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GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU 
BỘT GIẤY VÀ GIẤY 

Hình 1: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

Giá giấy thu hồi nhập khẩu trung bình khu vực Đông Nam Á trong tháng 
8/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 8/2020 trung bình là 
255 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 8/2020 trung 
bình là 158 USD/tấn tăng 5,33% so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 8/2020 trung 
bình là 138 USD/tấn, tăng 7,81% so với tháng trước.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 8/2020 trung bình là 50 
USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 8/2020 trung bình 
là 158 USD/tấn, tăng 10,48% so với tháng trước.

1. Giá giấy thu hồi nhập khẩu trung bình khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính)
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GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU 
BỘT GIẤY VÀ GIẤY 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 7/2020 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 1: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 7/2020 
(USD/tấn, CIF)

2. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 

  

Hình 2: Thống kê ngành giấy Việt Nam tháng 7/2020 so với tháng 6/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 7/2020 đạt 484.548 tấn, tăng 0,6% so với 
tháng 6/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 7/2020 đạt 493.900 tấn, tăng 9,3% so với tháng 
6/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 7/2020 đạt 156.800 tấn, tăng 16,0% so với 
tháng 6/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 7/2020 đạt 165.680 tấn, tăng 6,1% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:   
a. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 385.000 tấn, tăng 0,9% so với tháng 6/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 3.900 tấn, giảm 17,2% so với tháng 6/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
43.120 tấn, giảm 1,3% so với tháng 6/2020.
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- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
13.380 tấn, không thay đổi so với tháng 6/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 23.600 tấn, tăng 0,5% so với tháng 6/2020.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbon-
less, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 
15.100 tấn, tăng 5,5% so với tháng 6/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 448 tấn, không thay đổi so với tháng 6/2020.

b. Sản xuất
- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 429.000 tấn, tăng 10,6% so với tháng 6/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 26.000 tấn, tăng 0,6% so với 
tháng 6/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 25.300 tấn, giảm 4,9% so với tháng 6/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 12.100 tấn, tăng 5,2% so với tháng 6/2020.

Hình 3: Tiêu dùng tháng 7/2020 so với tháng 6/2020
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Hình 4: Sản lượng sản xuất tháng 7/2020 so với tháng 6/2020

Hình 5: Nhập khẩu các loại giấy tháng 7/2020 so với tháng 6/2020 

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 101.000 tấn, tăng 11,3% so với tháng 6/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 3.900 tấn, giảm 17,2% so với tháng 6/2020.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 18.400 tấn, tăng 53,7% so với 
tháng 6/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 11.200 tấn tăng 7,0% so với tháng 6/2020.
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- Giấy tissue, nhập khẩu 3.100 tấn, tăng 2,2% so với tháng 6/2020.

- 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 15.100 tấn, tăng 5,5% so với tháng 6/2020.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 193.977 tấn, tăng 34,4% so với 
tháng 6/2020.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 280 tấn, tăng 133,3% so với tháng 6/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.663 tấn, giảm 29,8% so với tháng 
6/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 11.500 tấn, tăng 38,9% so với tháng 
6/2020.

Hình 6: Xuất khẩu các loại giấy tháng 7/2020 so với tháng 6/2020
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ANDRITZ cung cấp dây chuyền máy xeo giấy tissue chất lượng hàng 
đầu cho Tissue Group

Công ty cổ phần Arkhbum Tis-
sue Group LLC, LB Nga đã vận 
hành thử nghiệm thành công dây 
chuyền tissue PrimeLineTM W6, 
do Andritz cung cấp với công nghệ 
ép PrimePress XT Evo, được đánh 
giá hiện đại nhất hiện nay.

Sau hai tuần vận hành thử ng-
hiệm, dây chuyền PrimeLineTM 
W6 có khổ lưới rộng 5,6m, tốc 
độ 2.000m/phút, đã hoàn tất tinh 
chỉnh và cho ra giấy có định lượng 
16g/m2. 

Dây chuyền được lắp đặt với 
mục đích sản xuất các loại giấy 
tissue như khăn mặt, giấy vệ sinh, 
khăn ăn, khăn lau bếp làm từ 100% 
bột nguyên thủy (bột gỗ cứng và 

mềm) tại Công ty Arkhbum Tissue 
Group LLC tại Vorsino (khu vực 
Kaluga), Nga.

