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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 11/2020 trung bình là 598 USD/tấn, tăng 7,17% so với trung bình 
tháng 10/2020.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 
bì, bao gói trong tháng 11/2020 trung bình là 625 USD/tấn, tăng 3,31% so với 
trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy 
tissue trong tháng 11/2020 trung bình là 458 USD/tấn, tăng 2,92% so với trung 
bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 11/2020 
trung bình là 468 USD/tấn, tăng 4,00% so với trung bình tháng 10/2020. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 
12/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 12/2020 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 12/2020 trung 

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) 



Bản tin VPPA tháng 12   3

GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 11/2020 (USD/tấn, chưa bao gồm 
thuế và chi phí khác)

bình là 198 USD/tấn, tăng 16,5% so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 12/2020 trung 
bình là 195 USD/tấn, tăng 16,1% so với tháng 11.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 12/2020 trung bình là 148 
USD/tấn, tăng 25,4% so với tháng 11.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 12/2020 trung bình 
là 193 USD/tấn, tăng 14,9% so với tháng trước.

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



Bản tin VPPA tháng 12   4

GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU
BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 11/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 11/2020 so với tháng 10/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 11/2020 so với tháng 10/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 11/2020 đạt 480.992 tấn, tăng 1,4% so với tháng 
10/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 11/2020 đạt 460.015 tấn, tăng 3,8% so với tháng 
10/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 11/2020 đạt 213.163 tấn, tăng 38,7% so với 
tháng 10/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 11/2020 đạt 195.227 tấn, tăng 58,2% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 11/2020 so với tháng 10/2020

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 389.045 tấn, tăng 3,3% so với tháng 10/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.885 tấn, giảm 30,5% so với tháng 10/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
41.091 tấn, tăng 0,6% so với tháng 10/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
14.863 tấn, tăng 9,6% so với tháng 10/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 22.047 tấn, tăng 7,3% so với tháng 10/2020.

- 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 11.575 tấn, 
giảm 30,7% so với tháng 10/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 3.485 tấn, tăng 10,5% so với tháng 10/2020.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 396.000 tấn, tăng 4,5% so với tháng 10/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.950 tấn, giảm 1,0% so với tháng 
10/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.435 tấn, tăng 0,8% so với tháng 10/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.630 tấn, giảm 1,7% so với tháng 10/2020.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 165.119 tấn, giảm 63,0% so với tháng 10/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.885 tấn, giảm 30,5% so với tháng 10/2020.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 11/2020 so với tháng 10/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 11/2020 so với tháng 10/2020

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 18.108 tấn, tăng 280,2% so với tháng 
10/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 14.863 tấn tăng 12,3% so với tháng 10/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 1.613 tấn, giảm 62,8% so với tháng 10/2020.

- 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 
11.575 tấn, giảm 30,7% so với tháng 10/2020.

d. Xuất khẩu
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- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 176.105 tấn, tăng 62,3% so với tháng 
10/2020.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 367 tấn, tăng 2060,7% so với tháng 10/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.610 tấn, tăng 47,6% so với tháng 10/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 14.145 tấn, tăng 20,6% so với tháng 
10/2020.
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Công ty Giấy Xuân Mai khởi chạy dây chuyền giấy tissue mới

Metsä Spring và Valmet xây dựng nhà máy thí điểm sản xuất xơ sợi 3D

Sau quá trình đầu tư và lắp đặt 
dây chuyền kéo dài, tháng 11/2020 
dây chuyền giấy tissue mới công 
suất 20.000 tấn/năm của Công ty 
Giấy Xuân Mai tại thành phố Hồ Chí 
Minh cũng đã khởi chạy và đi vào 
hoạt động sản xuất thương mại. 

Theo kế hoạch ban đầu, dây chuyền 
khởi chạy từ tháng 4/2020, nhưng 
do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 
việc di chuyển và nhập cảnh của 
các chuyên gia gặp khó nên khởi 
chạy bị trì hoãn và đẩy sang tháng 
11/2020. 

Dây chuyền sản xuất giấy tissue 
của Xuân mai vận hành từ nguồn 
nguyên liệu 100% bột giấy nguyên 
sinh hoặc bột giấy bột giấy khử mực 
(DIP). 

Thành phẩm xuất khỏi nhà máy 
dưới dạng cuộn lớn (jumbo roll). 

Công ty Xuân Mai cũng đã đặt hàng 
Andritz cung cấp và lắp đặt một dây 
chuyền khử mực tại nhà máy để tích 
hợp với dây chuyền này. 

Do ảnh hưởng của nguồn cung giấy 
SOP và chi phí vận chuyển nên giá 
SOP bị đẩy lên cao, đã tác động đến 
kế hoạch sản xuất thương mại của 
dây chuyền khử mực tại nhà máy. 

