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LỜI BAN BIÊN TẬP
Thân gửi các Hội viên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam và Bạn đọc ấn phẩm Công nghiệp Giấy
Việt Nam!
Nhân dịp năm Canh Tý 2020 qua đi, năm mới Tân Sửu 2021 sắp tới, Lãnh đạo Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam và Ban Biên tập ấn phẩm Công nghiệp Giấy xin gửi tới tất cả các hội viên cùng bạn đọc
lời chúc năm mới tốt đẹp nhất!
Năm 2020, một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam do
ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, ấn phẩm Công nghiệp Giấy, Bản tin Kinh tế ngành,
website www.vppa.vn, ban Biên tập Công nghiệp Giấy cũng như Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy
Việt Nam đã luôn cố gắng mang đến những thông tin hữu ích, cập nhật các hoạt động của Ngành Giấy
cũng như tình hình kinh tế-xã hội của đất nước nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, hoạt động sản xuất
kinh doanh của các Hội viên và Bạn đọc.
Năm 2021, Ban Biên tập sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tin tưởng của bạn đọc nhằm xây dựng ấn
phẩm Công nghiệp Giấy là Tạp chí uy tín nhất của Ngành công nghiệp Giấy Việt Nam.
Trân trọng!
BAN BIÊN TẬP
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Một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam và
Ngành giấy Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thị trường biến động, chính sách điều hành kinh tế trong bối cảnh
đại dịch đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của các hội viên, nhưng với tinh thần trách nhiệm và tâm
huyết, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (Hiệp hội) đã thực sự đồng
hành với các Hội viên, với Ngành, đưa Ngành giấy có những bước
phát triển đột phá trong năm 2020.

Mặc dù năm 2020 là một năm
đầy khó khăn và thách thức đối
với nền kinh tế Việt Nam cũng như
đối với các doanh nghiệp Ngành
giấy do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, nhưng các doanh nghiệp
Ngành giấy Việt Nam vẫn đạt được
những kết quả đáng khích lệ trong
hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Nối tiếp năm 2019, một năm hoạt
động với nhiều sự kiện nổi bật và
thành công, Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam trong năm 2020 vẫn
tiếp tục khẳng định được uy tín
và trách nhiệm trong số các Hiệp
hội Ngành nghề, tiếp tục là cầu nối
giữa các doanh nghiệp Hội viên với
các Bộ, Ngành và cơ quan quản lý
nhà nước.
Số lượng hội viên của Hiệp hội
vẫn được duy trì ở con số 85 như
trong năm 2019, nhưng có sự thay
đổi về chất và cơ cấu hội viên. Số
lượng các hội viên sản xuất giấy
và bao bì gia tăng, các hội viên của
Hiệp hội luôn tích cực tham gia các
hoạt động chung của Hiệp hội, tích
cực đề xuất, đóng góp ý kiến vào
các công tác chung của Hiệp hội.
Mặc dù trong bối cảnh của đại dịch
COVID-19, vừa phải thực hiện các

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
về chống dịch, nhưng Hiệp hội vẫn
tổ chức hoạt động bình thường,
với mục tiêu nhằm hỗ trợ các hoạt
động sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp hội viên.
Trong năm 2020, do ảnh hưởng
của dịch nên Văn phòng không tổ
chức được một số các hoạt động
đã lên kế hoạch từ đầu năm như
các hội thảo về lò hơi đồng đốt
trong các nhà máy giấy, hội thảo
về kinh tế tuần hoàn trong ngành
giấy; hội nghị toàn thể hội viên và
hội thảo kỹ thuật ngành giấy năm
2020. Tuy vậy, trong năm 2020, Văn
phòng Hiệp hội vẫn tích cực phối
hợp tổ chức các buổi làm việc và
trực tiếp làm việc với các cơ quan
quản lý nhà nước như: Văn phòng

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Công Thương, Tổng cục
Hải quan, Bộ Tài chính và một số
cơ quan quản lý Nhà nước khác.
Với mục tiêu hỗ trợ và tháo gỡ
khó khăn cho hội viên, Hiệp hội
luôn đồng hành cùng với các Hội
viên, thúc đẩy các hoạt động, đề
xuất, kiến nghị với các cơ quan
quản lý Nhà nước nhiều chính
sách có ảnh hưởng tới hoạt động
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát
triển bền vững, sản xuất xanh và
hướng tới mô hình kinh tế tuần
hoàn trong Ngành giấy. Kịp thời
theo dõi và báo cáo với các Bộ,
Ngành về tình hình hoạt động, sản
xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp trong ngành, cũng như kịp
thời nắm bắt và cập nhật thông tin
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từ các cơ quan quản lý nhà nước và
phổ biến tới các hội viên.
Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam mặc dù không phải
là cơ quan chuyên môn về công
tác truyền thông, nhưng vẫn thực
hiện và duy trì đều đặn các công
tác thông tin thường xuyên của
Văn phòng: mua sắm thông tin từ
nước ngoài, thông tin và dữ liệu
hải quan, tổ chức thu thập thông
tin từ các doanh nghiệp, tổ chức
dịch thuật, biên tập, sàng lọc thông
tin, biên soạn và phát hành đều
đặn các Bản tin kinh tế ngành, cập
nhật tin lên trang Website, phát
hành Tạp chí (online), cung cấp
thông tin đầy đủ, kịp thời cho các
doanh nghiệp trong ngành và phục
vụ cho các cơ quan quản lý nhà
nước như Văn phòng Chính phủ,
Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và
Môi trường…

quyết thường kỳ tháng 8 của Chính
phủ) quyết định: Cho phép gia hạn
thời gian hoàn thành việc lắp đặt
hệ thống quan trắc nước thải, khí
thải tự động, đến hết ngày 31 tháng
12 năm 2021 (thay vì ngày 31 tháng
12 năm 2020); Cho phép gia hạn
đến hết ngày ngày 31 tháng 12 năm
2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều
kiện bảo vệ môi trường trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất, đồng thời không phải lập lại

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt
Nam được Văn phòng Chính phủ
đánh giá là một trong số ít Hiệp
hội hoạt động tích cực và đạt được
nhiều kết quả trong năm 2020.
Với ý thức trách nhiệm, luôn đồng
hành cùng với doanh nghiệp, vì sự
phát triển của doanh nghiệp, Hiệp
hội luôn tích cực trong công tác hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp và trong năm 2020 đã đạt
được một số kết quả như sau:
Góp ý, đề xuất với Văn phòng
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi
trường cùng các cơ quan quản lý
Nhà nước khác về những bất cập
của Nghị định 40/2019/ND-CP và
đề xuất một số ý kiến tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp do ảnh
hưởng của dịch COVID với các nội
dung như: sự bất hợp lý và tốn kém
chi phí trong việc xây dựng hồ xử
lý sự cố nước thải trong các nhà
máy giấy và bột giấy; việc lắp đặt
hệ thống quan trắc tự động nước
thải và khí thải; gia hạn Giấy xác
nhận về môi trường trong nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản
xuất, và không phải làm lại báo cáo
đánh giá tác động môi trường …
Trước những ý kiến đề xuất đó của
Văn phòng Hiệp hội, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 129 (Nghị
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ĐTM đã được phê duyệt nếu không
thay đổi địa điểm, tăng quy mô
công suất theo quy định.
Công tác tham gia xây dựng quy
chuẩn Việt Nam, tham gia soạn
thảo và đề xuất ý kiến cho việc ban
hành các QCVN phù hợp với trình
độ công nghệ, quy mô kinh tế, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp
trong ngành cũng rất được chú
trọng, như tham dự các buổi thảo
luận và góp ý cho việc ban hành
Danh mục phế liệu được phép nhập

khẩu làm nguyên liệu sản xuất QD
28/2020/QĐ-TTg thay thế cho quyết
định 73/2014/QD-TTg, trong đó mã
hàng hóa HS 4707.90.00 (mixed paper) được phép nhập khẩu hết ngày
31/12/2021 (thay vì 31/12/2020);
Kiến nghị về việc áp mã HS cho
nguyên liệu giấy khi nhập khẩu.
Tham gia tổ soạn thảo và đóng
góp ý kiến với Bộ Tài nguyên và
Môi trường về các quy chuẩn,
trong đó có Quy chuẩn 33:2020/
BTNMT (Quy chuẩn về bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất), theo đó
cơ quan giám định và thực hiện
kiểm tra là Tổ chức giám định độc
lập và Hải quan, Sở TNMT không
còn đóng vai trò trong việc kiểm
tra nhà nước về nhập khẩu phế
liệu giấy. Đồng thời, kiến nghị với
Bộ Tài nguyên và Môi trường xem
xét, sửa đổi các chỉ tiêu về AOX, dioxin-fural trong nước thải của các
nhà máy bột giấy và giấy theo quy
định của QCVN 12-MT:2015/BTNMT. Kết quả là trong Dự thảo QCVN
40:2021/BTNMT, thay thế cho QCVN
12-MT:2015/BTNMT, đang lấy ý kiến
các Bộ Ngành và các cơ quan quản
lý nhà nước, các doanh nghiệp sản
xuất giấy, dự thảo đã loại bỏ các chỉ
tiêu dioxin-fural ra khỏi các nhà
máy sản xuất giấy từ nguyên liệu
giấy thu hồi và bột giấy nguyên
sinh, chỉ xem xét áp dụng chỉ tiêu
này đối với các nhà máy bột giấy có
sử dụng công đoạn tẩy trắng.
Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam không chỉ quan tâm
đến việc hỗ trợ và tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, mà
còn tích cực hỗ trợ ngay cả trong
công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong
đó, phải kể đến sản xuất và tiêu thụ
hàng nhái, hàng giả các sản phẩm
ngành giấy cũng là mối quan tâm
của chính các doanh nghiệp và của
Văn phòng Hiệp hội. Tháng 12/2020,
sau một thời gian dài thảo luận và
thống nhất, lần đầu tiên Hiệp hội
đã ký Quy chế phối hợp với Tổng
cục Quản lý thị trường trong công
tác chống sản xuất và tiêu thụ hàng
nhái, hàng giả các sản phẩm giấy

tại thị trường Việt Nam, cũng như
họp bàn, thảo luận với Cục Phòng
vệ thương mại Bộ Công Thương
về công tác chống gian lận thương
mại về nguồn gốc, xuất xứ, xem xét
việc điều tra hành chính chống bán
phá giá các sản phẩm giấy in, viết
tại thị trường Việt Nam.
Sản xuất tuần hoàn là mô hình
sản xuất thực sự phù hợp và thích
hợp với Ngành giấy, việc tham dự
các hội thảo về kinh tế tuần hoàn,
truyền tải thông tin đúng đắn về
Ngành giấy cũng được Văn phòng
Hiệp hội rất quan tâm, nhằm nâng
cao ý nghĩa của nền kinh tế tuần
hoàn, phát triển tái chế và tái sử
dụng giấy phế liệu. Giấy phế liệu
phải là một loại tài nguyên, nguyên
liệu thô cần thiết cho sản xuất giấy.
Giấy phế liệu không coi là phế thải
và nhất thiết không quản lý như
quản lý phế thải mà phải coi như
một loại nguyên liệu thứ cấp, hàng
hóa thông thường…

Mặc dù, năm 2020 đã qua đi với
nhiều khó khăn và thách thức,
nhưng cũng là năm Ngành Giấy
Việt Nam cũng như các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam đánh dấu mức tăng
trưởng vượt bậc trong cả đầu tư,
hoạt động sản xuất kinh doanh và
tiêu thụ sản phẩm. Với xuất phát là
dịch COVID-19, thị trường liên tục
xáo trộn và biến động, giá nguyên
liệu đầu vào (giấy thu hồi) và chi
phí vận tải lên cao, được đánh giá
là cao bất thường và chưa từng có
trong vòng 20 năm qua. Tuy vậy,
sau đó hoạt động sản xuất kinh
doanh của Ngành vẫn có những
điểm sáng, nhiều doanh nghiệp sản
xuất giấy bao bì khởi chạy và bổ
sung cho thị trường với sản lượng
đạt tới xấp xỉ 1tr tấn (các công ty
như Marubeni, Khôi Nguyên, Toàn
Cầu, Phát Đạt, Tân Huy Kiệt...). Các
doanh nghiệp sản xuất giấy tissue
Việt Nam cũng đã chuyển hướng
đầu tư các dây chuyền sản xuất

giấy tissue công suất lớn, hiện đại,
thân thiện với môi trường, đưa
ra thị trường các chủng loại sản
phẩm chất lượng cao tương đương
các sản phẩm nhập ngoại, được ưa
chuộng ở thị trường trong nước và
hướng đến xuất khẩu (Nhà máy
giấy Xương Giang, Công ty Giấy
Xuân Mai...). Năm 2020, cũng là
năm các doanh nghiệp sản xuất
giấy bao bì Việt Nam đạt mức xuất
khẩu lớn nhất từ trước đến nay
với mức tăng trưởng đạt gần 80%
so với năm 2019 và đạt xấp xỉ 1,6tr
tấn.
Mặc dù chịu tác động không nhỏ
của dịch covid-19, nhiều hoạt động
bị gián đoạn, nhưng với tinh thần
trách nhiệm Hiệp hội Giấy và Bột
giấy Việt Nam sẽ luôn đồng hành
cùng với doanh nghiệp, là đại diện
đáng tin cậy và có uy tín của cộng
đồng doanh nghiệp Ngành Giấy
Việt Nam./.

