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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 4/2021 trung bình là 840 USD/tấn, không thay đổi so với trung 
bình tháng 3/2021.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 
bì, bao gói trong tháng 4/2021 trung bình là 1005 USD/tấn, tăng 9,24% so với 
trung bình tháng 3/2021.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 4/2021 trung bình là 790 USD/tấn, tăng 7,48% so với 
trung bình tháng 3/2021.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 4/2021 
trung bình là 798 USD/tấn, tăng 7,84% so với trung bình tháng 3/2021. 

 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á được giao bán 
tại thời điểm đầu tháng 5/2021 so với tháng 4/2021:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) tại thời điểm đầu tháng 5/2021 
trung bình là 260 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng 4/2021.

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 4/2021 (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 
5/2021 trung bình là 250 USD/tấn, giảm 12,3% so với tháng 4/2021.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) tại thời điểm đầu tháng 5/2021 trung 
bình là 160 USD/tấn, giảm 17,1% so với tháng 4/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tại thời điểm đầu tháng 5/2021 
trung bình là 268 USD/tấn, giảm 2,5%so với tháng 4/2021.

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 4/2021 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 4/2021 so với tháng 3/2021

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

- Tổng tiêu dùng trong tháng 4/2021 đạt 528.638 tấn, tăng 3,9% so với tháng 
3/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 4/2021 đạt 503.100 tấn, giảm 2,3% so với tháng 
3/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 4/2021 đạt 185.665 tấn, giảm 12,8% so với 
tháng 3/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 4/2021 đạt 97.915 tấn, giảm 56,6% so với tháng 
3/2021. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 4/2021 so với tháng 3/2021

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 415.658 tấn, tăng 5,6% so với tháng 3/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng 2.132 tấn, giảm 37,4% so với tháng 3/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
50.360 tấn, giảm 3,6% so với tháng 3/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
19.380 tấn, giảm 5,4% so với tháng 3/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng 23.475 tấn, giảm 1,3% so với tháng 3/2021.

- 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 17.166 tấn, 
tăng 12,8% so với tháng 3/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 468 tấn, giảm 1,5% so với tháng 3/2021.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 439.000 tấn, tăng 3,7% so với tháng 3/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.500 tấn, tăng 25,6% so với tháng 
3/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.600 tấn, giảm 0,8% so với tháng 3/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.000 tấn, giảm 0,7% so với tháng 3/2021.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 118.436 tấn, tăng 14,6% so với tháng 3/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.132 tấn, giảm 37,4% so với tháng 3/2021.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 4/2021 so với tháng 3/2021 

Hình 7: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 4/2021 so với tháng 3/2021

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 24.866 tấn, giảm 22,2% so với tháng 
3/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 19.380 tấn giảm 5,4% so với tháng 3/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 3.686 tấn, tăng 13,9% so với tháng 3/2021.

- 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 
17.166 tấn, tăng 12,8% so với tháng 3/2021.

d. Xuất khẩu
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- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 84.797 tấn, giảm 57,8% so với tháng 
3/2021.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 6 tấn, giảm 90,6% so với tháng 3/2021.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 6.811 tấn, giảm 22,3% so với tháng 3/2021.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 6.300 tấn, giảm 59,5% so với tháng 3/2021.
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Trung Quốc đầu tư sản xuất bột nguyên sinh 
tại tổ hợp giấy Dongguan, Guangdong

Nga đưa nhà máy liên hợp bột giấy-giấy lớn nhất vào hoạt động 
vào năm 2023

Cục Sinh thái và Môi trường thành 
phố Dongguan, Guangdong đã cấp 
phép tăng công suất bột gỗ thêm 
400.000 tấn/năm cho nhà máy của 
Dongguan Jianhui Paper ở thành 
phố Dongguan, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. 

Công ty muốn phát triển việc sản 
xuất bột gỗ nguyên sinh nhằm thay 
thế cho nguồn RCP nhập khẩu, 
vốn đã bị cấm hoàn toàn từ tháng 
01/2021 tại Trung Quốc. 

Theo bản báo cáo ĐTM cập nhật, 
dự án trị giá 330 triệu NDT (51 triệu 
USD), gồm 2 dây chuyền sản xuất 
bột giấy nhiệt cơ công suất 200.000 
tấn/năm. 

Nguyên liệu đầu vào của máy là 
dăm gỗ cứng từ bạch đàn và keo. Sản 
lượng trong tương lai của chúng sẽ 
thay thế một phần nguồn xơ sợi tái 
chế cung cấp cho các máy sản xuất 
bìa carton và bìa lót tại nhà máy. 
Công ty đã cam kết sẽ giảm tiêu thụ 
giấy thu hồi (RCP) 480.000 tấn/năm 

bằng việc hạn chế tỷ lệ vận hành 
của các dây chuyền xử lý RCP. Hiện 
nay, Dongguan Jianhui vận hành 4 
máy BM có tổng sản lượng lên đến 
700.000 tấn/năm bìa duplex có tráng 
gáy xám và 400.000 tấn/năm bìa lớp 
lót tái chế. 

