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- Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á tháng 5/2020 không 
thay đổi so với trung bình tháng 4/2020. 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính)

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á
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- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 6/2020 trung bình là 
255 USD/tấn, tăng 7,4% so với trung bình tháng 5/2020.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 6/2020 trung bình 
là 150 USD/tấn, giảm 24,2% so với trung bình tháng 5/2020.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 6/2020 trung 
bình là 123 USD/tấn, giảm 34,6% so với trung bình tháng trước.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 6/2020 trung bình là 50 
USD/tấn, tăng 25,0% so với trung bình tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 6/2020 trung bình là 
143 USD/tấn, giảm 20,6% so với trung bình tháng 5/2020.

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 5/2020 (USD/tấn, chưa bao 
gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 5/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3:  Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 5/2020 so với tháng 4/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 5/2020 so với tháng 4/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 5/2020 đạt 470.043 tấn, tăng 8,7% so với tháng 
4/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 5/2020 đạt 433.980 tấn, tăng 19,8% so với tháng 
4/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 5/2020 đạt 130.557 tấn, giảm 21,2% so với 
tháng 4/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 5/2020 đạt 109.441 tấn, tăng 14,2% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

A. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 365.607 tấn, tăng 9,4% so với tháng 4/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 2.737 tấn, giảm 12,8% so với tháng 4/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
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42.871 tấn, tăng 75,5% so với tháng 4/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
16.336 tấn, giảm 5,0% so với tháng 4/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 24.352 tấn, giảm 1,0% so với tháng 4/2020.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, 
ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 17.683 tấn, 
giảm 37,2% so với tháng 4/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 458 tấn, giảm 1,1% so với tháng 4/2020.

B. Sản xuất

Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 5/2020 so với tháng 4/2020

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 372.100 tấn, tăng 21,8% so với tháng 4/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.350 tấn, tăng 30,4% so với tháng 
4/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 25.850 tấn, tăng 8,7% so với tháng 4/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 10.680 tấn, giảm 21,4% so với tháng 4/2020.

C. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 83.714 tấn, giảm 20,1% so với tháng 4/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.737 tấn, giảm 12,8% so với tháng 4/2020.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 7.498 tấn, tăng 41,5% so với tháng 
4/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 16.336 tấn giảm 5% so với tháng 4/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.589 tấn, giảm 64,1% so với tháng 4/2020.
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- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, 
in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 
17.638 tấn, giảm 37,2% so với tháng 4/2020.

Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 5/2020 so với tháng 4/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 5/2020 so với tháng 4/2020

D. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 90.807 tấn, tăng 18,8% so với tháng 
4/2020.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 439 tấn, tăng 17,4% so với tháng 4/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 9.189 tấn, tăng 43,6% so với tháng 4/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 9.606 tấn, giảm 26,8% so với tháng 
4/2020.
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Tổng hợp một số dự án đầu tư tại Trung Quốc

Sun Paper mua dây chuyền sản xuất bột BHK công suất 800.000 tấn/năm
Tập đoàn Sun Paper tại chi nhánh Sơn Đông, Trung 

Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng khu công 
nghiệp liên hợp giấy và bột giấy tại Bắc Hải, khu tự 
trị Quảng Tây.

Được biết dây chuyền công nghệ mới sẽ được 
Valmet cung cấp, với công suất 800.000 tấn/năm, 
sản xuất bột giấy gỗ cứng tẩy trắng (BHKP), dự kiến 
sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021.

Sun Paper lên kế hoạch xây dựng và nâng tổng công suất giấy và bột giấy của 
nhà máy lên 3,5 triệu tấn/năm.

Henan Xinxiang Hongtai Paper khởi chạy 2 máy xeo giấy duplex
Công ty Henan Xinxiang Hongtai Paper vừa bổ sung 2 máy xeo giấy các tông 

giống hệt nhau có công suất kết hợp 200.000 tấn/năm, tại nhà máy tại thành 
phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Nhà máy đã đi vào sản xuất thương mại sau 
khi chạy thử nghiệm vào giữa tháng 5.

Hai máy xeo đều sản xuất bìa duplex tráng có định lượng cơ bản đạt 250-
350g/m2, có khổ giấy 2,8 m và tốc độ thiết kế 300 m/phút.

Nhà máy Xinxiang cũng vận hành một số máy xeo giấy in viết khác với tổng 
công suất là 100.000 tấn/năm.

Từng là trung tâm sản xuất giấy bìa ở miền đông Trung Quốc, Fuyang là có 
hàng trăm nhà máy nhỏ, chủ yếu sản xuất giấy duplex.

Baoding Ruifeng, Libang Group khởi chạy máy xeo giấy tissue tại Hồ Bắc

Đầu tháng 6 vừa qua, công ty Ba-
oding Ruifeng Paper đã khởi chạy 
thử nghiệm máy xeo giấy tissue 
thứ ba có công suất 16.000 tấn/
năm tại Hà Bắc, Trung Quốc. Máy 
có khổ giấy 2,85 m và tốc độ thiết 
kế 1.300 m/phút và được cung cấp 
bởi công ty Baotuo. Công ty cũng 
đang chuẩn bị chạy thử máy xeo 
giấy tissue thứ 4 khác trong nửa 
cuối năm nay.
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Baotuo cũng là nhà cung cấp máy xeo giấy tissue công suất 20.000 tấn/năm 
cho tập đoàn Libang, dự án đã được chạy thử thành công tại nhà máy của 
thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Máy có khổ giấy 3,55 m và tốc độ thiết kế 
1.300 m/phút.