BAN BIÊN TẬP
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Trong bối cảnh đại dịch COVID-19
vẫn đang diễn biến phức tạp và tác
động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu,
nhiều nền kinh tế lớn đang lâm vào
cảnh khó khăn và suy giảm. Chiến
tranh thương mại Trung –Mỹ tiếp
tục diễn biến dai dẳng và căng
thẳng, tình hình bầu cử Mỹ và các
mâu thuẫn lợi ích dẫn đến thay đổi
địa chính trị thế giới đã ảnh hưởng
không nhỏ đến kinh tế thế giới. Tuy
nhiên, trong bối cảnh khó khăn và
phức tạp đó Việt Nam lại vươn lên
là một điểm sáng, đạt được mục
tiêu kép vừa phòng chống dịch
thành công vừa đạt được mục tiêu
tăng trưởng kinh tế.
Đại dịch COVID-19 đã và đang
gây ra cuộc khủng hoảng kinh
toàn cầu nói chung và Việt Nam
nói riêng trong năm 2020. Tốc độ
lây lan chóng mặt của COVID-19
đã buộc các quốc gia phải áp đặt
các biện pháp phong tỏa và đóng
cửa biên giới để chống dịch, nên
đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi
cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các
khâu của quá trình sản xuất - phân
phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được
liên kết chặt chẽ, thông suốt trên
toàn thế giới rơi vào tình trạng tê
liệt. Thương mại đình trệ, làn sóng
doanh nghiệp ngừng hoạt động
và phá sản lan khắp thế giới. Tăng
trưởng tổng sản phẩm trong nước
(GDP) đã giảm xuống mức thấp kỷ
lục ở nhiều nền kinh tế, theo đánh
giá của Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF
mức suy giảm chung toàn cầu năm

2020 là 4,4%.
Nền kinh tế Việt Nam cũng không
nằm ngoài guồng quay của đại dịch,
mức tăng GDP năm 2020 đạt 2,91%
là mức tăng thấp nhất của các năm
trong giai đoạn 2011-2020. Tuy vậy,
trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực
tới mọi lĩnh vực kinh tế–xã hội thì
đây là mức tăng trưởng thuộc nhóm
nước cao nhất thế giới. Chính yếu tố
này, là động lực lớn cho thị trường
các sản phẩm giấy Việt Nam đạt
được mức tăng trưởng ấn tượng
trong năm 2020, trong khi các nước
và khu vực lớn sụt giảm mạnh gần
10%.

2020 – VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG
SẢN XUẤT
Theo số liệu thống kê của Hiệp
hội Giấy và Bột giấy Việt Nam,
năm 2020 tổng sản lượng giấy các
loại đạt 5,07 triệu tấn, tăng trưởng
14,1%, tương ứng với lượng tăng
0,627 triệu tấn so với năm 2019 (đạt
sản lượng 4,45 triệu tấn).
Trong đó, giấy bao bì (testliner
và medium) được sản xuất chủ yếu
từ nguyên liệu giấy thu hồi, đạt sản
lượng 4,34 triệu tấn, tăng 15,6%,
tương ứng 0,587 triệu tấn so với
năm 2019 (xem hình 1). Sản lượng
tăng này chủ yếu là của một số công
ty lớn, mới đưa dây chuyền vào hoạt
động sản xuất năm 2019 và đến năm
2020 đã đạt hiệu suất gần 100% theo
công suất thiết kế như Công ty Giấy
Thuận An (280.000 tấn/năm), Công
ty Cheng Loong (300.000 tấn/năm),
Công ty Đông Hải Bến Tre (180.000
tấn/năm), Công ty Giấy Rạng Đông
và Công ty Giấy Chánh Dương.
Đối với giấy tissue, sản lượng năm
2020 đạt 284.000 tấn, tăng trưởng
28,4% so với năm 2019, chủ yếu từ
Công ty XNK Bắc Giang, Xuân Mai,
Trường Xuân và đặc biệt là Công
ty NTPM (công ty FDI từ Malaysia),
ngoài ra đóng góp vào sự tăng
trưởng cao còn đến từ các máy xeo
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nhỏ khác tại Miền Bắc do giá bột
giấy thời điểm này ở mức rất thấp
nên gia tăng sản xuất để cung ứng
ra thị trường.
Đối với giấy in và giấy viết, năm
2020 sản lượng đạt 296 nghìn tấn,
giảm -10,9% so với năm 2019, sản
lượng sụt giảm chủ yếu từ các
doanh nghiệp lớn như Công ty CP
Giấy An Hoà, Tổng Công ty Giấy Việt
Nam và một số doanh nghiệp nhỏ
như Giấy Hải Dương, Xương Giang,
Việt Thắng, Hoàng Hưng Thịnh, đặc
biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ
bởi sức ép cạnh tranh giá giấy rẻ
nhập khẩu từ nước ngoài như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc.
Đối với giấy vàng mã, năm 2020
sản lượng đạt 158 nghìn tấn, tăng
trưởng 9,5% và tương ứng 13,7 nghìn tấn so với năm 2019 (sản lượng
đạt 144,9 nghìn tấn). Sản xuất gia
tăng do các đơn hàng truyền thống
từ Đài Loan, Hồng Kông, Trung
Quốc tăng mạnh.
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG GIẤY
VIỆT NAM – 2020
Tổng tiêu dùng giấy toàn ngành
ước đạt 5,448 triệu tấn, tăng trưởng
nhẹ 0,2%. Xuất khẩu giấy đạt 1,75
triệu tấn, về giá trị đạt gần 2,0 tỷ
USD và tăng trưởng 76,5%, đạt mức
tăng trưởng cao cả về lượng và giá
trị trong giai đoạn 2015 – 2020,
trong đó, xuất khẩu giấy bao bì và
giấy tissue đạt mức tăng trưởng cao
cả về lượng và tốc độ tăng trưởng
cao. Tiêu dùng giấy tissue có mức
tăng trưởng mạnh nhất trong các
kỳ gần đây. Tuy nhiên, giấy in, viết
và giấy photocopy lại gặp thách
thức không nhỏ trong năm 2020:
tiêu dùng giảm -5,5% và cũng là
mức giảm mạnh nhất trong giai
đoạn 2015 – 2020, đặc biệt giấy photocopy ước tính giảm đến -30% so
với cùng kỳ và cũng là lần đầu tiên
giảm tăng trưởng trong giai đoạn
2010 - 2020. Thách thức lớn nhất với
giấy in, giấy viết là tình trạng nhập
khẩu ồ ạt từ Indonesia, Trung Quốc
và Thái Lan và bán ra thị trường với
giá rất rẻ, tại nhiều thời điểm được
coi là bán dưới giá thành, đã tạo
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Hình 1: Sản lượng giấy các loại của Việt Nam năm 2020 (nghìn tấn)

Hình 2. Giá giấy lớp mặt và lớp sóng tại thị trường Đông Nam Á (USD/tấn, CIF)

nên sự cạnh tranh khốc liệt và gây
áp lực lớn đối với các doanh nghiệp
nội địa sản xuất mặt hàng này như
Công ty CP Giấy An Hoà, Tổng Công
ty Giấy Việt Nam, Công ty XNK Bắc
Giang… Nhập khẩu giấy các loại đạt
2,06 triệu tấn và tăng 2,2% so với
cùng kỳ năm 2019.
Giấy bao bì
Năm 2020, tổng tiêu dùng giấy
bao bì đạt 4,286 triệu tấn, tăng
trưởng 0,9% so với cùng kỳ (năm
2019 đạt lượng 4,248 triệu tấn),
mặc dù tốc độ tăng trưởng tiêu thụ
ở mức thấp nhưng so với mức tăng
trưởng chung của thế giới giảm
5,0%, thì đây vẫn là con số rất ấn
tượng. Trong đó, giấy bao bì lớp mặt
(testliner, white-top liner) và lớp
sóng (medium) chủ yếu để sản xuất
thùng hộp cáctông đạt 3,475 triệu
tấn, tăng 1,0% (năm 2019 đạt 4,443
triệu tấn); giấy bao bì có tráng chủ
yếu làm bao bì hộp gấp (boxboard)
đạt 0,811 triệu tấn, tăng 0,7% so với
cùng kỳ năm 2019.
Xuất khẩu giấy bao bì trong
năm 2020 đạt 1,526 triệu tấn, tăng
trưởng 95,3% so với năm 2019, đây

là mức tăng xuất khẩu lớn nhất
trong lịch sử của ngành. Xuất khẩu
chủ yếu là giấy lớp mặt và giấy
lớp sóng đến 38 quốc gia, trong đó
Trung Quốc chiếm 70.5%, các quốc
gia Đông Nam Á 18,3%, các quốc gia
Châu Á khác 7,0%, Đông Á (Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) 3,0%,
Châu Phi 0,5%, Bắc Mỹ và Châu Âu
0,8%. Thị trường xuất khẩu có mức
giảm nhiều nhất là châu Âu, Bắc Mỹ
và châu Phi, thị trường có mức tăng
trưởng mạnh nhất là Trung Quốc.
Nhập khẩu giấy bao bì trong năm
2020 đạt 1,358 triệu tấn, tăng 4,6%
so với năm 2019. Trong đó, nhập
khẩu giấy bao bì không tráng đạt
lượng 0,547 triệu tấn, tăng 6,4%,
chủ yếu là giấy kraft; giấy bao bì có
tráng đạt 0,811 triệu tấn, tăng 0,7%
so với cùng kỳ năm 2019.
Giá giấy bao bì công nghiệp
trong năm 2020: bắt đầu giảm từ
tháng 4/2020 và giảm liên tiếp đến
tháng 7/2020, đối với giấy lớp mặt
tổng cộng giảm 70 USD/tấn (1,615
triệu đồng/tấn); với giấy lớp sóng
giảm 55 USD/tấn (1,267 triệu đồng/
tấn). Đến tháng 8/2020 giá bắt đầu
có xu hướng tăng và tăng liên tục,

