
Lịch Thu Gom Rác (tháng tư năm 2021～tháng ba năm 2022)

          Khu vực
Nibori Khu vực (Không Bao gồm: Gengawara), 

Matsuida Khu vực

　　Cách đổ rác cháy được thứ hai ・ thứ năm

Hãy hợp tác tái chế!
thứ tư

Thu thập những thứ khác nhau tùy thuộc vào ngày Lon đồ uống Chai Không cháy

Những gì 

để thu 

thập
         Lon đồ uống      Chai   Không cháy

Tháng để 

thu thập
Lon đồ uống (nhôm, thép) Chai thủy tinh dùng cho đồ uống, mỹ 

phẩm và, thuốc uống

Vỏ đồ hộp, vật dụng kim loại nhỏ (ví dụ: ấm đun nước, 

nồi, thìa, chảo rán), bình xịt, bình ga mini, bát chén, 

chai thủy tinh dùng đựng hoá chất (ví dụ: phân bón, ho

́a chất), đồ gốm sứ.vv..

tháng tư 14 21 7・28
tháng năm 5・26 12 19
tháng sáu 23 2・30 16
tháng bảy 14 21 7・28
tháng tám 4・25 11 18
tháng chín 22 1・29 15
tháng mười 13 20 6・27
tháng mười một 3・24 10 17
tháng mười hai 22 1 15
tháng một 19 5・26 12
tháng hai 9 16 2・23
tháng ba 2・30 16 23

Giấy/áo quần cũ

4 tháng 14 (T4) 5 tháng 12 (T4) 6 tháng 9 (T4) 7 tháng 14 (T4)

8 tháng 11 (T4) 9 tháng 8 (T4) 10 tháng 13 (T4) 11 tháng 10 (T4)

12 tháng 8 (T4) 1 tháng 12 (T4) 2 tháng 9 (T4) 3 tháng 9 (T4)

Pin khô và bóng đèn 6 tháng 9 (T4) 9 tháng 8 (T4) 12 tháng 8 (T4) 3 tháng 9 (T4)

<Cảnh báo> Chúng tôi sẽ thu gom rác đốt vào thứ tư, ngày 29 tháng Mười Hai.

　　　※ Không thu gom rác trong dịp lễ cuối năm và Tết Dương lịch (30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giê

ng)



Pin khô và bóng đèn 6 tháng 9 (T4) 9 tháng 8 (T4) 12 tháng 8 (T4) 3 tháng 9 (T4)

※ Không thu gom rác trong dịp lễ cuối năm và Tết Dương lịch (30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng 

Giêng)

9 tháng 8 (T4) 10 tháng 13 (T4) 11 tháng 10 (T4)

12 tháng 8 (T4) 1 tháng 12 (T4) 2 tháng 9 (T4) 3 tháng 9 (T4)

tháng ba 2・30 16 23

Giấy/áo quần cũ

4 tháng 14 (T4) 5 tháng 12 (T4) 6 tháng 9 (T4) 7 tháng 14 (T4)

8 tháng 11 (T4)

tháng một 19 5・26 12
tháng hai 9 16 2・23

tháng mười một 3・24 10 17
tháng mười hai 22 1 15

tháng chín 22 1・29 15
tháng mười 13 20 6・27

tháng bảy 14 21 7・28
tháng tám 4・25 11 18

tháng năm 5・26 12 19
tháng sáu 23 2・30 16

Tháng để 

thu thập
Lon đồ uống (nhôm, thép) Chai thủy tinh dùng cho đồ uống, mỹ 

phẩm và, thuốc uống

Vỏ đồ hộp, vật dụng kim loại nhỏ (ví dụ: ấm đun nước, 

nồi, thìa, chảo rán), bình xịt, bình ga mini, bát chén, 

chai thủy tinh dùng đựng hoá chất (ví dụ: phân bón, ho

́a chất), đồ gốm sứ.vv..

tháng tư 14 21 7・28

Những gì 

để thu 

thập
         Lon đồ uống      Chai   Không cháy

Lịch Thu Gom Rác (tháng tư năm 2021～tháng ba năm 2022)

          Khu vực
Usui Khu vực (Yokokawa, Goryo), 

Sakamoto Khu vực (Sakamoto, Hara, Irimaki)

　　Cách đổ rác cháy được thứ ba・thứ sáu
Hãy hợp tác tái chế!

thứ tư
Thu thập những thứ khác nhau tùy thuộc vào ngày Lon đồ uống Chai Không cháy