Hiện nay, tập đoàn Libang tiếp tục đang đặt mua thêm hai máy xeo giấy 
tissue từ công ty Baotuo cho nhà máy Xiaogan. Mỗi máy sẽ có công suất 20.000 
tấn/năm, khổ giấy là 2,85 m và tốc độ thiết kế 1.500 m/phút. Các máy xeo này 
dự kiến sẽ được khởi chạy vào nửa đầu năm 2021.

Uzbek Angren Pack chuẩn bị tái sản xuất giấy bao bì vào cuối năm 2020

Angren Pack là nhà sản xuất bao bì tái chế và bìa sóng có trụa sở tại U-dơ-bê-
ki-xtan, sẽ bắt đầu tái sản xuất giấy bao bì sau khi được Công ty mẹ Nicol-Pack 
ở Nga thực hiện quy trình hiện đại hóa mở rộng. Một khi dự án hoàn thành, 
nhà máy sẽ là nơi sản xuất giấy bao bì tích hợp lớn nhất U-dơ-bê-ki-xtan.

Nicol-Pack đã mua Angren Pack vào tháng 6 năm 2018 và cố gắng cho ra sản 
phẩm vào cuối năm 2018 bằng công nghệ thiết bị hiện có của nhà máy. Tuy 
nhiên, công ty không hài lòng với chất lượng sản phẩm và quyết định thực 
hiện chương trình hiện đại hóa toàn diện.

Angren sẽ cho chạy thử trên máy xeo đã được tân trang vào tháng 12 này và 
dự kiến sẽ sản xuất 54.000 tấn/năm giấy lớp mặt và lớp sóng với định lượng 
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thiết kế 120 – 175 gsm vào năm 2021, với hầu hết các sản phẩm đầu ra sẽ có 
định lượng từ 120-130 gsm.

Sản phẩm sẽ được bán tại Uzbekistan cũng như ở Kazakhstan và Tajikistan. 
Ngoài ra, công ty cũng đã chiếm được mối quan tâm từ các khách hàng tiềm 
năng ở Afghanistan.

Angren sẽ bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa thứ hai vào năm 2022, với mục tiêu 
ra mắt giấy lớp lót. Sản lượng hàng năm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu, và có thể 
lên tới 30.000-40.000 tấn/năm trở lên.

APPM xây dựng cơ sở sản xuất giấy bao bì hòm hộp từ bột nguyên thủy

Nhà máy Giấy và Bột giấy Nga 
Arkhangelsk (APPM) đang lên kế 
hoạch xây dựng một nhà máy sản 
xuất giấy bao bì hòm hộp làm từ bột 
nguyên thủy tại cơ sở hiện tại của nhà 
máy. Nhà máy này sẽ rất thân thiện 
với môi trường và sản xuất giấy bao 
bì kraft không tẩy trắng và giấy lớp 
sóng bán hóa và có công suất 700.000 
tấn/năm.

APPM có kế hoạch công bố đấu thầu 
các nhà cung cấp cho máy xeo giấy 
mới và các thiết bị khác vào năm 
2021. Nhà máy sẽ hoạt động vào năm 
2025.

Sản phẩm từ nhà máy mới sẽ chủ yếu bán ở thị trường Nga nhưng công ty 
dự định cũng sẽ xuất khẩu.

Các sản phẩm tại nhà máy mới sẽ được sản xuất từ bột giấy kraft sulfate. 
Theo chiến lược phát triển của hãng, họ có kế hoạch sản xuất hơn một triệu 
tấn/năm bột giấy vào năm 2025.

Giấy Xuân Mai khởi chạy TM trong năm 2020
Giấy Xuân Mai đang tiến hành lắp đặt một máy sản 

xuất giấy tissue mới do Andritz cung cấp tại nhà máy 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Máy có công suất 20.000 
tấn/năm, dự kiến sẽ khởi chạy vào tháng 8.
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Indonesia áp dụng mức tạp chất 2% đối với RCP nhập khẩu

Ngày 27/5/2020 Chính phủ Indonesia 
đã ban hành một thông tư liên bộ 
quy định về việc áp dụng mức tạp 
chất cho giấy thu hồi nhập khẩu là 
2%, chấm dứt áp dụng mức tạp chất 
0,5% trong hơn một năm qua.

Trước đó, Bộ Môi trường và Lâm 
nghiệp Indonesia đề xuất áp đặt giới 
hạn mức tạp chất nghiêm ngặt hơn 
là 0,5%, hoặc thậm chí bằng không. 
Chính phủ Indonesia cũng đã đưa ra 
các quy định khắc nghiệt nhằm kiểm 
tra RCP trước khi giao hàng. 

Việc áp dụng mức tạp chất 0,5% đối 
với RCP nhập khẩu đã gây nhiều khó 
khăn cho các doanh nghiệp sản xuất 
giấy của Indonesia do thiếu nguyên 
liệu hoạt động. 

Đến nay sau hơn một năm thực 
hiện Indonesia đã phải quay trở lại 
áp dụng mức tạp chất 2% cho nhập 
khẩu RCP./.

Nhà máy hiện tại của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh có năng suất giấy 
lớp sóng giữa đạt 30.000 tấn/năm và giấy lớp lót đạt 50.000 tấn/năm.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)
Cao Đức Bằng (VPPA)

Đặng Mai Anh (VPPA)
Trần Khánh Linh (VPPA)
Hoàng Tú Ngọc (VPPA Center)
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