đến tháng 12/2020 đã tăng 110 USD/
tấn (2,538 triệu đồng/tấn) đối với
cả giấy lớp mặt và lớp sóng so với
tháng 7/2020. Nguyên nhân giá giấy
bao bì công nghiệp tăng chủ yếu là
do áp lực tăng giá của nguyên liệu
giấy thu hồi (chủ yếu là OCC), cước
phí vận tải biển và nguyên liệu, hoá
chất, vật tư (xem hình 2).
Giấy in, giấy viết
Tổng tiêu dùng giấy in, viết và
giấy photocopy năm 2020 ước đạt
0,685 triệu tấn, giảm 5,1% so với
cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giấy
in, viết không tráng đạt 0,504 triệu
tấn, giảm 5,5% (năm 2019 tiêu dùng
0,534 triệu tấn); giấy in có tráng phủ
đạt 0,181 triệu tấn, giảm 3,9% so với
năm 2019 (tiêu dùng 0,188 triệu
tấn).
Năm 2020, tổng lượng xuất khẩu
giấy in, viết đạt 3,45 nghìn tấn, giảm
55,7% so với cùng kỳ năm 2019
(xuất khẩu 7,79 nghìn tấn), chủ yếu
là giấy in, viết không tráng.
Năm 2020, tổng lượng nhập khẩu
đạt 0,417 triệu tấn, tăng 2,0% so
với năm 2019 (đạt 0,409 triệu tấn).
Trong đó, giấy in, viết và giấy
photocopy đạt 0,236 triệu tấn, tăng
6,8% (tăng giấy in, giấy viết, nhưng
giảm mạnh đối với giấy photocopy);
giấy in có tráng đạt 0,181 triệu tấn,
giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Nguồn cung giấy photocopy cho
thị trường Việt Nam chủ yếu là từ
Indonesia 49,4%, Thái Lan 48,4%,
khác 1%. Nguồn cung giấy in, viết

Hình 3. Giá giấy in, viết tại thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á năm 2020 (USD/tấn, CIF)

Hình 4. Thị trường xuất-nhập khẩu giấy tissue của Việt Nam năm 2020

không tráng là từ Indonesia 42%, kế
đến là Trung Quốc 25,1%, tiếp theo
là Thái Lan 10,7%, Nhật Bản 10%,
Đài Loan 4,5% và các quốc gia khác
7,8%.
Giá giấy in, viết không tráng xuất
khẩu tại thị trường Đông Nam Á
trong năm 2020 giảm liên tục từ
tháng 4 cho đến tháng 10/2020, đạt
mức 650 USD/tấn và giảm 150 USD/
tấn (3,462 triệu đồng/tấn), tuy nhiên

cuối quý IV/2020 giá bắt đầu tăng 70
USD/tấn (xem hình 3).
Giấy tissue
Năm 2020, tổng tiêu dùng giấy tissue đạt 237 nghìn tấn, tăng 23,4% so
với năm 2019 (tiêu dùng 192 nghìn
tấn). Mức tăng trưởng về lượng là
rất ấn tượng nhất so với trước đó,
trong đó, do ảnh hưởng của dịch
COVID nên nhu cầu tiêu dùng giấy
tissue của khối dịch vụ ăn uống,
nhà nghỉ…bị giảm mạnh, nhưng lại
tăng rất mạnh tại khu vực hộ gia
đình, bệnh viện, văn phòng, nhà
xưởng… Ngoài ra, việc sử dụng loại
cuộn lớn để gia công thành phẩm
khăn giấy, giấy vệ sinh đáp ứng
xuất khẩu cũng là yếu tố quan trọng
quyết định cho sự tăng trưởng của
giấy tissue trong năm 2020.
Nhập khẩu giấy tissue đạt 40,37
nghìn tấn, tăng 1,5% so với năm
2019 (nhập 39,7 nghìn tấn). Thị
trường cung ứng chính giấy tissue
cho Việt Nam đến từ 10 quốc gia,
trong đó Indonesia và Trung Quốc,
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thu hồi từ 49 quốc gia và khu vực
khác nhau (xem hình 5).

chiếm tỷ trọng lần lượt là 60% và
20,8%, các quốc gia khác11,7%.

ứng; các nguồn cung khác đạt 48,89
nghìn tấn, chiếm 12,9%.

Xuất khẩu đạt 75,7 nghìn tấn, tăng
12,3% so với năm 2019 (xuất 67,4
nghìn tấn). Trong đó, các thị trường
xuất khẩu chính giấy tissue của Việt
Nam là Malaysia chiếm 19,3%, Thái
Lan 8,8%, Úc 8,8%, Mỹ 6,9%, Indonesia 6,5%, Philipine 5,7%... (xem
hình 4).

Tổng khối lượng giấy thu hồi (giấy
phế liệu) nhập khẩu đạt 2,73 triệu
tấn, tăng 16,2% so với năm 2019
(nhập 2,35 triệu tấn). Trong đó,
nguồn cung lớn nhất là châu Âu với
842,7 nghìn tấn, chiếm 30,3%, tăng
9,2% so với năm 2019; kế đến là
Nhật Bản với 802 nghìn tấn, chiếm
29,4%, tăng hơn 33%; tiếp theo là
Mỹ với 582 nghìn tấn, chiếm tỷ lệ
24,1%; ở vị trí thứ tư là các quốc gia
châu Á khác với 256,6 nghìn tấn,
chiếm 9,1%; cuối cùng là châu Phi,
châu Đại Dương với 244 nghìn tấn,
chiếm 8,7%. Như vậy, trong năm
2020 Việt Nam đã nhập khẩu giấy

Giấy khác
Tiêu dùng giấy in báo 29,7 nghìn
tấn và giảm 35,9% so với năm 2019
(tiêu dùng 46,4 nghìn tấn). Tiêu
dùng giấy vàng mã đạt khoảng 5,93
nghìn tấn, giảm tăng trưởng 3,2%,
về xuất khẩu đạt lượng 151,3 nghìn
tấn và tăng 10,3% so với năm 2019
(xuất 137,1 nghìn tấn).

Giá bột giấy và giấy thu hồi: Giá
bột giấy hoá học tẩy trắng và bột
giấy chưa tẩy trắng thương phẩm
tại châu Á năm 2020 biến động tăng
nhẹ trong quý I/2020, sau đó giảm
liên tục từ quý II/2020 đến cuối
quý II/2020. Giá có dấu hiệu tăng
từ đầu quý IV/2020 và vẫn tiếp tục
tăng mạnh sang tháng 01/2021: Bột
giấy hoá học tẩy trắng gỗ bạch đàn
(BEKP) đến tuần đầu tháng 01/2021
ở mức 545 USD/tấn đã tăng giá 95
USD/tấn (2,19 triệu đồng/tấn) so với
tháng 8/2020 và tăng 75 USD/tấn
(1,73 triệu đồng/tấn) so với tháng
01/2020; bột giấy hoá học tẩy trắng
gỗ mềm phương bắc (NBSKP) đến
tuần đầu tháng 01/2021 ở mức giá
745 USD/tấn đã tăng 194 USD/tấn
(4,47 triệu đồng/tấn) và tăng 182
USD/tấn (4,2 triệu đồng/tấn) so với
tháng 01/2020; bột giấy gỗ mềm
chưa tẩy trắng (UKSP) đến tháng
tuần đầu 01/2021 đã tăng 105 USD/
tấn (2,42 triệu đồng/tấn) và tăng 90
USD/tấn (2,07 triệu đồng/tấn) so với
tháng 01/2020 (xem hình 6).
Giá giấy thu hồi nhập khẩu bao

Tổng tiêu dùng các loại giấy đặc
biệt: như giấy carbonless, giấy in
ảnh, giấy in tiền, giấy chuyển nhiệt,
giấy lọc, giấy trang trí, giấy cuốn
thuốc lá... trong năm 2020 đạt 215,8
nghìn tấn, giảm 2,6% so với năm
2019 (tiêu dùng 221,5 nghìn tấn).
Bột giấy và giấy thu hồi
Trong năm 2020, nhập khẩu bột
giấy các loại đạt 385,6 nghìn tấn,
giảm 2,8% so với năm 2019 (nhập
396 nghìn tấn). Trong đó, Mỹ là
nước cung ứng bột giấy số một cho
thị trường Việt Nam, đạt 112,3 nghìn tấn và chiếm 29,1%; tiếp theo là
châu Âu, với 60,33 nghìn tấn, chiếm
15,7%; thứ ba là Indoneisa, với 51,4
nghìn tấn, chiếm 13,4%; thứ tư là
Canada, với 47,16 nghìn tấn, chiếm
12,2%; Brazil và Chile lần lượt là
43,3 nghìn tấn và 21,03 nghìn tấn,
chiếm tỷ lệ là 11,2% và 5,5% tương
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Hình 5. Thị trường cung ứng bột giấy và giấy thu hồi cho Việt Nam năm 2020

Hình 6. Diễn biến giá thị trường bột giấy nhập khẩu tại Đông Nam Á năm 2020 (USD/tấn, CIF)

gồm: giấy văn phòng lựa chọn
(SOP), hòm hộp các-tông cũ (OCC)
từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay giấy
hỗn hợp (mixed paper) của Nhật
Bản, Mỹ trong 05 tháng đầu năm
2020 biến động tăng liên tiếp. Tuy
nhiên, đến tháng 6/2020 giá đã giảm
mạnh, nhưng lại tiếp tục tăng giá
từ tháng 8/2020 và diễn biến tăng
cho đến tận thời điểm hiện nay: Tại
thời điểm tuần đầu tháng 01/2021
giá OCC(11) của Mỹ nhập khẩu tại
Đông Nam Á đạt mức 213 USD/
tấn đã tăng 63 USD/tấn (1,45 triệu
đồng/tấn) so với tháng 6/2020; OCC
của châu Âu ở mức 210 USD/tấn,
tăng 87 USD/tấn (2,0 triệu đồng/
tấn) so với tháng 6/2020; OCC Nhật
Bản ở mức 210 USD/tấn đã tăng 67
USD/tấn (1,54 triệu đồng/tấn); giấy
hỗn hợp của Mỹ ở mức 155 USD/
tấn và đã tăng 105 USD/tấn (2,42
triệu đồng/tấn) tăng cao nhất trong
các loại giấy thu hồi. Riêng đối với
giấy văn phòng lựa chọn do nguồn
cung khan hiếm cũng như nhu cầu
cao cho sản xuất giấy tissue nên giá
biến động tăng liên tục từ tháng 01
đến tháng 6/2020, sau đó duy trì ở
mức giá 255 USD/tấn đến thời điểm
đầu tháng 01/2021 (xem hình 7).
DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ THỊ
TRƯỜNG 2021
Trong bối cảnh nền kinh tế thế
giới năm 2021 còn tiềm ẩn rất nhiều
rủi ro, do ảnh hưởng từ dịch, căng
thẳng chính trị vẫn diễn biến khó
lường và phức tạp, xu hướng bảo

hộ thương mại trên thế giới ngày
càng thể hiện rõ nét và lan rộng,
thiên tai diễn biến thất thường.
Tuy nhiên, căn cứ vào các yếu tố
đầu tư, thị trường trong nước, khu
vực và thế giới VPPA đưa ra một số
nhận định cho thị trường giấy năm
2021, như sau:
Giấy bao bì – cơ hội và thách thức
Theo số liệu thống kê, giai đoạn
cuối năm 2020 đầu 2021 có 8 nhà
máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp đưa vào vận hành với tổng
công suất thiết kế khoảng 1,4 triệu
tấn/năm. Trong đó, cuối năm 2020
với công suất khoảng 800.000 tấn
bởi các công ty như: Marubeni
450.000 tấn/năm, Khôi Nguyên
120.000 tấn/năm, Phát Đạt 100.000
tấn/năm, Toàn Cầu 80.000 tấn/năm

và Tân Huy Kiệt 50.000 tấn/năm và
các dây chuyền này sẽ vận hành
đạt gần tối đa công suất thiết kế
trong năm 2021 và sẽ bổ sung cho
thị trường khoảng trên 700.000 tấn
giấy. Ngoài ra, trong năm 2021 dự
kiến một số dây chuyền khác sẽ
được đưa vào vận hành với tổng
công suất thiết kế của các nhà máy
là khoảng 600.000 tấn/năm, trong
đó Miza 120.000 tấn/năm, Hưng Hà
100.000 tấn/năm, Hoàng Văn Thụ
100.000 tấn/năm, Việt Trì 150.000
tấn/năm, các đơn vị khác khoảng
100.000 tấn/năm.
Năm 2021, giấy bao bì trong nước
sẽ có nhiều cơ hội phát triển, về
tiêu dùng trong nước dự báo tăng
trưởng trở lại trên 10%, xuất khẩu
vào thị trường Trung Quốc có triển
vọng tăng trưởng cao kể cả cầu và
giá, riêng nhập khẩu sẽ giảm. Các
yếu tố tích cực cũng như tiêu cực
tác động đến sự tăng trưởng của
giấy bao bì tại Việt Nam, như sau:
Một là, giấy bao bì là mặt hàng có
sự tăng trưởng tỷ lệ thuận với mức
tăng trưởng GDP của nền kinh tế,
trong khi đó mục tiêu tăng trưởng
GDP của Việt Nam năm 2021 là
khoảng 6,5%.