Pin khô và bóng đèn 6 tháng 7 (T2) 9 tháng 6 (T2) 12 tháng 6 (T2) 3 tháng 7 (T2)

※ Không thu gom rác trong dịp lễ cuối năm và Tết Dương lịch (30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giê

ng)

9 tháng 22 (T4) 10 tháng 27 (T4) 11 tháng 24 (T4)

12 tháng 22 (T4) 1 tháng 26 (T4) 2 tháng 23 (T4) 3 tháng 23 (T4)

tháng ba 28 14 21

Giấy/áo quần cũ

4 tháng 28 (T4) 5 tháng 26 (T4) 6 tháng 23 (T4) 7 tháng 28 (T4)

8 tháng 25 (T4)

tháng một 17 24 10, 31
tháng hai 7, 28 14 21

tháng mười một 1, 22 8, 29 15
tháng mười hai 20 27 13

tháng chín 20 27 13
tháng mười 11 18 4, 25

tháng bảy 12 19 5, 26
tháng tám 2, 23 9, 30 16

tháng năm 3, 24 10, 31 17
tháng sáu 21 28 14

Tháng để 

thu thập
Lon đồ uống (nhôm, thép) Chai thủy tinh dùng cho đồ uống, mỹ 

phẩm và, thuốc uống

Vỏ đồ hộp, vật dụng kim loại nhỏ (ví dụ: ấm đun nước, 

nồi, thìa, chảo rán), bình xịt, bình ga mini, bát chén, 

chai thủy tinh dùng đựng hoá chất (ví dụ: phân bón, ho

́a chất), đồ gốm sứ.vv..

tháng tư 12 19 5, 26

Những gì 

để thu 

thập
         Lon đồ uống      Chai   Không cháy

Lịch Thu Gom Rác (tháng tư năm 2021～tháng ba năm 2022)

          Khu vực
Nishiyokono Khu vực 

(Hitomi, Nikenzaike, Yashiro, Okunada),

Nibori-Gengawara Khu vực

　　Cách đổ rác cháy được thứ ba・thứ sáu
Hãy hợp tác tái chế!

thứ hai
Thu thập những thứ khác nhau tùy thuộc vào ngày Lon đồ uống Chai Không cháy



Pin khô và bóng đèn 6 tháng 11 (T6) 9 tháng 10 (T6) 12 tháng 10 (T6) 3 tháng 11 (T6)

<Cảnh báo> Chúng tôi sẽ thu gom rác đốt vào thứ tư, ngày 29 tháng Mười Hai.

　　　※ Không thu gom rác trong dịp lễ cuối năm và Tết Dương lịch (30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giê

ng)

9 tháng 1 (T4) 10 tháng 6 (T4) 11 tháng 3 (T4)

12 tháng 1 (T4) 1 tháng 5 (T4) 2 tháng 2 (T4) 3 tháng 2 (T4)

tháng ba 4 18 25

Giấy/áo quần cũ

4 tháng 7 (T4) 5 tháng 5 (T4) 6 tháng 2 (T4) 7 tháng 7 (T4)

8 tháng 4 (T4)

tháng một 21 7・28 14
tháng hai 11 18 4・25

tháng mười một 5・26 12 19
tháng mười hai 24 3 17

tháng chín 24 3 17
tháng mười 15 1・22 8・29

tháng bảy 16 2・23 9・30
tháng tám 6・27 13 20

tháng năm 7・28 14 21
tháng sáu 25 4 18

Tháng để 

thu thập
Lon đồ uống (nhôm, thép) Chai thủy tinh dùng cho đồ uống, mỹ 

phẩm và, thuốc uống

Vỏ đồ hộp, vật dụng kim loại nhỏ (ví dụ: ấm đun nước, 

nồi, thìa, chảo rán), bình xịt, bình ga mini, bát chén, 

chai thủy tinh dùng đựng hoá chất (ví dụ: phân bón, ho

́a chất), đồ gốm sứ.vv..

tháng tư 16 2・23 9・30

Những gì 

để thu 

thập
         Lon đồ uống      Chai   Không cháy

Lịch Thu Gom Rác (tháng tư năm 2021～tháng ba năm 2022)

          Khu vực
Tsukumo Khu vực (Shimomasuda, Takanashi, Kokuga, 

Obinata)

Hosono Khu vực (Hijishio, Arai, Kamimasuda)

　　Cách đổ rác cháy được thứ hai・thứ năm

Hãy hợp tác tái chế!
thứ sáu

Thu thập những thứ khác nhau tùy thuộc vào ngày Lon đồ uống Chai Không cháy


