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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 3/2021 trung bình là 840 USD/tấn, tăng 21,74% so với trung bình 
tháng 2/2021.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 
bì, bao gói trong tháng 3/2021 trung bình là 920 USD/tấn, tăng 13,16% so với 
trung bình tháng 2/2021.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 3/2021 trung bình là 735 USD/tấn, tăng 17,04% so với 
trung bình tháng 2/2021.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 3/2021 
trung bình là 740 USD/tấn, tăng 16,54% so với trung bình tháng 2/2021. 

 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á được giao bán 
tại thời điểm đầu tháng 4/2021 so với tháng 3/2021:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) tại thời điểm đầu tháng 4/2021 
trung bình là 275 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 3/2021.

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)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 
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Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 3/2021 (USD/tấn, chưa bao 
gồm thuế và chi phí khác)

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tại thời điểm đầu tháng 
4/2021 trung bình là 285 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 3/2021.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) tại thời điểm đầu tháng 4/2021 trung 
bình là 193 USD/tấn, giảm 8,1% so với tháng 3/2021.

-  Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tại thời điểm đầu tháng 4/2021 
trung bình là 275 USD/tấn, tăng 13,2% so với tháng 3/2021.

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 3/2021 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 3/2021 so với tháng 2/2021

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 3/2021 so với tháng 2/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 3/2021 đạt 508.574 tấn, tăng 10,5% so với tháng 
2/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 3/2021 đạt 515.200 tấn, tăng 16,5% so với tháng 
2/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 3/2021 đạt 212.997 tấn, tăng 52,5% so với 
tháng 2/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 3/2021 đạt 225.533 tấn, tăng 238,7% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 3/2021 so với tháng 2/2021

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 393.553 tấn, tăng 7,8% so với tháng 2/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng 3.406 tấn, tăng 22,2% so với tháng 2/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
52.263 tấn, tăng 14,0% so với tháng 2/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
20.485 tấn, tăng 50,0% so với tháng 2/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng 23.168 tấn, giảm 2,2% so với tháng 2/2021.

- 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 15.224 tấn, 
tăng 70,8% so với tháng 2/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 475 tấn, giảm 3,1% so với tháng 2/2021.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 456.000 tấn, tăng 21,0% so với tháng 2/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 20.300 tấn, giảm 16,8% so với tháng 
2/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.800 tấn, tăng 0,4% so với tháng 2/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.100 tấn, giảm 11,6% so với tháng 2/2021.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 138.684 tấn, tăng 54,2% so với tháng 2/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 3.406 tấn, tăng 22,2% so với tháng 2/2021.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 3/2021 so với tháng 2/2021 

Hình 7: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 3/2021 so với tháng 2/2021

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 31.963 tấn, tăng 48,1% so với tháng 
2/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 20.485 tấn tăng 50,0% so với tháng 2/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 3.235 tấn, tăng 14,6% so với tháng 2/2021.

- 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 
15.224 tấn, tăng 70,8% so với tháng 2/2021.

d. Xuất khẩu
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- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 201.131 tấn, tăng 266,1% so với tháng 
2/2021.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 64 tấn, giảm 50,5% so với tháng 2/2021.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 8.768 tấn, tăng 128,5% so với tháng 2/2021.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 15.570 tấn, tăng 102,6% so với tháng 
2/2021.
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Alvaro Moreno cắt giảm 90 tấn plastic mỗi năm bằng cách 
chuyển sang sử dụng túi giấy

Trung Quốc cân nhắc việc xây dựng nhà máy giấy và bột giấy quy mô lớn 
ở Viễn Đông

Mondi, công ty hàng đầu thế giới 
về bao bì và giấy, đã giúp chuỗi bán 
lẻ Tây Ban Nha Alvaro Moreno tiết 
kiệm gần 90 tấn plastic mỗi năm 
bằng cách chuyển đổi sử dụng túi 
nylon sang túi giấy.