Hình 7. Giá giấy thu hồi nhập khẩu tại châu Á năm 2020 (USD/tấn, CIF)

Hai là, mục tiêu kim ngạch xuất
khẩu tăng 5%, chỉ số sản xuất công
nghiệp tăng 8% và sẽ duy trì đà
xuất siêu như năm 2020, trong đó
các ngành hàng sử dụng nhiều bao
bì giấy đặt mục tiêu tăng trưởng
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xuất khẩu đạt cao trên 10% trong

CPTPP… gia tăng các ngành hàng có

cao hơn khi lệnh cấm nhập khẩu

năm 2021 như: nhóm hàng nông,
lâm, thủy sản và nhóm hàng công
nghiệp chế biến (dệt may; giày dép;
đồ gỗ; điện thoại các loại và linh
kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử
và linh kiện, phương tiện vận tải và
phụ tùng...).

nhu cầu sử dụng bao bì giấy nhiều
như nông nghiệp, thuỷ sản, may
mặc và dày da, điện thoại và điện
tử… Năm là, tiêu dùng bán lẻ trong
nước tăng trở lại mạnh mẽ trên
10%. Sáu là, chính sách khuyến
kích doanh nghiệp FDI tăng tỷ lệ nội
địa hoá và chính sách xuất xứ sản
phẩm có thể ban hành trong năm
2021. Bảy là, việc hạn chế rác thải
nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong và
gia tăng khuyến khích sử dụng bao
bì giấy thay thế đang có dấu hiệu
phát triển sâu rộng và mạnh tại Việt
Nam vào năm 2021.

giấy thu hồi chính thức có hiệu lực
từ 01/01/2021, giá giấy cao hơn do
áp lực về giá nội địa tăng cao và đặc
biệt là chi phí về môi trường, năng
lượng (chính sách siết chặt về môi
trường được thực hiện từ tháng
10/2020). Xuất khẩu giấy bao bì và
bao bì giấy vào thị trường các nước
tham gia các hiệp định thương mại
mới như CPTPP, EVFTA sẽ gia tăng
mạnh mẽ do được ưu đãi về thuế và
tăng trưởng giao dịch thương mại.

Ba là, xu hướng dịch chuyển các
nhà máy công nghiệp của các doanh
nghiệp FDI từ các trung tâm sản
xuất lớn (chẳng hạn như Trung
Quốc) sang các quốc gia Đông Nam
Á hoặc chuyển trở về sản xuất
trong nước (các công ty đa quốc gia
của Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU) đã làm
thay đổi cấu trúc và cơ cấu nền
kinh tế của các quốc gia, trong đó
có Việt Nam. Kết hợp với đó là sự
dịch chuyển của các doanh nghiệp
từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài
Loan, Nhật Bản về gia công bao bì
giấy xuất khẩu do thách thức mức
thuế suất 25% của Mỹ đối với Trung
Quốc từ cuối năm 2019 đến giữa
năm 2021 bắt đầu có tính tác
dụng cao.
Bốn là, năm 2021 là năm có thể
tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA
mà Việt Nam đã tham gia ký kết,
đặc biệt các hiệp định mới EVFTA,
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Ngoài ra, tiêu dùng giấy bao bì
trên thế giới và khu vực Châu Á dự
báo có thể tăng trưởng trở lại trên
3,5%, việc hạn chế rác thải nhựa
và nhiều quốc gia, khu vực sẽ ban
hành lệnh hạn chế thậm chí cấm sử
dụng túi nilong trên thế giới đang
lan rộng và tăng cao, đặc biệt là ở
các nền kinh tế lớn được thực hiện
mạnh trong giai đoạn 2021 – 2022.
Xuất khẩu giấy bao bì và bao bì
giấy vào thị trường Trung Quốc
năm 2021 triển vọng cao hơn năm
2020 do Trung Quốc được dự báo sẽ
thiếu cung hơn 5 triệu tấn và có thể

Xuất khẩu vào Trung Quốc cũng
sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với
nhiều quốc gia khác do Trung quốc
đã giảm thuế nhập khẩu giấy lớp
sóng xuống 5% vào năm 2020 cho
nhiều quốc gia (trước đó là trên
7% tuỳ theo quốc gia), trong khi đó
mức thuế 5% này trước đó chỉ ưu
đãi cho một số quốc gia ASEAN.
Ngoài ra, thị trường xuất khẩu tiềm
năng bị thu hẹp mạnh khi áp lực về
cước phí vận chuyển đường biển và
thiếu container rỗng như châu Âu,
châu Phi, châu Đại Dương và Nam
Mỹ.
Nhập khẩu giấy bao bì về Việt
Nam sẽ bị hạn chế trong 6 tháng
đầu năm 2021 do các quốc gia ở

châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, cũng có
thể từ Indonesia, Thái Lan bị ảnh
hưởng bởi cước vận chuyển đường
biển tăng cao.
Bên cạnh các cơ hội trên, các doanh
nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt
Nam cũng sẽ gặp nhiều thách thức
như: cạnh tranh tiêu thụ giữa các
doanh nghiệp sản xuất trong nước
do thêm nhiều dây chuyền mới đưa
vào sản xuất; cạnh tranh với giấy
nhập khẩu: giấy nhập khẩu dự kiến
đến mạnh hơn từ các quốc gia trong
khu vực như Lào (480.000 tấn mới),
Malaysia (500.000 tấn mới) và từ Indonesia, Thái Lan do nhu cầu tiêu
dùng nội địa của họ thấp nên sẽ gia
tăng xuất khẩu vào Việt Nam.
Thách thức về thiếu nguyên liệu
sản xuất và giá duy trì mức cao
trong 06 tháng đầu năm 2021 do
nguồn cung chính giấy thu hồi là
Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản vẫn
đang bị ảnh hưởng mạnh do dịch
COVID, việc giãn cách xã hội làm
sụt giảm tỷ lệ thu gom, ngoài ra
thiếu container và cước vận chuyển
cũng là vấn đề lớn nên việc thiếu
nguyên liệu và giá vẫn ở mức cao
đang được thể hiện rất rõ rệt. Trong
khi đó nguồn thu gom trong nước
thấp, chất lượng nguyên liệu không
cao, không đủ đáp ứng nhu cầu khi
các công suất mới dự kiến tăng 1,0
triệu tấn.
Giấy in, giấy viết không tráng
Tiêu dùng giấy in và giấy viết
trong nước dự kiến vẫn tăng
trưởng, trong khi đó tiêu dùng giấy
photocopy tăng trưởng mạnh trở
lại nhưng vẫn không đạt được mốc
nhu cầu của kỳ 2018 – 2019 bởi một
số yếu tố then chốt như sau: Một
là, sự dịch chuyển của các doanh
nghiệp FDI gia công vở, sổ, biểu
mẫu xuất khẩu từ Trung Quốc sang
Việt Nam và đã có một số doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, xuất
khẩu trong năm 2020 và hiện đang
mở rộng thêm năng lực sản xuất.
Ngoài ra, trong năm 2021 dự kiến có
thêm khoảng 5 đơn vị có quy mô rất
lớn được đưa vào sản xuất. Hai là,
cơ hội mở rộng xuất khẩu vở, sổ vào

thị trường ưu đãi thuế mới của các
Hiệp định FTA như CPTPP, EVFTA…
Ba là, các doanh nghiệp Việt Nam
vẫn có cơ hội gia tăng xuất khẩu vở,
sổ vào thị trường Mỹ (vì Mỹ vẫn duy
trì mức thuế suất 25% đối với sản
phẩm từ Trung Quốc). Bốn là, học
sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
sẽ ổn định hơn việc đến trường.
Năm là, năm 2021 Chính Phủ thúc
đẩy đầu tư công mạnh mẽ, cũng
như đầu tư về cơ sở hạ tầng để đón
sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của
các doanh nghiệp FDI. Sáu là, hoạt
động thương mại tăng trưởng mạnh
trở lại của cả các doanh nghiệp FDI
và doanh nghiệp nội địa.
Trong năm 2021, giá bột giấy có
xu hướng tăng mạnh trở lại, bột
giấy hoá học tẩy trắng gỗ cứng
(BHKP) có thể thiết lập ở mức giá
800-850 USD/tấn và bột giấy hoá
học tẩy trắng gỗ mềm (BSKP) ở mức
950–1.000 USD/tấn vào thời điểm
khoảng quý III/2021 tại châu Á do
các nguyên nhân sau: Một là, thiếu
hụt nguồn cung khi có nhiều nhà
máy công suất lớn tại Nam Mỹ và
Bắc Mỹ, châu Âu sẽ dừng bảo dưỡng
vào quý I/2021. Hai là, nhu cầu về
bột giấy tại Trung Quốc đang tăng
vọt thay thế cho giấy thu hồi và nhu
cầu cho sản xuất giấy tissue, bìa giấy
tráng phủ nguyên sinh. Ba là, áp lực

