hoặc các cơ sở kinh doanh chuyên thu gom xử lý rác.  

Ví dụ;  

vật liệu xây dựng thừa, khối block, bồn cầu, cửa lưới, xe máy, lốp xe, vành lốp, dầu máy,  

dầu hỏa, hóa chất nông nghiệp (bao gồm cả bình đựng), sơn, dung môi, máy sưởi dầu,  

bạt phủ, bình cứu hỏa,thảm dính đất, những rác thành phố phán đoán không thích hợp.. 

 

Đồ thuộc đối tượng luật tái chế đồ điện 

- Hãy thảo luận với cửa hàng đã mua. 

Tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ đông, máy sấy quần áo. 

 

Thu gom rác của Các cơ sở kinh doanh 

- Thành phố không thu gom rác của Các cơ sở kinh doanh, công ty. 

- Các cơ sở kinh doanh, công ty không được vứt rác ở các điểm thu gom của thành phố. 
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Các điểm thu gom rác tái chế của các siêu thị lớn, cơ sở công cộng 
 

Địa điểm  Ngày thu  Giờ thu gom  

Bãi đỗ xe Siêu thị A COOP SUNLIFE 

(Ａコープ-サンライフ駐車場) 

Thứ 7 tuần 2. 4 của tháng 

- Ðển tháng 3/2023 làm việc từ  

14:00~16:00 

 

- Từ tháng 4/2023 làm việc từ 

13:00~15:00 

Bãi đỗ xe Siêu thị A COOP PIAMIDOR 

(Ａコープ-ピアみどり駐車場) 

Bãi đỗ xe SEIYU 

(西友駐車場) 

Bãi đỗ xe Trung tâm dịch vụ phúc lợi y tế 

SEIBU (cơ sở mới) 

(西部保健福祉サービスセンター駐車場) 

Thứ 7 tuần 2. 4 của tháng 

- Từ tháng 3/2023 có thể sử 

dụng. 

13:00 ～ 15:00 

Bãi đỗ xe Chino Kankyo-kan  

(茅野環境館駐車場) 

Chủ nhật hàng tuần 

(Từ 29/12~3/1 nghỉ) 
10:00 ～ 15:00 

Trung tâm tái chế Suwa-minami Risaikuru 

Center. 

(諏訪南リサイクルセンター) 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

(Từ 29/12~3/1 nghỉ) 
9:00 ～ 16:30 

 

Danh sách cơ sở kinh doanh thu gom rác thải, tái chế thành phố Chino 
 

Tên công ty Địa chỉ Số điện thoại Loại rác thu gom 

Tezawa-shoten 

（有）手澤商店  
Uehara 1034 0266-72-3012 Kim loại  

Nagano-kosan 

（有）長野興産  

Tsukahara  

2-5-30 
0266-73-1728 

Rác cháy được, rác không cháy được, 

rác khổ lớn, rác tái chế, lốp xe, ô tô 

Daiwa-kinzoku 

（有）ダイワ金属  

Miyagawa ankokuji 

2026 
0266-72-8250 Kim loại  

Kokorosu 

（株）ココロス  

Tamagawa minami 

koizumi 9801- 
0266-79-5005 

Rác cháy được, rác không cháy được, 

rác khổ lớn, rác tái chế, lốp xe 

Shinano-kankyo-eiseisha 

（有）信濃環境衛生舎  

Kohigashi yamaguchi 

6188-2 
0266-77-2282 

Rác cháy được, rác không cháy được, 

rác khổ lớn, rác tái chế, lốp xe, ô tô 

Shinano-bien 

（株）信濃美苑  

Yonezawa kitaooshio  

3874-11 
0266-72-8820 

Rác cháy được, rác không cháy được, 

rác khổ lớn, rác tái chế, lốp xe, ô tô 

Shinano-kankyo-seibi  

（株）信濃環境整備  

Kanazawa 

 2939-233 
0266-79-6344 

Rác cháy được, rác không cháy được, 

rác khổ lớn, rác tái chế, lốp xe 

Maruei-kinzoku 

（株）丸栄金属  

Kanazawa kibune 

4890 
0266-72-0329 Kim loại  
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Ngày thu gom rác cháy được, rác tái chế, rác không cháy được 
 

Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

茅野 

(Chino) 

上原 (Uehara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 3 tuần 3 của tháng  

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 4 của tháng) 

横内 (Yokouchi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 2 tuần 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 4 tuần 3 của tháng) 

茅野町 (Chino-machi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 2 tuần 1 và tuần 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 1, 3 của tháng) 

仲町 (Nakamachi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần  Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

塚原 (Tsukahara) 

Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần  

Thứ 3 tuần 1, 3 của tháng 
Thứ 4. Thứ 7 hàng tuần 

(Đằng sau siêu thị Ogino 2 chỗ) 

本町 (Honmachi) 

(Bao gồm cả Oniba) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

Thứ 3 tuần 4 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 3 của tháng) 

城山 (Joyama) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 của tuần 1, 3 của tháng 

丁田 (Choda) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1 của tháng 

(Địa điểm; Miyagawa-arai) 

宮川

(Miyagawa) 

高部 (Takabe) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1, 3 của tháng) 

新井 (Arai) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1 của tháng 

安国寺 (Ankokuji) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1, 3 của tháng) 

中河原 (Nakagawara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1, 3 của tháng) 

茅野（美弥ヶ丘）  

Chino (Miyagaoka) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

 

Trạm rác gần Shinrin kumiai chỉ  

thu gom thứ 4 tuần 1 của tháng.  

茅野（中島団地）  

Chino (Nakajima danchi) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

茅野 (Chino) 

 (JR senro nishi) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

茅野 (Chino) 

 (JR senro higashi) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 

西茅野 (Nishi chino) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

坂室下 (Sakamuro-shita) 

(JR senro nishi) 
Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 

Thứ 4 tuần 3 của tháng 
坂室上 (Sakamuro-ue)  

(JR senro higashi) 
Thứ 3. Thứ 6 hàng tuần 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

宮川

(Miyagawa) 

両久保 (Ryokubo) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

田沢 (Tazawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

丸山 (Maruyama) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

ひばりが丘 (Hibarigaoka) Thứ 3. Thứ 6 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

みどりヶ丘 (Midorigaoka) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

みどりヶ丘市営住宅

(Midorigaokas hiei jutaku) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

西山 (Nishiyama) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 4 tuần 1, 3 của tháng 

向ヶ丘 (Mukagaoka) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

長峰 (Nagamine) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

Thứ 2 tuần 2 của tháng 

(Gần phòng khám Hyodo seikeigeka)  

Thứ 2 tuần thứ 4 của tháng  

(Nagamine kouminkan)  

雇用促進住宅  

(Koyo sokushin jutaku) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần  

東向ヶ丘  

(Higashi mukaigaoka) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần thứ 2, 4 của tháng 

中沖 (Nakaoki) 
Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

(Địa điểm; Miyagawa-arai) 

Thứ 4 tuần 1 của tháng  

(Địa điểm; Miyagawa-arai) 

赤田 (Akada) 
Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

(Địa điểm; Miyagawa-arai) 

Thứ 4 tuần 1 của tháng  

(Địa điểm; Miyagawa-arai) 

米沢

(Yonezawa) 

埴原田 (Haibarada) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

鋳物師屋 (Imojiya) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

北大塩 (Kitaoshio) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

塩沢 (Shiozawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng  

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

米沢台 (Yozezawadai) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng  

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

豊平

(Toyohira) 

南大塩 (Minamioshio) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 của tuần 1, 3 của tháng 

下菅沢 (Shimozukezawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 3 của tháng 

福沢 (Fukuzawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

豊平

(Toyohira) 