Điểm nổi bật của dây chuyền 
xeo giấy tissue do Andritz cung 
cấp là phần chuẩn bị bột của dây 
chuyền, được trang bị máy nghiền 
Papillon, giúp máy có được bột đầu 
vào chất lượng cao và ít tiêu tốn 
năng lượng. 

Lô sấy bằng thép Yankee kết 
hợp với công nghệ ép mới nhất 
của Andritz sẽ tạo ra sản phẩm có 
độ khô cao và độ linh hoạt của hệ 
thống. 

Hệ thống tái bay hơi được lắp 
đặt nhằm đưa năng lượng quay trở 
lại quy trình sản xuất, bằng cách 
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Dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng tới sản xuất của BILT tại Ấn Độ

Công ty Ballarpur Industries 
(BILT), Ấn Độ vừa thông báo một 
số nhà máy của công ty vẫn phải 
đóng cửa do dịch Covid-19. Sau đợt 
giãn cách xã hội toàn Ấn Độ đợt 
một, công ty đã cho vận hành lại 
máy xeo giấy kraft và giấy in tráng 
công suất 315.000 tấn/năm tại nhà 
máy Bhigwan ở Pune, Maharash-
tra, nhưng cuối tháng 7 máy lại bắt 
buộc phải dừng hoạt động.

như vậy đã giúp quá trình sản xuất 
tiết kiệm được năng lượng. 

Phạm vi cung cấp của Andritz 
bao gồm: máy giấy tissue Prime-
LineTM W6 với hệ thống chuẩn bị 
bột,  và bộ phận đưa bột lên lưới 
xeo, hệ thống tái bay hơi thu hồi 
nhiệt, hệ thống thông gió và sưởi 
ấm, tự động hóa, và điện khí hóa./.

Do việc các nhà máy liên tục 
đóng cửa, nên công ty đang lâm 
vào tình trạng khó khăn về tài 
chính. Nhà máy bột hòa tan công 
suất 89.000 tấn/năm tại Telangana 
đã không được vận hành lại kể từ 
năm 2014. Sản xuất tại nhà máy 
bột giấy Sewa công suất 69.000 tấn/
năm cũng đã bị ngừng hoạt động 
từ trước COVID-19. 

BILT có 2 nhà máy sản xuất giấy 
in, viết có tráng và không tráng với 
công suất lần lượt là 82.000 tấn/
năm và 55.000 tấn/năm, một nhà 
máy sản xuất giấy in viết không 
tráng và bao bì công suất 300.000 
tấn/năm. 

Từ năm 2019, công ty bắt đầu 
chuyển đổi sang sản xuất dây 
chuyền giấy tissue Premier Tissues 
công suất 8.400 tấn/năm ở Karna-
taka./.
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Valmet cung cấp công nghệ sản xuất bột giấy tiên tiến cho Công ty 
PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper tại Indonesia

Công ty Valmet sẽ cung cấp 
công nghệ mới cho sản xuất bột 
giấy tại PT. Tanjungenim Lestari 
Pulp and Paper (PT TEL),  Indone-
sia. Hợp đồng cung cấp bao gồm 
hệ thống nấu liên tục cải tiến, công 
suất thiết kế 1.800 tấn/ngày (bột 
sấy khô) và dây chuyền đóng kiện 
tự động mới. Với các khoản đầu tư 
mới, PT TEL đặt mục tiêu nâng cao 
năng lực sản xuất bột giấy và nâng 
cao chất lượng bột giấy.

Mục tiêu của PT TEL là giảm 
tiêu thụ lượng gỗ đầu vào, tăng 
năng suất bột giấy và giảm tỷ lệ 
chất thải, để nâng cao chất lượng 
bột giấy và giảm tải trên lò hơi thu 
hồi. 

Với việc nâng cấp dây chuyền 
bằng công nghệ nấu liên tục mới 
nhất của Valmet, PT TEL sẽ tăng 
đáng kể năng suất bột giấy, làm 

giảm chi phí vận hành và tăng sản 
lượng bột giấy tổng thể của nhà 
máy. Với hai hệ thống đóng kiện tự 
động mới, PT TEL sẽ cải thiện và 
ổn định sản xuất. 

Dự án cung cấp của Valmet cho 
PT TEL có trị giá 10-12 triệu EUR, 
dự kiến khởi động vào quý IV năm 
2021./.
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