về thiếu container và cước phí vận
chuyển tăng cao dự kiến kéo dài
đến tháng 6/2021. Bốn là, không có
nguồn cung mới nào về bột giấy hoá
học tẩy trắng và chưa tẩy trên thế
giới. Năm là, sản xuất giấy các loại
của thế giới dự kiến tăng mạnh trở
lại vào khoảng quý III/2021.
Bên cạnh các cơ hội trên, cũng có
những thách thức dành cho giấy in,
giấy viết không tráng. Cụ thể, tốc độ
tiêu dùng trên thế giới giảm nhanh
hơn sau đại dịch, còn đối với Việt
Nam tốc độ tăng trưởng bị giảm
sút do Chính phủ thúc đẩy chương
trình công nghệ số hoá, Chính phủ
điện tử, thương mại điện tử và bán
hàng online, mô hình hội họp và
học online đang gia tăng nhanh
hơn. Xuất khẩu giấy in, viết cạnh
tranh quyết liệt với Indonesia và
Thái Lan, Trung Quốc. Dự kiến tại
Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 0,85
triệu tấn nguồn cung mới. Cùng với
đó, tiêu dùng giấy giảm và tiền mất
giá tại Indonesia, Thái Lan nên các
nước này sẽ gia tăng xuất khẩu.
Nhập khẩu gia tăng mạnh về
Việt Nam: Sự sụt giảm nhu cầu và
dư cung tại Trung Quốc sẽ dẫn tới
việc lượng giấy gia tăng mạnh vào
thị trường Việt Nam do các quốc
gia như Indonesia, Thái Lan, Nhật
Bản không xuất khẩu được vào
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Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ
sẽ hướng sang các thị trường khác,
trong đó có Việt Nam. Nhập khẩu
vở, sổ nhiều khả năng sẽ gia tăng
mạnh từ Trung Quốc, Indonesia,
Nhật Bản và sẽ tạo nên nhiều áp lực
trong nước.
Việc thiếu hụt nguyên liệu sản
xuất và giá bột giấy cũng như hoá
chất, nhiên liệu, vật tư tăng cao
cũng sẽ tạo áp lực lớn đối với các
doanh nghiệp nhỏ.
Giấy tissue
Theo số liệu của Hiệp hội, trong
năm 2021 sẽ có 3 nhà máy được
đưa vào vận hành với tổng công
suất thiết kế trên 50.000 tấn của các
công ty như Công ty Giấy Xuân Mai
20.000 tấn, Công ty XNK Bắc Giang
17.000 tấn, Công ty CP Giấy An Hoà
10.000 tấn, Công ty NTMP, Công ty
Giấy Việt Thắng
và một số dây
chuyền nhỏ khác dưới 3.000 tấn/
năm.
Năm 2021, dự báo về tiêu dùng
giấy tissue các loại sẽ tăng trưởng
trên 12%, do các yếu tố như sau: Một
là, tăng trưởng tiêu dùng giấy tissue
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sẽ trở lại với nhóm ngành dịch vụ
(vận tải khách nội địa, khách sạn,
nhà hàng … Hai là, sự dịch chuyển
của các doanh nghiệp FDI sang Việt
Nam thực hiện gia công để xuất
khẩu vào Mỹ. Ba là, cơ hội cho các
doanh nghiệp sản xuất thành phẩm
xuất khẩu vào thị trường các nước
CPTPP, EVFTA và Mỹ.
Xuất khẩu gia tăng vào các thị
trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Malaysia,
Philippines, Campuchia, Indonesia,
Thái Lan do nhu cầu của toàn thế
giới và các quốc gia này vẫn ở mức
rất cao trong 6 tháng đầu năm 2021.
Năm 2021, dù có nhiều cơ hội cho
giấy tissue, nhưng các nhà sản xuất
giấy tissue Việt Nam cũng sẽ phải
cạnh tranh quyết liệt với giấy tissue
và thành phẩm nhập khẩu từ Trung
Quốc và Indonesia do Trung Quốc
có nguồn dư cung lớn, không xuất
khẩu được vào Mỹ và sẽ quay đầu
xuất khẩu vào Việt Nam. Indonesia
với lợi thế về sẵn có nguồn nguyên
liệu bột giấy và quy mô công suất
lớn tạo sức ép cạnh tranh về giá và
cạnh tranh chính giữa các doanh
nghiệp sản xuất trong nước với

nhau. Xuất khẩu cũng sẽ gặp nhiều
khó khăn do việc thiếu container rỗng xếp hàng và cước phí vận
chuyển tăng, nên tiêu thụ nội địa sẽ
gia tăng và tạo nên sự cạnh tranh.
Thách thức tiếp nữa là do đại đa
số các doanh nghiệp sản xuất giấy
tissue đều phụ thuộc vào nguồn
nguyên liệu bột giấy và giấy thu
hồi nhập khẩu (SOP), nên việc thiếu
hụt nguyên liệu sản xuất, cũng như
nhiên liệu, vật tư, hoá chất đều ở
mức tương đối cao sẽ là các yếu tố
ảnh hưởng đến mức tăng trưởng
của các nhà sản xuất giấy tissue tại
Việt Nam.
Ban Biên tập Công nghiệp Giấy
cung cấp một số thông tin, diễn
biến của thị trường Ngành giấy
trong năm 2020 và nhận định về cơ
hội, thách thức trong năm 2021 để
bạn đọc và các doanh nghiệp có thể
tham khảo, nghiên cứu và sử dụng
trong việc xây dựng kế hoạch sản
xuất kinh doanh, giúp doanh
nghiệp ngày càng phát triển và
thịnh vượng./.
BAN BIÊN TẬP

THỊ TRƯỜNG GIẤY THU HỒI TOÀN CẦU
SẼ

THAY ĐỔI

KHI TRUNG QUỐC NGỪNG NHẬP KHẨU

Trong 3 năm qua, việc trao đổi,
buôn bán giấy thu hồi (RCP) toàn
cầu đã có sự thay đổi đáng kể. Kể
từ tháng 7/2017, khi Trung Quốc
công bố kế hoạch hạn chế nhập
khẩu chất thải rắn, bao gồm RCP,
nhập khẩu RCP của Trung Quốc đã
giảm đáng kể từ 28,5 triệu tấn năm
2016 xuống 10,4 triệu tấn năm
2019. Trong năm 2020, Trung Quốc
chỉ nhập khoảng gần 7 triệu tấn.
Theo số liệu thống kê mới nhất
của Trung Quốc, nhập khẩu RCP
của Trung Quốc trong bảy tháng
đầu năm 2020 đã giảm khoảng
47,5% so với cùng kỳ năm 2019,
và Trung Quốc đã tuyên bố chính
thức cấm nhập khẩu RCP từ 2021.
Tại hầu hết các quốc gia và khu
vực xuất khẩu RCP chính, lượng
RCP xuất khẩu đã sụt giảm mạnh
mẽ trong mấy năm trở lại đây. Cụ
thể, tại Tây Âu giảm từ 8,3 triệu tấn
năm 2016 xuống 5,0 triệu tấn năm
2019, tại Mỹ giảm từ 18,9 triệu tấn
xuống 16,0 triệu tấn trong cùng kỳ.
Và các nhà xuất khẩu lớn nhất ở
châu Á như Nhật Bản, cũng giảm
từ 4,1 triệu tấn năm 2016 xuống 3,1
triệu tấn năm 2019, mặc dù xuất
khẩu sang các nước châu Á khác

Hình 1: Nhập khẩu giấy thu hồi tại Châu Á và Trung Quốc

tăng đáng kể.
Việc Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu, đã buộc các quốc gia và khu vực
xuất khẩu RCP lớn phải tìm các điểm đến mới cho nguồn hàng của họ. Các
khu vực châu Á khác ngoài Trung Quốc và Nhật Bản như Ấn Độ, Indonesia,
Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan và Malaysia trở thành các thị trường tiềm
năng.
Tổng nhập khẩu RCP của các nước này đã tăng vọt từ 7,2 triệu tấn năm
2016 lên 14,1 triệu tấn năm 2018 và tăng đến 16,1 triệu tấn vào năm 2019.
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Lượng RCP nhập khẩu vào các
quốc gia này chủ yếu phục vụ cho
việc mở rộng các cơ sở sản xuất
giấy bao bì tái chế hoặc sản xuất
bột giấy tái chế.
Khi Trung Quốc giảm sản lượng
giấy và bìa do thiếu hụt nguyên
liệu đầu vào và phải tìm kiếm các
nguồn xơ sợi tái chế mới, các nước
Châu Á khác đã trở thành những
nhà cung cấp giấy bao bì hòm hộp
tái chế và bột giấy tái chế chủ yếu
cho thị trường Trung Quốc.
Trong nửa đầu năm 2020, do ảnh
hưởng của đại dịch COVID-19, mặc
dù nguồn cung RCP của các nước
Châu Á khác giảm và ngành logistics
gặp nhiều khó khăn, nhưng một
số quốc gia trong khu vực vẫn ghi
nhận mức nhập khẩu RCP tăng
đáng kể trong giai đoạn này.
Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia
Đông Âu khác đã đẩy mạnh nhập
khẩu RCP hơn trong giai đoạn
2016-2019, nhằm đáp ứng nhu cầu
nguyên liệu của các công suất mới
và khả năng cung cấp RCP từ các
nước Tây Âu cũng ngày càng gia
tăng.
Tuy nhiên, tổng tăng trưởng
nhập khẩu ở các quốc gia và các
khu vực đều không đủ bù đắp
lượng RCP bị giảm mạnh tại thị
trường Trung Quốc.
Tổng khối lượng RCP giao dịch
trên toàn cầu đã giảm từ 58,5 triệu
tấn trong năm 2016 xuống còn 49,4
triệu tấn trong năm 2019, và tỷ
trọng thương mại trong tổng nhu
cầu RCP thế giới đã giảm từ 24%
xuống 20% trong cùng kỳ.
Ngành công nghiệp giấy, thu
gom và tái chế giấy thế giới đã có
tới 3 năm nhằm nỗ lực điều chỉnh
phù hợp với những thay đổi từ
quy định nhập khẩu RCP mới của
Trung Quốc, nhưng vẫn còn nhiều
vấn đề cần giải quyết với các mô
hình thương mại thế giới mới.
Với Trung Quốc chính thức
cấm nhập khẩu RCP từ đầu 2021
và những thay đổi liên tục trong
chính sách thương mại RCP do các
quốc gia và khu vực khác thực hiện
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Hình 1: Nhập khẩu và nhu cầu RCP toàn cầu

hoặc đề xuất, trong tương lai gần, có thể chúng ta còn có thể được chứng
kiến thêm nhiều sự thay đổi.
Trong thời gian vừa qua, các nhà giao dịch và chuyên gia đã đưa ra nhiều
câu hỏi và dự đoán như: Bột giấy tái chế sẽ đáp ứng được vấn đề thiếu
nguyên liệu giấy của Trung Quốc? Tăng trưởng nhu cầu RCP sẽ đến từ khu
vực nào? Nước nào sẽ trở thành nước nhập khẩu RCP lớn thay thế Trung
Quốc? Những thay đổi trong mô hình thương mại toàn cầu sẽ tác động như
thế nào đến sự phát triển trong tương lai của giá RCP?
Thời gian mới có thể có câu trả lời và chúng ta sẽ chờ điều gì xảy ra sắp
tới, tại một thế giới khó đoán định ngày nay./.

BAN BIÊN TẬP

8
CÔNG TY SẢN XUẤT GIẤY
LỚN NHẤT TRUNG QUỐC NĂM 2020
Công ty Shanghai Custom Packaging Co., Ltd. đã xếp hạng các
công ty sản xuất giấy lớn nhất Trung Quốc trong năm 2020 như sau
(theo doanh thu):
1. Asia Pulp and Paper Group (APP)
2. UPM Group
3. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
4. CHENMING Group
5. SUN PAPER
6. Lee & Man Paper Manufacturing Ltd
7. Anhui Shanying Paper Industry Co., Ltd
8. Shandong Bohui paper group co., Ltd.