下古田 (Shimofutta) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

上古田 (Kamifutta) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2 của tháng  

御作田 (Misakuda) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2 của tháng 

塩之目 (Shionome) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

上場沢 (Kanbazawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

広見 (Hiromi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 5 tuần 3 của tháng 

(Tháng 3, tháng 7, tháng 11) 

山寺団地  

(Yamadera danchi) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

グリーンヒルズ ヴィレッジ  

(Gurinhiruzu virejji) 
Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

中大塩

(Nakaoshio) 

中大塩１区 (Nakaoshio 1ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩２区 (Nakaoshio 2ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩３区 (Nakaoshio 3ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

中大塩４区 (Nakaoshio 4ku) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

玉川

(Tamagawa) 

山田 Yamada Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

中沢 Nakassawa Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

田道 Tamichi Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

粟沢 Awazawa Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

神之原 Kaminohara Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

北久保 Kitakubo Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 2 tuần 2, 4 của tháng 

上北久保 (Kamikitakubo) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 2, 4 của tháng) 

子之神 (Nenokami) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 2 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 2 của tháng)  

菊沢 (Kikuzawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

穴山 (Anayama) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

玉川

(Tamagawa) 

小泉 (Koizumi) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

南小泉 (Minami koizumi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

小堂見 (Kodomi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

緑 (Midori) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 2, 4 của tháng 

泉野

(Izumino) 

大日影 Oohikage Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 4 của tháng 

下槻木 (Shimo tsukinoki) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 2 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 2 của tháng) 

上槻木 (Kami tsukinoki) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần 
Thứ 4 tuần 2 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 2 của tháng) 

小屋場 (Koyaba) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

中道 (Nakamichi) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 4 của tháng 

若葉台 (Wakabadai) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 4 tuần 2, 4 của tháng 

金沢

(Kanazawa) 

大沢 (Osawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1 của tháng 

青柳 (Aoyagi) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

御狩野 (Mikarino) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

金沢上 (Kanazawa-kami) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

金沢下 (Kanazawa-shimo) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

大池 (Oike) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

木舟 (Kibune) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

金沢台 (Kanazawadai) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

新金沢 (Shin-kanazawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

旭ヶ丘 (Asahigaoka) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 

サンコーポラス 旭ヶ丘

(Sankoporasu asahigaoka) 
Thứ 2. Thứ 5 hàng tuần 

Thứ 5 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 2 tuần 1, 3 của tháng) 
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Khu vực Khu hành chính Rác cháy được Rác tái chế/ Rác không cháy được 

湖東

(Kohigashi) 

上菅沢 (Kamisugesawa) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

中村 (Nakamura) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

山口 (Yamaguchi) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

花蒔 (Hanamaki) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

堀 (Hori) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2, 4 của tháng 

新井 (Arai) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng 

金山 (Kanayama) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1 của tháng) 

須栗平 (Suguridaira) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng  

笹原 (Sasahara) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 4 của tháng 

白井出 (Shiraide) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 4 của tháng 

東平 (Azumadaira) Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần Thứ 5 tuần 2 của tháng 

北山

(Kitayama) 

柏原 (Kashiwabara) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 6 tuần 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1 của tháng) 

湯川 (Yugawa) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần Thứ 6 tuần 1, 3 của tháng 

芹ケ沢 (Serigasawa) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 3 của tháng 

糸萱 (Itogaya) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 6 tuần 3 của tháng 

白樺湖 (Shirakabako) Thứ 2, Thứ 5 hàng tuần 
Thứ 2 tuần 1, 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 1, 3 của tháng) 

蓼科 (Tateshina) Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần Thứ 3 tuần 2, 4 của tháng 

蓼科中央高原  

(Tateshina-chuo-kogen) 
Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần 

Thứ 6 tuần 3 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 6 tuần 1 của tháng) 

車山 (Kurumayama)  
Thứ 2 tuần 1 của tháng 

(Từ 4/2023 là thứ 3 tuần 1 của tháng) 

 

         

  

 

 