Trước đó, hai công ty Nine Dragons 
Paper (Holdings) và Lee & Man Pa-
per Manufacturing cũng đã nhận 
được giấy phép sẽ xây dựng thêm 
các nhà máy lần lượt 600.000 tấn/
năm và 340.000 tấn/năm, sản xuất 
bột giấy nguyên sinh từ gỗ tại các 
nhà máy ở Dongguan. Cả hai dự án 
bột giấy này dự kiến sẽ đi vào hoạt 
động trong năm 2022./.

Theo thông tin của Hiệp hội các 
nhà sản xuất giấy Liên bang Nga 

(Bumprom) và chính quyền vùng 
Irkutsk, nhà máy sản xuất bột giấy 
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và bìa cứng lớn nhất của Nga tại 
thành phố Ust-Ilimsk sẽ chính thức 
đưa vào hoạt động vào năm 2023.

Công suất thiết kế của nhà máy đạt 
600.000 tấn bìa cứng/năm, với tổng 
vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Dự án sẽ 
được thực hiện bởi Tập đoàn Ilim, 
một trong những nhà sản xuất giấy 

và bột giấy lớn nhất của LB Nga.

Dự án sẽ do chính quyền chính 
quyền tỉnh Irkustk kiểm soát. Việc 
khởi công xây dựng nhà máy sẽ tạo 
động lực cho sự phát triển của toàn 
bộ miền Bắc nước Nga và tạo ra hơn 
850 việc làm mới.

Tập đoàn Ilim thong tin, việc thực 
hiện dự án sẽ cho phép công ty tăng 
sản lượng lên 4,5 triệu tấn mỗi năm 
và đưa Ilim trở thành một trong 
những nhà sản xuất bột giấy không 
tẩy để sản xuất giấy giấy bao gói lớn 
nhất thế giới với tổng sản lượng 1,5 
triệu tấn/năm./.

Miza Nghi Sơn hoàn tất vận hành thử nghiệm dây chuyền 
công suất 120.000 tấn/năm tại Thanh Hóa, Việt Nam

Công ty cổ phần Miza vừa hoàn 
thành vận hành thử nghiệm dây 

chuyền sản xuất giấy bao bì công 
nghiệp trên dây chuyền công suất 
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120.000 tấn/năm, đặt tại khu công 
nghiệp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dây chuyền có khổ giấy sau cắt 
biên 4,8 m, tốc độ thiết kế đạt 450 
m/phút.

Sản phẩm đầu ra của dây chuyền là 
giấy testliner và giấy lớp sóng giữa 
từ nguyên liệu giấy thu hồi, chủ yếu 
là giấy OCC nhập khẩu.

Công ty Huazhang Technology 

Ngày 12/5, Paper Excellence, nhà 
sản xuất bột giấy và giấy chuyên 
dụng, giấy in, viết và giấy bao gói 
toàn cầu và Domtar, nhà cung cấp 
hàng đầu các sản phẩm làm từ xơ 
sợi đã thông báo chiến lược kết hợp 
kinh doanh. 

Trong đó, Paper Excellence sẽ mua 
lại toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành 

là đơn vị cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật, trang thiết bị và tổ chức lắp 
máy. Đây là dây chuyền sản xuất 
giấy bao bì công nghiệp đầu tiên tại 
Khu công nghiệp Nghi Sơn.

Trước đó, dây chuyền có kế hoạch 
hoàn thành và vận hành trong năm 
2020, nhưng ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 nên dự án đã bị trì hoãn 
và kéo dài sang 2021./.

Paper Excellence mua lại Domtar với giá khoảng 3,0 tỷ USD

và đang lưu hành của Domtar với 
giá 55,50 USD/cổ phiếu.

Giá mua gồm mức phí bảo hiểm 
xấp xỉ 37% so với giá đóng cửa của 
cổ phiếu Domtar vào ngày 3 tháng 
5 năm 2021, ngày giao dịch cuối 
cùng trước tuyên bố của Domtar trả 
lời các báo cáo truyền thông về sự 
kết hợp kinh doanh tiềm năng giữa 
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Domtar và Paper Excellence, và mức 
phí bảo hiểm xấp xỉ 44% so với giá 
VWAP (đường giá trung bình khối 
lượng giao dịch có trọng số) trong 
30 ngày kể từ ngày 3 tháng 5 năm 
2021. 

Giao dịch trị giá khoảng 3,0 tỷ đô 
la, được thanh toán bằng tiền mặt 
và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 
nay.

Sau khi giao dịch kết thúc, Paper 
Excellence dự định tiếp tục hoạt 
động của Domtar với tư cách là một 
pháp nhân kinh doanh độc lập. Do 
đó, Domtar sẽ tiếp tục được dẫn dắt 
bởi đội ngũ quản lý của mình và Pa-
per Excellence có kế hoạch giữ lại 
các địa điểm sản xuất và kinh doanh 
của công ty.

Điều này đánh dấu một bước quan 
trọng trong chiến lược phát triển 

toàn cầu của Paper Excellence. 
Domtar sẽ giúp Paper Excellence 
cải thiện khả năng của để phục vụ 
cơ sở khách hàng tiềm năng đang 
ngày càng mở rộng của công ty tại 
thị trường Mỹ./.
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