Tháng 1-2/2021

21

THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

DIỄN BIẾN CỦA

THỊ TRƯỜNG GIẤY, BÌA CHÂU Á
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19
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Đại dịch COVID-19 bùng phát
tại châu Á và thế giới từ đầu năm
2020 tính đến nay đã hơn 1 năm,
đối với Ngành công nghiệp giấy thế
giới vẫn đang tồn tại một câu hỏi,
được nhiều người quan tâm, đó
là thị trường đang hoạt động như
thế nào và khả năng phục hồi sẽ
ra sao? Mặc dù, đến nay vẫn chưa
chắc chắn về thời điểm toàn cầu sẽ
công bố an toàn và mọi lĩnh vực
kinh tế sẽ quay trở lại hoạt động
bình thường, nhưng ít nhất từ vị trí
hiện tại cũng có thể đưa ra một số
dự đoán về khả năng triển vọng.
Các nền kinh tế châu Á đang ở
những giai đoạn, khả năng và mức
độ phục hồi khác nhau, Trung Quốc
dường như đang trên đà phát triển
tốt, Ấn Độ vẫn còn nhiều khó khăn
và phần lớn các nước còn lại trong
khu vực vẫn chưa thấy rõ yếu tố
tích cực. Mức độ suy giảm hay phục
hồi kinh tế liên quan chặt chẽ với
khoảng thời gian và mức độ phong
tỏa nghiêm ngặt do các chính phủ
khác nhau trong việc thực hiện và
khả năng kiểm soát hiệu quả mức
độ lây lan của đại dịch.
Trước tiên, có thể điểm qua tình
hình hiện tại của nền kinh tế đối
với một số thị trường lớn của Châu
Á. Trung Quốc là điểm sáng nhất
với quá trình phục hồi đang diễn
ra tốt đẹp sau sự suy giảm mạnh
trong quý I/2020, khi mà GDP giảm
6,8% so với cùng kỳ năm trước. Kể
từ thời điểm đó, nền kinh tế đã có
sự phục hồi, dẫn đầu là lĩnh vực
sản xuất và đầu tư, khiến GDP ghi
nhận mức tăng trưởng 3,2% so với
cùng kỳ năm trước trong quý II.
Xuất khẩu đã từng là mối lo ngại
nhưng sau Quý I/2020 đã trở nên
tương đối tốt do xuất khẩu đồ dùng
cá nhân tăng, nhu cầu thiết bị điện
tử cũng gia tăng do yêu cầu văn
phòng làm việc và trường học trực
tuyến.
Sự phục hồi của các nền kinh tế
khác có xu hướng chậm hơn so với
Trung Quốc, do phụ thuộc vào sự
kéo dài quãng thời gian phong tỏa
phòng chóng dịch của các nước
khác nhau. Tuy vậy, nhiều nền

Hình 1: Tăng trưởng thị trường bán lẻ của một số nước châu Á

Hình 2. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của một số nước châu Á

kinh tế châu Á cũng đang trên đà
được cải thiện, được hỗ trợ bởi
các điều kiện tăng trưởng ở Trung
Quốc. Nhìn chung, hoạt động sản
xuất quay trở lại nhanh hơn tiêu
dùng, do người tiêu dùng thận
trọng và thắt chặt hơn trong việc
chi tiêu (hình 1).
Việt Nam, Đài Loan và Hàn Quốc
đều đang có sự phát triển khá tốt,
Malaysia cũng đã có các dấu hiệu
cải thiện tốt kể từ khi dỡ bỏ tình

trạng phong tỏa vì dịch bệnh. Indonesia và Ấn Độ dường như đang
châm hơn, mặc dù sản xuất của Ấn
Độ đã tăng trở lại nhưng vẫn giảm
mạnh hơn so với cùng kỳ năm
trước (hình 2).
Tuy nhiên, lĩnh vực bán lẻ của
Ấn Độ đang bị sa sút trầm trọng,
theo thông tin về doanh số bán lẻ,
dựa trên các cuộc khảo sát từ Hiệp
hội các nhà bán lẻ Ấn Độ, cho thấy
doanh số bán hàng đã giảm 74%
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trong quý đầu tiên của năm tài
chính Ấn Độ (từ tháng 4 đến tháng
6 năm 2020) và hoạt động vẫn giảm
sút trong các tháng tiếp theo do các
đợt phong tỏa, cách ly lẻ tẻ vẫn còn
hiệu lực ở một số vùng, khu vực
của đất nước.
Như vậy, tất cả những yếu tố đó
của nền kinh tế sẽ có ý nghĩa ảnh
hưỡng thế nào đối với thị trường
giấy và bìa trong khu vực? Theo
báo cáo được cập nhật gần đây cho
thấy tổng nhu cầu giấy và bìa của
châu Á trong năm 2020 sẽ giảm 6%.
Tuy nhiên, nhu cầu này lại khác
nhau đối với từng loại giấy.
Về giấy bao bì, do thương mại
điện tử và xuất khẩu hàng hóa
được cải thiện tốt tại Trung Quốc
và các nước khác trong khu vực,
nên mức tăng trưởng về nhu cầu
đối với giấy bao bì hòm hộp và bìa
gấp hộp là rất sáng sủa (containerboard and boxboard), trong khi
thị trường lại rất bi quan với sản
phẩm giấy in, viết và giấy in quảng
cáo sẽ vẫn cực kỳ yếu do hoạt động
đi lại và du lịch bị đình trệ nên
đã làm ảnh hưởng đến việc in ấn
thương mại.
Tại thời điểm hiện tại, nhu cầu về
giấy bao bì hòm hộp (containerboard)
ở châu Á giảm 4% so với dự báo
trước đó hồi quý I/2020 là giảm
6%. Tương tự, nhu cầu bìa gấp
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hộp (boxboard) châu Á hiện giảm
6% so với dự báo trước đó là giảm
7%. Phần lớn sự thay đổi về mức
độ suy giảm đều được căn cứ vào
thị trường Trung Quốc, nhờ sự cải
thiện nhu cầu của thị trường này
mà mức suy giảm được dự đoán
nhẹ hơn. Ngược lại, sự sụt giảm dự
kiến đối với các loại giấy in, viết lại
trở nên tồi tệ hơn, với nhu cầu hiện
nay dự kiến giảm trên 10%.
Nhu cầu giấy bao bì tại Trung
Quốc gia tăng mạnh - cộng với việc
nước này áp dụng quy định hạn
chế đối với nhập khẩu giấy thu hồi
- đã dẫn đến việc nhập khẩu các
loại giấy bao bì hòm hộp của Trung
Quốc tăng mạnh trong năm 2020
và các năm tiếp theo.
Theo số liệu hải quan Trung
Quốc, riêng tính đến tháng 7/2020,
nhập khẩu giấy lớp mặt (linerboard) của Trung Quốc tăng gần
900.000 tấn so với cùng kỳ năm
2019, trong khi nhập khẩu giấy lớp
sóng giữa (corrugating medium)
tăng 1,1 triệu tấn. Phần lớn nguồn
nhập gia tăng này được cung cấp
bởi các nhà sản xuất châu Á khác,
do đó, sự thay đổi vị trí thương mại
ròng của châu Á là không cao.
Về giấy in, viết, nhập khẩu giấy
in, viết từ bột hóa, không tráng
của Trung Quốc cũng tăng vọt, đặc
biệt là trong tháng 6 và tháng 7.

Mức tăng trong 7 tháng đầu năm là
150.000 tấn, tăng 62%, do các nhà
cung cấp ở các khu vực khác trong
khu vực, đặc biệt là Indonesia, tập
trung vào thị trường Trung Quốc
yếu tố tăng trưởng nhu cầu mạnh
hơn các nơi khác.
Nói chung, diễn biến trong năm
2020 được đưa ra trên đây với các
điều kiện kinh tế sẽ tiếp tục được
cải thiện trong thời gian tới. Trung
Quốc vẫn sẽ duy trì quỹ đạo đi lên,
với sự hỗ trợ ngày càng tăng từ tiêu
dùng nội địa khi chính phủ thực
hiện các chính sách kích thích nhu
cầu nội địa.
Mặc dù dự báo lạc quan, song rủi
ro ảnh hưởng đến tăng trưởng vẫn
có thể xảy ra, do tác động của quan
hệ thương mại Mỹ-Trung, Mỹ đang
gặp khó khăn trong việc ngăn chặn
dịch COVID-19 và các đợt bùng
phát dịch ở các khu vực khác trên
thế giới nên có khả năng sẽ dẫn
đến xuất khẩu suy giảm.
Đà tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp
tục vào năm 2021 đối với nhu cầu
giấy và bìa, nhưng có thể sẽ phải
mất một vài năm để khu vực này
mới có thể trở lại như cũ vào năm
2019./.

BAN BIÊN TẬP

Với triết lý kinh doanh: “Đồng Tiến
thịnh vượng cùng khách hàng”, sẵn
sàng chia sẻ những lợi ích, thành
công cùng khách hàng, chúng tôi
cam kết luôn đảm bảo chất lượng
sản phẩm như tiêu chuẩn công bố,
với màu sắc tươi sáng, độc đáo theo
yêu cầu của khách hàng như các loại
giấy K2E, K3E, KA, KT,... có giá cạnh
tranh, giao hàng đúng hẹn, dịch vụ
tận tình nên được nhiều khách hàng
như Sovi, Vĩnh Xuân, Quang Minh,
Việt Phát, Settsu, Tomoku,... tin dùng
như là nhà cung cấp duy nhất các sản
phẩm này. Đây thực sự là niềm tự
hào và nguồn động viên vô cùng lớn
lao cho ban lãnh đạo và tập thể cán
bộ, công nhân viên công ty Đồng
Tiến chúng tôi.

Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng
Tiến là một trong những doanh
nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tái
chế giấy tại Việt Nam. Với bề dày 25
năm hoạt động, có nền tảng vững
chắc là nguồn nhân lực có kiến thức
và kỹ năng chuyên môn cao gắn bó
nhiều năm cùng công ty, có thiết bị và
công nghệ hiện đại của các hãng
Andritz ( Áo), Voith ( Đức), Kadant
(Pháp),... cũng như hệ thống quản trị
tiên tiến, Đồng Tiến đang ngày càng
khẳng định thương hiệu và vững vàng
tâm thế hội nhập.
Đồng Tiến đang nỗ lực đầu tư và đặt
mục tiêu đến năm 2025 đưa công ty
vào top đầu các doanh nghiệp giấy
Việt Nam.
Tháng 1-2/2021
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HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC

RCEP

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
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Sau 8 năm đàm phán, Hiệp định
Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) đã được 15 nước, bao gồm:
Brunei, Malaysia, Singapore, Việt
Nam, Campuchia, Indonesia, Lào,
Myanmar, Philippines, Thái Lan,
Nhật Bản, New Zealand, Australia,
Trung Quốc, Hàn Quốc, ký kết sáng
15/11/2020.
Việc ký kết Hiệp định Đối tác
Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP)
với mục tiêu tự do hóa thương mại
đầu tư và tăng cường hợp tác kinh
tế giữa các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt
Nam sẽ góp phần tạo lập cấu trúc
thương mại mới trong khu vực,
thúc đẩy toàn cầu hóa theo hướng
tự do hóa và thuận lợi hóa thương
mại. Trong khi Covid-19 làm gián
đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, xu
hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi
lên, RCEP được ký kết đánh dấu
mốc quan trọng trong hội nhập
kinh tế của các nước tham gia.
Hiệp định RCEP có nhiều điểm
thuận lợi đối với các doanh nghiệp
Việt Nam và doanh nghiệp của
các nước tham gia ký kết như: Các
chương dành riêng cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, thương mại
điện tử và giải quyết tranh chấp
khi đưa ra các quy trình rộng rãi
cho hợp tác kinh tế và kỹ thuật
giữa các nước vì sự thịnh vượng
chung. RCEP có tiềm năng đóng
vai trò là hiệp định thiết lập tiêu
chuẩn thương mại khu vực, khi các
quy tắc mà hiệp định giải quyết có
thể sẽ trở thành ngưỡng chuẩn và
tiền lệ pháp lý cho các thỏa thuận
thương mại trong tương lai ở châu
Á và hơn thế nữa. Ngoài ra, RCEP có
thể tạo điều kiện cho các quốc gia
có nền kinh tế nhỏ hơn so với nền
kinh tế của các quốc gia khác trong
khu vực ASEAN tăng cường hơn
nữa vào FTA và rút ngắn khoảng
cách phát triển giữa các thành viên
ASEAN
Sau khi ký kết và đưa vào thực
thi thì Hiệp định RCEP sẽ là một
khu vực thương mại tự do (FTA)
lớn nhất thế giới khi bao trùm một
thị trường khổng lồ với 15 quốc gia

chiếm tới 32% tổng GDP toàn cầu,
khoảng 32.000 tỷ USD, tăng trưởng
GDP của 15 nước thành viên RCEP
ước tính sẽ đạt 137 tỷ USD. Với các
cam kết về mở cửa thị trường trong
lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu
tư, đơn giản hóa thủ tục hải quan,
quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi cho
thương mại, giảm thiểu các rào
cản thương mại, Hiệp định RCEP
sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển
của các chuỗi giá trị trong khu vực
và toàn cầu, giúp thúc đẩy hơn nữa
phát triển kinh tế của các nước
ASEAN, trong đó có Việt Nam và
các nước đối tác.
Hiệp định cũng sẽ thiết lập thị
trường xuất khẩu ổn định, lâu
dài cho các nước ASEAN trong bối
cảnh các chuỗi cung ứng bất ổn
gần đây. Việc thực thi RCEP cũng
tạo nên khuôn khổ pháp lý ràng
buộc trong khu vực về chính sách
thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ,
thương mại điện tử... và tạo ra sân
chơi công bằng trong khu vực.

