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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 7/2021 trung bình là 768 USD/tấn, không đổi so với trung bình 
tháng 6/2021.

- Giá bột giấy hoá học tẩy trắng gỗ mềm phương bắc (NBSKP) nguyên liệu 
chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói trong tháng 7/2021 trung bình là 850 
USD/tấn, giảm 9,77% so với trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 7/2021 
trung bình là 660 USD/tấn, giảm 13,16% so với trung bình tháng 6/2021. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 7/2021 là 308 USD/

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 tại Châu Á và 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 7/2021 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

tấn, tăng 4,4% so với tháng trước:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 7/2021 là 290 
USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng trước:

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 7/2021 là 220 USD/tấn, tăng 
7,3% so với tháng trước:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 7/2021 là 315 USD/
tấn, tăng 8,6% so với tháng trước:

Hình 2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu tại Châu Á và 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 7/2021 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 7/2021 so với tháng 6/2021

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 7/2021 so với tháng 6/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 7/2021 đạt 458.032 tấn, giảm 10,86% so với 
tháng 6/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 7/2021 đạt 413.800 tấn, giảm 5,93% so với tháng 
6/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 7/2021 đạt 164.416 tấn, giảm 16,86% so với 
tháng 6/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 7/2021 đạt 107.773 tấn, giảm 12,48% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 7/2021 so với tháng 6/2021

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 375.000 tấn, giảm 7,8% so với tháng 6/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.420 tấn, giảm 15,6% so với tháng 6/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
33.613 tấn, giảm 23,4% so với tháng 6/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
11.119 tấn, giảm 29,2% so với tháng 6/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng 20.350 tấn, giảm 7,2% so với tháng 6/2021.

- 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 16.210 tấn, 
giảm 31,0% so với tháng 6/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 320 tấn, giảm 27,3% so với tháng 6/2021.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 365.000 tấn, giảm 4,2% so với tháng 6/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 20.800 tấn, giảm 11,5% so với tháng 
6/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 22.500 tấn, giảm 5,9% so với tháng 6/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 9.500 tấn, giảm 17,4% so với tháng 6/2021.

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 112.533 tấn, giảm 16,0% so với tháng 6/2021.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 7/2021 so với tháng 6/2021 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 7/2021 so với tháng 6/2021

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.661 tấn, tăng 58,2% so với tháng 6/2021.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 14.094 tấn, giảm 26,4% so với tháng 
6/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 16.200 tấn, giảm 5,1% so với tháng 6/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.718 tấn, tăng 12,0% so với tháng 6/2021.

- 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 
16.210 tấn, giảm 31,0% so với tháng 6/2021.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 92.439 tấn, giảm 14,6% so với tháng 
6/2021.
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- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 281 tấn, tăng 299,5% so với tháng 6/2021.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.191 tấn, giảm 8,5% so với tháng 6/2021.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 10.862 tấn, tăng 72,0% so với tháng 
6/2021.
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APP Trung Quốc khởi chạy TM thứ hai tại nhà máy Rudong ở Jiangsu

Valmet nâng cấp lò hơi thu hồi cho nhà máy Chongqing của Lee&Man 
ở Trung Quốc

APP Trung Quốc đã khởi chạy một 
dây chuyền sản xuất giấy ăn mới có 
công suất 30.000 tấn/năm tại nhà 
máy ở quận Rudong, tỉnh Nantong, 
tỉnh Jiangsu. 

Máy được cung cấp bởi Tập đoàn 
PMP (đã được Valmet mua lại vào 
năm ngoái), có khổ giấy rộng 3,6 m, 
tốc độ thiết kế 1.600 m/phút và được 
trang bị lô sấy Yankee 18-foot. 

Đây là dây chuyền xeo lưới đôi thứ 
2 trong số 18 dây chuyền sản xuất 
giấy tissue giống hệt nhau được dự 
kiến lắp đặt tại nhà máy Rudong. 
Dây chuyền đầu tiên đã đi vào hoạt 
động từ cuối tháng 6/2021, các dây 

chuyền còn lại dự kiến sẽ khởi chạy 
trong 10 tháng tới. 

Nhà máy Rudong có tổng công suất 
giấy tissue đạt 780.000 tấn/năm. Bên 
cạnh đó, tại địa điểm này, APP Trung 
Quốc cũng đang xin cấp phép môi 
trường để xây dựng ba dây chuyền 
sản xuất có tổng công suất lên tới 
1,07 tỷ băng vệ sinh mỗi năm./.

Valmet sẽ nâng cấp lò hơi thu hồi 
cho Lee & Man Pulp Manufacturing 
Limited, của nhà máy Trùng Khánh 
ở Trung Quốc.

Valmet sẽ giải quyết các vấn đề 
thực tiễn của nhà máy và áp dụng 
bí quyết, kỹ thuật tiên tiến đã được 
kiểm chứng với những cải tiến mới 
nhất để giúp lò hơi thu hồi hoạt động 
an toàn, ổn định và hiệu quả sau lần 
nâng cấp này.

Gói cung cấp của Valmet bao gồm: 
khung lò hơi thu hồi mới với toàn 
bộ ống composite San38/SA210; các 
đầu thu và phát khí sơ cấp mới do 
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Tập đoàn PCBK, một trong những 
nhà sản xuất giấy và bìa cứng hàng 
đầu của Nga đã chính thức hoàn 
thành việc triển khai hai dự án đầu 
tư quy mô lớn là “Power of card-
board” và “Power of paper”, nhằm 
hiện đại hóa các máy sản xuất giấy 

Valmet thiết kế; gương đốt mới và 
toàn bộ tài liệu và tư vấn lắp đặt. 
Tất cả các bộ phận ống composite 
San38/SA210 được sản xuất tại Val-
met ở Lapua, Phần Lan, và được 

nhập khẩu đến nhà máy sau khi đã 
được lắp ráp trước.

Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 
2 năm 2022./.

PCBK của Nga sẽ trở thành nhà sản xuất giấy và bìa cứng lớn nhất của 
Nga trong những năm tới

và bìa cứng hiện có. 

Cả hai dự án là một phần của Biên 
bản ghi nhớ được ký kết bởi 3 bên 
giữa Chính quyền tỉnh Perm, Ngân 
hàng VTB và PCBK vào năm 2017.

Việc thực hiện các dự án này sẽ gia 
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tăng 30% sản lượng của PCBK, nhưng 
các tác động về môi trường sẽ được 
giảm thiểu nhờ vào áp dụng các thiết 
bị và công nghệ mới.

Một bể lớn thu hồi và tái sử dụng 
nước được lắp đặt, cho phép giảm 
mức tiêu thụ nước và giảm lượng 
nước thải trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, các cơ sở xử lý sinh học 
tham gia vào các quy trình sản xuất 
khác cũng đang được tiến hành nâng 
cấp. Hệ thống sục khí hiện đại đã 
được lắp đặt, các bể lắng sơ cấp và 
thứ cấp cũng được xây dựng lại.

PCBK hiện cung cấp nhiều loại dịch 
vụ: từ thu mua và xử lý nguyên liệu 
thô đến xuất xưởng và bán thành 
phẩm.

Vào cuối năm 2020, sản lượng giấy 
bao bì hòm hộp của công ty đạt 
294.000 tấn, và sản lượng giấy lớp 
sóng tăng 11%, đạt 263 triệu mét 
vuông.

Hiện nay, PCBK là một trong TOP-10 
nhà sản xuất các sản phẩm bìa sóng 
và giấy bao bì hòm hộp lớn nhất tại 
Nga./.

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)

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