Công ty Xuân Mai hiện nay đang 
vận hành một máy sản xuất giấy 
bao bì hòm hộp tái chế, công suất 
80.000 tấn/năm tại thành phố Hồ 
Chí Minh./.

Ngày 10/12, Metsä Spring và 
Valmet đã bắt đầu xây dựng nhà 
máy thử nghiệm sản phẩm xơ sợi 
3D tại Äänekoski, Phần Lan. 

Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt 
động vào cuối năm 2021. Nhà máy 
sẽ cho phép thử nghiệm và phát 
triển quy trình mới để sản xuất một 
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giải pháp đóng gói mới. 

Dây chuyền thử nghiệm sẽ chuyển 
đổi từ xơ sợi gỗ thành các sản phẩm 
xơ sợi 3D.

 Điều này có thể thay thế các giải 
pháp đóng gói tương tự bằng nhựa 
và nhôm, giảm thiểu tác động tiêu 
cực đến môi trường. 

Mục tiêu của dự án nhà máy thử 
nghiệm là phát triển một sản phẩm 
cạnh tranh và quy trình sản xuất 

cũng như thiết bị hỗ trợ mới. 

Theo Metsä Spring, địa điểm của 
nhà máy vô cùng lý tưởng vì gần 
nhà máy nghiên cứu sản phẩm sinh 
học của Metsä Fibre, nhà máy giấy 
bìa của Metsä Board và Excellence 
Centre, nhà máy ván veneer của 
Metsä Wood, trung tâm Pro Nemus 
và nhà máy thử nghiệm sản xuất sợi 
dệt từ bột gỗ của Metsä Spring và 
Itochu Corporation./.

Cửu Long lên kế hoạch tạm dừng máy trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán

Công ty Cửu Long dự kiến cắt giảm 
348.000 tấn sản phẩm trong dịp 
nghỉ dài hạn – Tết nguyên đán tại 
nhà máy ở thành phố Đông Quan, 
tỉnh Quảng Đông.

Giấy bao bì hòm hộp

PM4, công suất 450.000 tấn/năm sẽ 
ngừng máy trong 15 ngày sẽ bắt đầu 
dừng sản xuất từ ngày 2 tháng 1. Sau 

đó, sẽ tiếp tục ngừng chạy từ ngày 
25 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3.

PM11 và PM32, có tổng công suất 
1,05 triệu tấn/năm, sẽ tạm ngừng 
sản xuất khoảng 20 ngày trong tháng 
2/2020, giảm sản khoảng 96.000 tấn, 
chủ yếu là bìa duplex có tráng phủ 
gáy xám.

Bốn máy sản xuất giấy bao bì hòm 
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hộp tái chế còn lại tại nhà máy, có 
tổng công suất 1,4 triệu tấn / năm, 
dự kiến ngừng hoạt động 20 ngày kể 
từ ngày 27 tháng 2, giảm sản lượng 
khoảng 248.000 tấn.

Giấy lớp lót tái chế

PM12 và PM13, mỗi dây chuyền 
có công suất 400.000 tấn/năm, sẽ 
ngừng hoạt động xen kẽ từ ngày 18 
tháng 1 đến ngày 1 tháng 2.

PM 43, công suất 600.000 tấn/năm 
mới được khởi chạy tại nhà máy 
Đông Quan vào tháng 8, cũng sẽ 
dừng máy từ ngày 7 tháng 2 đến 
ngày 27 tháng 2.

Giấy lớp sóng giữa

Cũng từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 27 
tháng 2. Nine Dragons sẽ cho dừng 
hai máy sản xuất giấy lớp sóng giữa 
công suất 200.000 tấn/năm, PM 6 & 
PM7.

PM 9 & PM10 sẽ dừng máy trong 30 
ngày và PM2 dừng trong 40 ngày.

Giấy in viết 

Dây chuyền duy nhất tại nhà máy, 
PM 28, có công suất 250.000 tấn/năm 
sẽ dừng máy từ ngày 20 tháng 2, dự 
kiến sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 
5.000 tấn.

Quy mô của thời gian ngừng bảo 
trì sắp tới mà Cửu Long đã đặt ra 
cho nhà máy Đông Quan lớn hơn so 
với đợt Tết nguyên đán năm 2020.

Như vậy, trong quý đầu tiên của 
năm 2021, Cửu Long sẽ dừng máy 
luân phiên các dây chuyền sản xuất 
giấy và bìa tại nhà máy Đông Quan 
trong tối đa 23 ngày, giảm sản lượng 
ước tính khoảng 234.000 tấn./.

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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