Cơ hội cho Việt Nam
Việt Nam là một trong những
quốc gia được đánh giá là sẽ nhận
nhiều lợi ích từ RCEP khi có các
mặt hàng thế mạnh như nông,
thuỷ sản đáp ứng nhu cầu hầu hết
thành viên. Các tiêu chuẩn nhập
khẩu trong hiệp định không quá

khắt khe, thị hiếu tiêu dùng giữa
các nước cũng khá tương đồng nên
việc giao thương thuận lợi. Mặt
khác, RCEP cũng mở cửa cho các
dịch vụ logistics, thương mại điện
tử, khiến hàng hoá đến tay người
tiêu dùng giữa các nước dễ dàng.
Hiệp định RCEP được xác định là
nội dung ưu tiên trong chiến lược
hội nhập của Việt Nam. Hiện nay
Việt Nam đã có một số ký kết riêng
trong từng nước là thành viên của
Hiệp định RCEP như: Hiệp định
thương mại tự do với Nhật Bản,
Hàn Quốc... Sau khi Hiệp định RCEP
được ký kết và đi vào thực thi, Việt
Nam sẽ trở thành một trong những
nước đứng đầu thế giới về tham
gia vào hội nhập sâu, rộng vào cả
3 hiệp định thương mại tự do lớn
nhất thế giới là Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP), Hiệp định
thương mại tự do giữa Việt Nam
và Liên minh châu Âu (EVFTA) và
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện
Khu vực (RCEP).
Tham gia hiệp định RCEP giao
thương của Việt Nam với các đối
tác trong hiệp định RCEP sẽ ngày
càng rộng mở. Nhiều cơ hội mới dự
kiến sẽ mở ra cho các doanh nghiệp
Việt Nam, đặt biệt là trong lĩnh vực
công nghiệp chế biến, thương mại
dịch vụ. Các doanh nghiệp Việt

Tháng 1-2/2021
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Nam cũng sẽ tiếp cận thuận lợi hơn
nguồn nguyên liệu, phục vụ chuỗi
sản xuất các mặt hàng có thế mạnh
xuất khẩu. Đơn cử, Việt Nam có thể
nhập khẩu chip điện tử từ Nhật
Bản, Hàn Quốc; nhập nguyên liệu
dệt may từ Trung Quốc để sản xuất
trong nước và xuất khẩu đi nước
khác, đồng thời thỏa mãn quy tắc
xuất xứ nội khối để tận dụng được
ưu đãi thuế quan.
Theo các chuyên gia, RCEP là
khu vực tạo điều kiện lớn nhất cho
Việt Nam tận dụng các ưu đãi thuế
quan nội khối, do đó doanh nghiệp
Việt Nam có thể kỳ vọng Hiệp định
sẽ giúp ưu đãi thuế quan được cải
thiện hơn nữa, quy tắc xuất xứ nội
khối được hài hòa, dễ đáp ứng hơn.
Các quy trình về hải quan sẽ được
thống nhất, tạo thuận lợi thương
mại. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt
Nam cũng kỳ vọng một số thị
trường dịch vụ sẽ mở hơn, đặc biệt
là dịch vụ logistics, viễn thông...;
nền tảng thương mại điện tử tốt
hơn, môi trường đầu tư kinh doanh
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minh bạch, cạnh tranh hơn…

khu vực.

RCEP cũng đem lại cho Việt Nam
một thị trường có mức sống, kinh
tế tăng trưởng mạnh mẽ với nhu
cầu tiêu dùng rất lớn mà đòi hỏi
không quá cao về chất lượng sản
phẩm như khi tham gia vào CPTPP
hay EVFTA... Hiện, các thị trường
trong khối RCEP đang bao trùm
gần như toàn bộ chuỗi sản xuất
của nhiều loại hàng Việt Nam có
thế mạnh như: Sản phẩm điện tử,
dệt may, giày dép, thực phẩm chế
biến… Đây là cơ hội để Việt Nam
mở rộng hơn nữa thị trường, thúc
đẩy tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp tới thị trường các nước
thành viên RCEP.

Thách thức cho Việt Nam
Tham gia RCEP đi kèm với cơ hội
là những thách thức mà Việt Nam
cần chuẩn bị để vượt qua. Đó là
thách thức về sức ép cạnh tranh
hàng hoá. Nhiều đối tác trong RCEP
có cơ cấu sản phẩm tương tự Việt
Nam nhưng năng lực cạnh tranh
mạnh hơn, trong khi chất lượng,
hàm lượng giá trị gia tăng của hầu
hết sản phẩm Việt còn chưa cao.

Cùng với việc mở ra một thị
trường tiêu dùng rộng lớn, Hiệp
định RCEP sẽ giúp Việt Nam giảm
chi phí giao dịch, tạo dựng môi
trường kinh doanh thân thiện hơn
nhờ hài hòa hóa các quy định hiện
hành, áp dụng các quy định trong
khuôn khổ các FTA khác nhau của
ASEAN. Đồng thời, góp phần tăng
cường hợp tác kỹ thuật và vị thế
của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp về thương mại và đầu tư.

Sức ép này không chỉ diễn ra
trên thị trường xuất khẩu mà thị
trường nội địa cũng tương tự do
thị trường nội địa cũng phải mở
theo RCEP, các hàng hoá có cơ cấu
sản phẩm tương tự của các nước
đối tác sẽ tràn vào Việt Nam. Hàng
hóa Việt phải cạnh tranh trực
diện với các mặt hàng nhập khẩu
từ RCEP, đặc biệt từ Trung Quốc.
Trung Quốc được xem là một trong
những thách thức lớn từ các nước
tham gia RCEP. Với lợi thế hàng hoá
phong phú, giá rẻ, nền kinh tế tỷ
dân này có thể gây ra những tổn
thương đến sinh kế của người dân
tại các nước khác.

Tham gia hiệp định RCEP là phù
hợp với chủ trương của Việt Nam
về tăng cường hội nhập kinh tế
sâu rộng hơn, gắn liền với những
cải cách trong nước mạnh mẽ và
toàn diện hơn. RCEP được kỳ vọng
sẽ mang lại những cơ hội mới cho
Việt Nam để tham gia sâu hơn vào
các chuỗi giá trị và sản xuất của

Thách thức tiếp theo là phụ thuộc
nhiều vào các nguồn nhập khẩu,
trong khi khả năng cải thiện vị trí
trong chuỗi giá trị, mức độ tham
gia cung cấp thương mại dịch vụ
toàn cầu còn thấp. Tuy nhiên, với
các nước ASEAN, hàng hóa nhập
khẩu vào Việt Nam từ khu vực
này đã được hưởng thuế suất 0%

với gần như toàn bộ biểu thuế từ
2018. Mức độ phụ thuộc vào nguồn
nguyên liệu từ nước ngoài, đặc biệt
là từ Trung Quốc, của các nước
ASEAN lại không nặng như Việt
Nam. Do đó, RCEP hầu như không
làm thay đổi lợi thế của họ trong
tận dụng ưu đãi thuế quan từ hiệp
định mới so với các FTA đã có.
Thách thức nữa của Việt Nam
là cơ hội thúc đẩy xuất khẩu dịch
vụ chuyên nghiệp sang các nước
RCEP khá hạn chế, do chênh lệch
về nguồn nhân lực giữa Việt Nam
với các nước trong Hiệp định RCEP;
dịch vụ ngân hàng sẽ phải đối mặt
với cạnh tranh khốc liệt từ các
nước RCEP, điểm yếu chính của
dịch vụ tài chính Việt Nam là chất
lượng dịch vụ, thương hiệu và uy
tín, kinh nghiệm và trình độ quản
lý, áp dụng công nghệ tại các tổ
chức tài chính đều còn hạn chế.
Ngoài ra, việc tận dụng chứng
nhận xuất xứ (C/O) trong hoạt động
xuất khẩu hàng hóa của các doanh
nghiệp Việt Nam chưa đem lại hiệu
quả như mong đợi. Lo ngại từ nguy
cơ xáo trộn, chuyển hướng thương

mại, đặc biệt ở các thị trường mà
các đối tác chưa có FTA cũng đặt ra
cho Việt Nam.

Khả năng ảnh hưởng tới
Ngành công nghiệp giấy
Nội dung của RCEP còn chứa
đựng một số trường hợp quan hệ
đặc biệt giữa quốc gia này với quốc
gia khác. Các quốc gia ký kết sẽ thay
đổi một số mức thuế quan và thời
gian cắt giảm/xóa bỏ đối với quốc
gia ký kết đồng thời sang quốc gia
ký kết khác và sẽ có sự thay đổi về
thời gian và mức thuế quan đối với
một số loại giấy và bìa.
Chẳng hạn, Trung Quốc đang duy
trì mức thuế hiện hành đối với giấy
bao bì công nghiệp tái chế nhập
khẩu là 5-6% đối với tất cả các
nước trong RCEP, ngoại trừ Lào.
Nhưng với Thái Lan, quốc gia đang
nhập khẩu sản phẩm giấy, bìa từ
các nước trong hiệp định với mức
thuế tối thiểu hoặc bằng không, sẽ
giảm gần như tất cả các mức thuế
hiện có trong năm đầu tiên có hiệu
lực của RCEP.

Trong khi đó, Việt Nam (nước
thành viên ASEAN) sẽ giữ mức
thuế đối với giấy in báo và các sản
phẩm giấy tissue bán thành phẩm
của Australia ở mức 20%, đồng thời
giảm hoặc hạ hầu hết các mức thuế
giấy, bìa khác trong vòng 25 năm
tới.
Mỗi quốc gia ký kết đều công bố
biểu thuế đối với các sản phẩm bột
giấy (cả bột giấy nguyên sinh và
bột giấy tái chế) được liệt kê trong
Chương 47 (Mã HS) và các sản
phẩm giấy, bìa được liệt kê theo
Chương 48 (Mã HS).
Với những thông tin tổng quan,
cũng như nội dung về Hiệp định
RCEP, Ngành Giấy Việt Nam sẽ gặp
phải thách thức cạnh tranh hơn
ngay cả thị trường trong nước,
nhưng cũng có nhiều cơ hội để
xuất khẩu giấy ra các nước tham
gia Hiệp định. Cơ hội có, thách thức
cũng nhiều, nhưng Ngành Giấy
Việt Nam sẽ vượt qua được khó
khăn, thách thức, tận dụng cơ hội
để phát triển./.

