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※Rác tài nguyên, rác phức tạp, rác chôn lấp 

thì đừng bỏ chung với nhau mà hãy bỏ riêng 

theo ngày chỉ định của mỗi loại.  

 

 

 

 

 

  

VỀ 8 LOẠI RÁC ĐƯỢC PHÂN LOẠI THÌ VẪN GIỮ NGUYÊN. 

CHỈ THAY ĐỔI BAO RÁC CHỈ ĐỊNH MÀ THÔI. 

 

Số lượng bao trong mỗi nhóm cơ bản không thay đổi. Ngoài ra, cách phân loại rác cũng không thay 

đổi. Dưới đây là những điểm thay đổi chủ yếu. 

1.  Dung lượng của bao rác đốt được thay đổi từ loại 45 lít thành loại 35 lít. 

2.  ① Bao rác dùng cho đồ đựng, bao bì nhựa và bình nhựa trong, ② Bao rác dùng cho rác tài nguyên, 

rác phức tạp, rác chôn lấp , sẽ đổi thành loại bao rác có thể dùng chung cho cả trường hợp ① và ② . 

Tuy nhiên, việc phân loại rác thì vẫn giữ nguyên như trước nên xin vui lòng lưu ý đừng bỏ chung với 

các loại rác khác mà chỉ bỏ một loại thôi. 

3.  Phần rác bỏ bằng bao rác chỉ định như trước đây sẽ thu gom theo kỳ hạn chót là ngày 7 tháng 10. 

   ※ Còn bao rác chỉ định mới thay đổi thì có thể sử dụng trước ngày 1 tháng 10.  

  Trường hợp có bao rác thừa thì xin vui lòng hoàn trả lại cho Tòa hành chánh – chi nhánh các cơ quan 

hành chánh khu vực. 

4.  Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, quầy phát bao rác chỉ định chỉ còn một nơi là ở Tòa hành 

chánh thành phố YaO.  

 

NHÓM BAO  

RÁC CƠ BẢN 

Bao đựng rác đốt được 52 cái 
Bao rác dùng chung cho đồ đựng, bao 

 bì nhựa và bình nhựa trong 32 cái

 

Xin vui lòng xem mặt sau 
 

 

Bao rác dùng chung cho rác tài nguyên, 

rác phức tạp, rác chôn lấp 18 cái 

 

 

THÔNG BÁO CỦA BAN TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN TÒA HÀNH CHÁNH THÀNH PHỐ YAO 

Đồ đựng, bao bì nhựa và bình nhựa trong thì 

đừng bỏ chung với nhau mà hãy bỏ riêng 

theo ngày chỉ định của mỗi loại. 

 



 

 

TÌNH HÌNH BỎ RÁC TRONG THÀNH PHỐ YAO  

 

 

 

Tỷ lệ dung tích  

Những thứ đốt được ( rác sinh hoạt ) 37.22% 

Các loại giấy – các loại vải 30.33% 

Đồ đựng, bao bì nhựa 26.33% 

Bình nhựa trong  3.39% 

Những thứ tái chế được  1.03% 

Rác phức tạp  0.48% 

Rác chôn lấp  1.20% 

Tổng cộng  100.00% 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vẫn còn có thể phân loại ! 

Hãy đem bỏ rác thu hồi tập thể có thể đổi thành tiền 

Làm sạch♥Bao rác chỉ định của đồ đựng, bao bì nhựa 

Làm sạch◆Bao rác chỉ định của bình nhựa trong 

★Bao rác chỉ định của rác tài nguyên  

■Bao rác chỉ định của rác phức tạp 

▲Bao rác chỉ định của rác chôn lấp  

② Dung lượng rác đốt được  

 Qua biểu đồ bên trái dưới đây, cho chúng ta thấy rằng dung lượng bao rác đốt được mà phần lớn 

các gia đình bỏ rác là dưới 35 lít, vì thế khi đổi sang bao rác loại 35 lít vẫn có thể đảm bảo đối phó 

được. Mặt khác, đối với những thứ có thể phân loại, nếu chúng ta phân loại - đem tái chế thì sẽ 

giảm được một lượng lớn rác đốt được như biểu đồ bên phải dưới đây. 

( Cuối cùng ) 

 Như đã trình bày ở biểu đồ trên, nhằm phối hợp với hiện trạng bỏ rác của phần lớn các gia đình khi dùng bao rác đốt 

được, hơn nữa nhằm nâng cao công dụng rộng rải qua việc có thể dùng chung bao rác, không còn tình trạng thừa bao rác 

trong gia đình và không cần thiết phải đi nhận thêm bao rác nữa, nên quyết định thay đổi bao rác lần này. 

 Nhờ sự hiệp lực của tất cả cư dân trong thành phố, đã tiến hành những nỗ lực để giảm lượng rác – phân loại để tái chế 

bằng việc dùng bao rác chỉ định đến nay đã được khoảng 20 năm.   

 Được phần lớn các gia đình nhiệt tình hiệp lực trong việc làm giảm lượng rác – phân loại để tái chế, vì thế chúng tôi dự 

tính đến việc tiến thêm một bước mới nữa.  

 Từ nay chúng tôi cũng kính mong được sự nhiệt tình hiệp lực của tất cả quý cư dân. 
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Hiện tại Mục tiêu 

① Tình hình phân loại rác  

Qua biểu đồ dưới đây, cho chúng ta thấy rằng khoảng 63 % rác đốt được có lẫn lộn với rác  

mà chúng ta có thể phân loại – sử dụng để tái chế. 

 

Dung lượng của 1 bao rác đốt được ( lít ) 
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