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2 Phiếu lệ phí được bán tại các cửa hàng 
tiện lợi, siêu thị, bưu điện (ngoại trừ Bưu 
điện Osaka-Kita, Bưu điện Shin-Osaka 
và các bưu điện tư 
nhân), các Trung tâm dự 
án môi trường, v.v... ở 
thành phố Osaka có dán 
nhãn “Cửa hàng bán 
phiếu lệ phí xử lý rác 
cồng kềnh”.

3

Có thể đăng ký mọi lúc suốt 24 tiếng trong ngày, 365 ngày trong năm.
Vui lòng truy cập từ các thiết bị đầu cuối như máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, 
và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên màn hình.
* Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh có thể liên lạc với bạn để xác nhận nội dung đăng ký.

Thu gom rác cồng kềnh (có tính phí)
Rác thải từ gia đình, có cạnh dài nhất hoặc đường kính trên 30cm, hoặc vật có hình dạng dài trên 1m
Ngoài ra, thành phố cũng thu gom có tính phí đối với rác vứt ra với số lượng lớn nhất thời do chuyển nhà hoặc tổng vệ sinh, v.v...
Phí được quy định cho từng danh mục, vì vậy vui lòng xác nhận với Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh.

Cách mua phiếu lệ phí xử lý rác cồng kềnh

Những người bị khuyết tật thính giác, chức năng âm thanh, chức năng ngôn ngữ
có thể đăng ký qua máy fax hoặc thư.

Vui lòng gửi đến số máy fax.

Cách vứt và lưu ý
Các mục lưu ý

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

（ ）Miễn phí
cước gọi

（ ）Tốn phí
cước gọi

Thông tin đăng ký qua điện thoại di động, điện thoại thông minh

Thứ Hai ~ thứ Bảy (tiếp nhận cả ngày lễ), 9:00 ~ 17:00
Ngoại trừ 29/12 ~ 3/1.
* Vào các ngày thứ Hai và ngày sau ngày lễ thường hoặc ngay sau khi bắt 

đầu tiếp nhận sẽ có nhiều người đăng ký, có thể khó kết nối điện thoại.

Ngày tiếp
nhận

0120-53-4153
(Miễn phí truyền dữ liệu)

Mẫu phiếu lệ phí 200 yên

Thông tin đăng ký qua Internet

Thông tin đăng ký qua điện thoại cố định của gia đình

* Không thể thu gom rác thải ra từ những nơi không phải gia đình như công ty hoặc cửa hàng, v.v...

Các hạng mục mà Trung 
tâm tiếp nhận cần xác nhận
● Địa chỉ   ● Họ tên
● Số điện thoại (thông tin liên hệ)
● Vị trí nơi để rác
● Danh mục, kích thước và số 

lượng rác cồng kềnh
* Đối với sản phẩm trong cùng một danh 

mục nhưng do kích thước mà có phí 
khác nhau hoặc sản phẩm không được 
tính vào danh mục rác cồng kềnh, 
chúng tôi sẽ kiểm tra kích thước vì phí 
được quy định dựa trên tổng chiều 
rộng, chiều sâu và chiều cao.

Các hạng mục mà 
Trung tâm tiếp 
nhận sẽ truyền đạt
● Ngày thu gom
● Mã số tiếp nhận
● Phí bắt buộc đối với 

từng danh mục

* Thu gom sau 4 ngày kể từ khi được đăng ký (trường hợp rơi vào Chủ Nhật thì sau 5 ngày). Ngoài ra, bạn có thể chọn ngày thu gom theo nguyện 
vọng (ngoại trừ Chủ Nhật) trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng ký.

* Người có mong muốn sử dụng dịch vụ thu gom rác Fureai Shushu (tham khảo trang 1) vui lòng đăng ký trực tiếp với Trung tâm dự án môi trường 
phụ trách khu vực bạn đang sống (tham khảo trang 8).

● Vui lòng điền mã số tiếp nhận hoặc họ tên vào phiếu 
lệ phí (nhãn dán) và dán vào nơi dễ nhìn thấy ở mỗi 1 
đồ vật thuộc danh mục.