Hàng năm, Alvaro Moreno sử dụng 
khoảng 3,7 triệu túi và hộp đựng 
plastic. Bằng cách chuyển đổi sang 
sử dụng túi giấy, công ty đã cam kết 
cho mục tiêu phát triển bền vững.

 Hiện nay, cả ba loại túi của Mondi 
đều có thể tái chế và được làm từ các 
nguyên liệu có thể tái tạo và nguồn 
gốc đáng tin cậy, được sản xuất từ  
nguyên liệu bột giấy nguyên sinh 
phối trộn với bột giấy tái chế nên 
vẫn bảo đảm được tính năng in và 
độ bền cao.

Alvaro Moreno luôn đề cao các 

mục tiêu phát triển bền vững trong 
dài hạn. Việc giới thiệu bao bì mới 
lần này là một phần trong kế hoạch 
đó và đã nhận được nhiều phản hồi 
tuyệt vời của khách hàng./.

Theo các tuyên bố gần đây của đại 
diện các nhà đầu tư Trung Quốc và 
một số báo chí địa phương, các doanh 
nghiệp Trung Quốc đang quan tâm 
đến việc thành lập các nhà máy sản 
xuất giấy và bột giấy quy mô lớn ở 
Nga, đặc biệt là khu vực Viễn Đông 



Bản tin VPPA tháng 4   10

TIN TỨC ĐẦU TƯ

của nước này.

Hiện nay, khu vực Viễn Đông đang 
thiếu hụt các doanh nghiệp chuyên 
sản xuất giấy và bột giấy, phần lớn 
trong số đó được xây dựng từ thời 
Liên Xô và đã ngừng hoạt động.

Trong khi đó, hiện nay có tới 40% 
tài nguyên rừng sản xuất trong vùng 
không được sử dụng, còn lại là diện 
tích rừng bị chặt phá. Điều đó dẫn 
đến sự suy giảm đáng kể về an toàn 
sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ cháy 
nổ trong khu vực, gây thiệt hại kinh 
tế trực tiếp cho ngân sách khu vực 
và liên bang.

Theo các nhà phân tích, một trong 
những cách để giải quyết vấn đề là 
xây dựng một nhà máy giấy và bột 

giấy quy mô lớn trong khu vực, tập 
trung vào chế biến gỗ có giá trị thấp 
và gỗ vụn trong quá trình khai thác 
lâm sản.

Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, 
trong những năm gần đây, đại diện 
của các doanh nghiệp Trung Quốc 
đã bày tỏ sự quan tâm của họ đến 
việc xây dựng một nhà máy giấy quy 
mô lớn ở vùng Viễn Đông của Nga. 
Vài năm trước, China Paper, nhà sản 
xuất giấy hàng đầu của Trung Quốc, 
thậm chí đã đạt được thỏa thuận với 
chính quyền vùng Khabarovsk của 
Nga để xây dựng một nhà máy giấy 
trong lãnh thổ của khu vực này, với 
kế hoạch đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD, 
tuy nhiên dự án đó đến nay vẫn 
chưa được thực hiện./.
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Công ty Sappi thông báo tăng giá giấy 

Công ty Sappi Châu Âu thông báo 
tiếp tục tăng giá cho tất cả các loại 
giấy in, viết không tráng phủ sản 
xuất từ bột giấy cơ học, từ bột phi 
gỗ có tráng và phi gỗ không tráng 
phủ lên 8-11%, áp dụng ngay đối với 
các hợp đồng xuất khẩu của công ty. 

Chi phí đầu vào của nguyên vật 
liệu và giá cước tăng mạnh do 
những hạn chế về logistic trên toàn 

cầu khiến cho sự tăng giá giấy là 
điều không thể tránh khỏi và có khả 
năng sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Sappi là công ty sản xuất toàn cầu 
có lĩnh vực hoạt động chính là sản 
xuất và cung cấp bột giấy hòa tan, 
giấy bao bì và giấy chuyên dụng, 
giấy in, viết cho các khách hàng trên 
hơn 150 quốc gia./.
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