
All Business Waste and
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事業系ごみ・資源の処理は有料です！日本語
（P2）

处理企事业单位的垃圾和资源需收费！
中文
中国語
（P4）

ネパール語
（P6）

Fees apply for disposal of 
business waste and recyclables!

English
英語

（P3）

사업계열�쓰레기�및�자원은�유상으로 
처리됩니다!

한국어
韓国・朝鮮語
（P5）

Mất phí xử lý đối với rác/tài nguyên 
loại kinh doanh!

Tiếng Việt
ベトナム語
（P7）

May bayad ang pagtapon ng mga 
pang-komersyal na basura at mga 
basurang maaring iresiklo!

Tagalog
フィリピノ語
（P8）

かく にんりょう
か

だは

し   ごと みせ で し げん しょ り とき かね

お仕事やお店で出たごみ・資源を処理する時は、お金がかかります。



Loại rác không thể cho vừa vào túi 
hoặc thùng đựng

Tiếng Việt Cách vứt rác ・tài nguyên loại kinh doanh

Kiểm tra lượng rác ・
tài nguyên!

Lượng rác tối đa cho một lần vứt là trong vòng 
3 túi loại 45 lít đúng không?

Bước
1

Có thể vứt cùng ngày 
với rác sinh hoạt 
(mất phí)

Vui lòng ủy thác cho công 
ty xử lý chất thải.
（Liên hệ theo "Thông tin liên hệ" dưới đây 
để biết thêm chi tiết.）

●Số tiền

●Nơi mua
・ Cửa hàng tiện lợi trong quận
・ Văn phòng Quét dọn vệ sinh, cửa hàng kinh doanh, v.v.

① Rác kinh doanh phải mất phí xử lý vì luật quy định rằng các cơ sở kinh doanh phải tự có trách nhiệm xử lý thích hợp đối với rác thải 
      phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
② Quận không thể thu gom rác cồng kềnh. Vui lòng ủy thác việc xử lý loại rác này cho công ty được cấp phép thu gom và vận chuyển chất thải.
     (Những loại có cạnh lớn nhất khoảng trên 30cm là rác cồng kềnh)
③ Nếu cửa hàng kinh doanh cùng chỗ với nơi ở, vui lòng bỏ "Rác kinh doanh (mất phí)" và "Rác sinh hoạt (miễn phí)" vào túi riêng trước khi vứt.

[Thông tin liên hệ]
Ban Giải pháp giảm lượng rác, Phòng Môi trường, Quận Suginami : 3312-2111
Văn phòng Quét dọn vệ sinh Suginami : 03-3392-7281
Chi nhánh phía Nam - Văn phòng Quét dọn vệ sinh Suginami : 03-3323-4571
Cơ sở tập kết xe Koenji, Văn phòng Quét dọn vệ sinh Suginami : 3317-6771

Chai thủy tinh

Vứt bằng túi Vứt bằng thùng

lon kim loại

bao bì vật đựng 
làm bằng nhựa

chai nhựa 
PET

Giấy báo và tạp chí

Cách phân loại rác này cũng giống 
như rác sinh hoạt
Có thể xem "Cách phân loại và cách 
vứt rác và tài nguyên (phiên bản tiếng 
nước ngoài)" dành cho gia đình tại đây.

Có thể xem ngày thu rác trong tuần 
(phiên bản tiếng nước ngoài) tại đây.

bìa các tông

ống đèn huỳnh quang

・ 1 vé 10 lít cho mỗi 10 cm chiều cao

・ 1 vé 10 lít mỗi 1 cái

・ 1 vé 10 lít cho mỗi 2 tấm

・1 vé 10 lít cho mỗi 2 chiếc

hộp xốp và lon kim 
loại 18 lít

* Không được vứt vào thùng 
   chuyên chứa rác tài nguyên 
   hoặc thùng thu gom chai nhựa PET.

Dán phiếu xử lý rác
Bước
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Xác nhận ngày vứt trong 
tuần trước khi vứt rác

* Nếu là lần đầu tiên vứt rác loại này, vui lòng liên hệ với văn phòng quét dọn vệ sinh phụ trách.

Bước
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Mua phiếu xử lý rác 
tùy theo lượng rác

Bước
2

OR

Chủng loại

Nhỏ ・ 10 lít

Vừa ・ 20 lít

 Lớn ・ 45 lít

Cực lớn ・ 70 lít

10 tờ

10 tờ

10 tờ

5 tờ

760 yên

1,520 yên

3,420 yên

2,660 yên

Số tờ phiếu Số tiền

tài nguyên

Vui lòng cho mỗi 
loại vào một túi riêng

Ghi tên doanh 
nghiệp!

Những điều cần lưu ý

＋ 見本 ＋ 見本

＋ 見本 ＋ 見本

見本

見本

10cm

Rác cháy được 
(có thể đốt được)

Rác không 
cháy được 
(không thể đốt 
được)

Đúng  Sai

Điểm lưu ý
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