● Vui lòng mang rác ra trước nhà (hoặc địa 
điểm chỉ định) trước 9:00 sáng ngày thu 
gom đã thông báo tại Trung tâm tiếp nhận.

● Vui lòng giữ “cuống biên lai (biên lai)” của 
phiếu lệ phí cho đến khi thu gom xong.

① Không thể thu gom đối với rác chưa được đăng ký, rác không dán phiếu 
lệ phí hoặc không đóng đủ lệ phí.

② Vui lòng cột chặt các loại bộ đồ giường, v.v... để không bị cồng kềnh trước khi vứt.
③ Với máy sưởi dầu hỏa, v.v…, vui lòng rút hết dầu, tháo pin trước khi vứt.
④ Với một số danh mục, dù đã tháo rời nhưng vẫn sẽ thu phí trước khi tháo 

rời. Tuy nhiên, tùy thuộc vào danh mục mà sẽ có đồ vật bạn cần phải làm 
vỡ trước khi vứt.

Sau khi xác nhận lệ phí, vui lòng mua "Phiếu lệ phí 
xử lý rác cồng kềnh" (sau đây gọi là phiếu lệ phí) 
cho mỗi 1 đồ vật thuộc danh mục tại cửa hàng đại 
lý. Phiếu lệ phí có 4 loại: 200 yên, 400 yên, 700 
yên, 1.000 yên.

Vui lòng lưu ý rằng, một khi đã 
dán thì sẽ không thể bóc ra được.

Phiếu lệ phí là nhãn dán. Khi vứt rác cồng 
kềnh, vui lòng dán vào nơi dễ nhìn thấy.
● Phiếu lệ phí sẽ không được hoàn trả 

lại. Vui lòng lưu ý kỹ để không bị 
nhầm lẫn khi mua.

● Phiếu lệ phí sẽ không được phát hành 
lại. Vui lòng không làm mất, làm 
hỏng hoặc dán nhầm, v.v...

● Trên phiếu lệ phí không có in thời 
gian hiệu lực.

Vui lòng ghi địa chỉ, họ tên, danh mục và kích thước, số 
lượng rác cồng kềnh lên giấy dùng cho máy fax, thư rồi 
đăng ký như sau. (Trường hợp là máy fax, vui lòng ghi cả 
số máy fax.)
Vui lòng bỏ rác trước nhà (hoặc địa điểm chỉ định). 
Trường hợp xe thu gom không thể vào, vui lòng viết 
“Không thể tiến vào” lên giấy dùng cho máy fax và gửi đi.

Trung tâm tiếp nhận sẽ thông báo ngày thu 
gom, mã số tiếp nhận, lệ phí cho từng danh 
mục qua fax.

Vui lòng đăng ký qua thư cho Trung tâm dự 
án môi trường phụ trách khu vực bạn đang 
sống.
Trung tâm dự án môi trường sẽ thông báo 
ngày thu gom, mã số tiếp nhận, lệ phí cho 
từng danh mục qua thư. (Tham khảo trang 8)

Trường hợp là máy fax Trường hợp là thư

* Những người đang nhận trợ cấp bảo hộ cuộc sống, hoặc những người đã được quyết định nhận trợ cấp hỗ trợ dựa trên Luật liên quan đến việc thúc đẩy người Nhật còn lưu lại Trung Quốc về Nhật Bản thuận lợi, đồng thời hỗ trợ tự lập cho người 
Nhật còn lưu lại Trung Quốc và vợ/chồng được chỉ định quay trở về nước định cư, có thể được miễn lệ phí khi đăng ký. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Trung tâm dự án môi trường phụ trách khu vực bạn đang sống. (Tham khảo trang 8)

* Thành phố Osaka không thể thu gom các sản phẩm thuộc danh mục rác đối tượng quy định trong Luật Tái chế đồ điện gia dụng. (Tham khảo trang 2)
Vui lòng vứt giấy đã qua sử dụng nhưng có thể tái chế vào điểm phân loại, thu gom giấy và quần áo đã qua sử dụng. Ngoài ra, nếu muốn vứt một lượng lớn rác nhất thời, bạn vui lòng yêu cầu 
công ty tài nguyên tái chế đến thu gom. (Tham khảo trang 6)

Dễ dàng 
xem từ 

điện thoại 
thông 
minh!
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