
Thông báo từ Trung tâm xử lý rác Thành phố Handa 

   
 

Túi rác được chỉ định của Thành phố Handa chuyển từ 

 sang  cây 

 

 

 

Túi rác mới được chỉ định (rác có thể đốt được) 

Lớn 45ℓ 1 túi 10 cái 500 yên 

Nhỏ 30ℓ 1 túi 10 cái 300 yên 

Loại nhỏ 20ℓ 1 túi 10 cái 200 yên 

* Giá bán đã bao gồm thuế tiêu thụ 

  （màu xanh lá）  

・Túi rác được chỉ định (màu vàng) mà bạn đang sử dụng thì từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2021 sẽ không thể sử dụng 

được khi đem ra bãi tập kết rác . Vì vậy vui lòng mua hàng có tính kế hoạch.

Túi thu hồi tài nguyên được 
chỉ định (màu trắng) không 
thay đổi 
Khi bạn đưa chai lọ, hộp và bao bì nhựa, hộp 

và bao bì giấy, các loại giấy tờ khác đến bãi 

tập kết rác: hãy cho chúng vào "túi thu hồi 

tài nguyên được chỉ định" 

và đưa ra bãi tập kết như 

trước.

Rác không đốt được cũng sẽ được chỉ định túi rác.  

 

 

 

Túi rác mới được chỉ định (rác không đốt được)  

Lớn 45ℓ 1 túi 10 cái 500 yên 

Nhỏ 30ℓ 1 túi 10 cái 300 yên 

Loại nhỏ 20ℓ 1 túi 10 cái 200 yên 
* Giá bán đã bao gồm thuế tiêu thụ 

  （màu xám）  

・Từ sau ngày 1 tháng 4 năm 2021: Hãy bỏ rác ra bãi tập kết trong túi rác được chỉ định (màu xám). 

Rác thải sinh hoạt mang đến 
trung tâm xử lý rác sẽ mất phí. 

Tùy thuộc vào lượng rác thải sinh hoạt (rác thải 

đốt được, rác thải không đốt được, rác thải quá 

khổ) 

Sẽ được tính phí: 

 

 

Mang rác tái chế vào vẫn là miễn phí. 

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm xử lý rác thành phố Handa (ĐT: 0569-23-3567)  

 
 

Thành phố 
Handa 

Túi rác được 
chỉ định 

Rác có thể đốt 
được 

(Không có túi 

được chỉ định) 
Túi trong suốt 

hoặc trong mờ 

có bán trên 

thị trường 

 
 

Thành phố 
Handa 

Túi rác được 
chỉ định 

Rác không đốt 
được 

Túi rác mới sẽ được bán từ tháng 2 

Túi rác mới sẽ được bán từ tháng 2 

Phân loại kỹ tài nguyên, 

cùng giảm lượng rác! 

100 yên trên 10 kg 