VPPA tổng hợp
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SỰ KIỆN NỔI BẬT
NGÀNH GIẤY 2020
Đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành
Giấy

Đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán Trung Quốc
cuối năm 2019 đã tác động tới mọi ngành kinh tế của
Việt Nam, trong đó có Ngành Công nghiệp Giấy. Do ảnh
hưởng của đại dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh bị
ảnh hưởng – tiêu thụ giấy in, viết giảm; tiêu thụ giấy
tissue tăng đột biến giai đoạn tháng 3-4/2020; giá giấy
phế liệu nhất là OCC đã tăng rất mạnh, đến cuối năm
2020, OCC đã có mức giá cao nhất trong vòng 20 năm trở
lại đây. Chi phí logistics, vận chuyển đường biển cũng
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tăng mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp Ngành Giấy.

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về
việc gia hạn lắp đặt quan trắc tự động khí
thái, nước thải và gia hạn cấp giấy chứng
nhận nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất…

Trước những bất cập của Nghị định 40/2019/ND-CP,
trên cơ sở của các đề xuất và kiến nghị của Hiệp hội với
các Bộ, Ngành và Văn phòng Chính phủ, nhằm tháo gỡ
khó khăn cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành

nghị quyết về việc gia hạn lắp đặt các hệ thống quan trắc
tự động nước thải và khí thải tại các nhà máy sản xuất
giấy, gia hạn việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường, đủ điều kiện để cấp giấy
chứng nhận nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất mà không cần phải làm lại báo cáo ĐTM.

Triển khai Xây dựng Chiến lược Ngành Giấy
2025-2030 tầm nhìn 2045.

Lần đầu tiên Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã
ký kết với Tổng cục Quản lý thị trường Quy chế phối
hợp trong công tác triển khai chống sản xuất và tiêu thụ
hàng giả, hàng nhái các sản phẩm giấy tại thị trường
Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Cục phòng vệ thương
mại Bộ Công Thương để triển khai chương trình chống
gian lận xuất xứ và gian lận thương mại, xem xét điều
tra hành chính chống bán phá giá đối với một số sản
phẩm giấy in, viết nhập khẩu từ nước ngoài và tiêu thụ
tại Việt Nam.

Lần đầu tiên xuất khẩu giấy bao bì công
nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 về
việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp
giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025; và các văn bản
của Bộ Công Thương như Quyết định số 3966/QĐ-BCT
ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Quyết định số 2066/QĐBCT ngày 05 tháng 8 năm 2020, Hiệp hội Giấy và Bột giấy
Việt Nam (Hiệp hội) đã phối hợp cùng với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ:
Xây dựng “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp giấy
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Năm 2020, sản xuất và xuất khẩu giấy bao bì công
nghiệp của Ngành Giấy đã đạt được kết quả rất khả
quan. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, chi phí
nguyên liệu đầu vào và logistics tăng cao nhưng sản
lượng và xuất khẩu giấy bao bì công nghiệp tăng cao,
tăng trên 80% so với năm 2019./.

Doanh nghiệp lò hơi đạt TOP 500 doanh
nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ký kết Quy chế phối hợp chống hàng nhái,
hàng giả và xem xét điều tra chống bán phá
giá giấy in, viết

Công ty TNHH Mạc Tích, công ty hội viên của Hiệp hội
Giấy và Bột Giấy Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
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Công ty Mạc Tích là một trong những nhà sản xuất
có uy tín, được khách hàng tin tưởng lựa chọn để chế
tạo và cung cấp đa dạng các loại lò hơi và thiết bị chịu
áp lực tại Việt Nam và thị trường xuất khẩu. Lò hơi
Mạc Tích được chứng nhận thiết kế và cung cấp các
sản phẩm nồi hơi và thiết bị chịu áp lực đạt tiêu chuẩn
Mỹ - ASME.
Công ty TNHH Mạc Tích cũng là doanh nghiệp Việt
Nam xuất khẩu lò hơi tích hợp phát điện ra nước ngoài
tại các thị trường như Philippines, Indonesia, Myanmar,
Mexico…

Văn phòng Phẩm Hồng Hà đạt danh hiệu
Thương hiệu quốc gia 2020

- Công ty Marubeni và KOA, công suất 400.000 tấn tại
Vũng Tàu; Công ty Giấy Khôi Nguyên công suất 120.000
tấn/năm, tại Bình Phước; Công ty Giấy Phát Đạt công
suất 100.000 tấn/năm, tại Bắc Ninh; Công ty Giấy Toàn
Cầu công suất 80.000 tấn/năm, tại Hải Dương; Công ty
Tân Huy Kiệt công suất 50.000 tấn/năm, tại Bắc Ninh;
- Dự kiến nửa đầu năm 2021 sẽ có thêm các công ty
Miza, Hưng Hà, Việt Trì sẽ đi vào vận hành các dự án
mới với tổng công suất khoảng 350.000 tấn/năm nữa…
Giấy tissue:
- Công ty Giấy Xuân Mai công suất 20.000 tấn tại Tp.
Hồ Chí Minh; Công ty XNK Bắc Giang công suất 17.000
tấn/năm tại Bắc Giang.

Khởi công xây dựng nhà máy mới
Vượt lên trên hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia, Công
ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà vinh dự là một trong
124 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2020.
Lần thứ 5 liên tiếp Công ty VPP Hồng Hà vinh dự đạt
Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2020.
Sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà ngoài tiêu chí
đẹp, chất lượng còn luôn luôn hướng tới mục tiêu bảo
vệ sức khỏe người tiêu dung, đây là tôn chỉ xuyên suốt,
được thể hiện trong từng sản phẩm của Hồng Hà.

Khởi chạy nhiều dây chuyền mới sản xuất
giấy bao bì công nghiệp và giấy tissue
Năm 2020, được đánh dấu là năm bùng phát của việc
khởi chạy nhiều dây chuyền mới sản xuất giấy bao bì
công nghiệp và giấy tissue, bổ sung cho thị trường giấy
Việt Nam gần 1 triệu tấn sản phẩm giấy bao bì công
nghiệp và gần 50.000 tấn giấy tissue.
Giấy bao bì công nghiệp:
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Ngày 31/12/2020, ngày cuối cùng của năm Công ty Cổ
phần Giấy Hoàng Hà (Hải phòng) đã làm Lễ động thổ
xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Tiên Lãng,
Hải Phòng, với quy mô công suất 100.000 tấn/năm, sản
phẩm giấy bao bì công nghiệp. Đây là nhà máy có mức
đầu tư cao, dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện với
môi trường./.
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KHẢO SÁT CÁC CHẤT XÚC TÁC SỬ DỤNG CHO

QUÁ TRÌNH KHỬ MÀU NƯỚC THẢI
NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ
BẰNG CÔNG

NGHỆ OXI HÓA XÚC TÁC
Cao Thị Bình, Nguyễn Đăng Toàn, Hồ Thị Thúy Liên, Hà Kim Chung
Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

Hiện nay, công nghệ oxi hóa xúc tác là một trong các phương pháp đang được ứng
dụng rộng rãi để khử màu nước thải. Đặc biệt, nước thải ngành sản xuất giấy bao bì với
thành phần phức tạp, độ màu khá cao thì việc áp dụng công nghệ oxi hóa xúc tác rất
phù hợp. Công nghệ oxi hóa xúc tác có nhiều ưu điểm như có khả năng phân huỷ được
những hợp chất hữu cơ độc hại mà không gây chuyển hoá ô nhiễm từ pha này sang
pha khác; Có thể xử lý được nước thải từ nhiều nguồn thải khác nhau hay có thể thực
hiện ngay cả ở những mô hình nhỏ ở các nước đang phát triển.
Nhóm nghiên cứu đã khảo sát các chất xúc tác sử dụng cho quá trình khử màu nước
thải nhà máy sản xuất giấy bao bì bằng công nghệ oxi hóa xúc tác trên mô hình xử lý
pilot 100 lít/mẻ. Các kết quả đã chỉ ra rằng khi sử dụng O3 kết hợp với chất xúc tác là
MnO2 thì khả năng loại bỏ màu, BOD5, COD, TSS của bể oxi hóa đạt hiệu quả cao nhất.

34

CÔNG NGHIỆP GIẤY

1. Giới thiệu chung
Hiện nay, đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thuộc ngành
sản xuất giấy bao bì ở Việt Nam, do
công nghệ sản xuất lạc hậu và điều
kiện kinh tế nên xử lý nước thải là
một vấn đề nan giải. Mặc dù các
doanh nghiệp đã áp dụng các công
nghệ xử lý nước thải như các biện
pháp xử lý cơ lý, hóa lý hoặc xử lý
sinh học nhưng hiệu quả chưa đạt
đến tiêu chuẩn cấp A hiện hành.
Đặc biệt là màu sắc của nước thải
chưa được quan tâm xử lý triệt để.
Điều này đòi hỏi cần nghiên cứu
giải pháp để đảm bảo các tiêu chí
chất lượng đầu ra của nước thải.
Phương pháp khử màu nước thải
bằng công nghệ oxi hóa xúc tác
là một giải pháp hiệu quả mà các
ngành công nghiệp khác đang sử
dụng.
Ozon là chất oxi hóa tương đối
mạnh, nó có khả năng phản ứng
trực tiếp với các gốc hidrocacbon,
gây phá vỡ cấu trúc mạch và tạo
ra các sản phẩm dễ phân hủy sinh
học hoặc có thể oxi hóa hoàn toàn
thành CO2 và H2O. Ozon hóa sử
dụng xúc tác là các kim loại và hợp
chất của chúng, là một giải pháp
hữu hiệu để cải thiện khả năng
oxi hóa của ozon đối với các chất
mang màu và một số hợp chất hữu
cơ khó phân hủy khác. Tuy nhiên,
xác định được xúc tác hiệu quả là
vấn đề tương đối phức tạp. Ozon
hóa xúc tác được chia làm hai dạng:
ozon hóa xúc tác đồng thể và ozon
hóa xúc tác dị thể [1]. Trong đó xúc
tác dị thể được sử dụng rộng rãi
trong xử lý nước hơn do độ ổn định
cao và độ hao hụt xúc tác ít, có thể

tăng cường hiệu quả của phân hủy
O3, có thể tái chế, tái sử dụng mà
không cần những công nghệ phức
tạp. Hiện nay các chất xúc tác được
các nhà nghiên cứu rộng rãi là các
oxit kim loại và kim loại [2].
Đối với nước thải sản xuất giấy,
xử lý bằng công nghệ oxi hóa với
xúc tác sắt/than hoạt tính có thể
loại bỏ 56% COD [3]. Độ màu và
độ độc hại của các các hợp chất
hữu cơ chứa clo (AOX), clophenol,
lignin cao phân tử, các axít béo
trong nước thải sản xuất bột giấy
cũng được loại bỏ [1]. Một số chất
xúc tác cũng được nghiên cứu như
than hoạt tính, MnO2, diatomit, vỏ

trấu và kết quả xử lý rất khả quan
[4, 5, 6].
Công nghệ này cũng được nghiên
cứu để xử lý nước thải y tế, hiệu
suất xử lý SS, COD, BOD5 có thể đạt
tới trên 60% [7]. Ngoài ra, công nghệ
xử lý bằng ozone có thể kết hợp với
nhiều phương pháp khác để tăng
hiệu quả xử lý màu và các chất hữu
cơ khó phân hủy trong nước. Qua
quá trình xử lý có thể loại bỏ đến
94% COD, 96% độ màu [8].
Để đưa hệ thống khử màu theo
công nghệ oxi hóa xúc tác vào
ngành công nghiệp giấy bao bì
đòi hỏi nghiên cứu các thông số
công nghệ như loại chất xúc tác sử
dụng, hàm lượng ozone hay thời
gian phản ứng. Bài viết này sẽ khảo
sát, lựa chọn một số loại xúc tác sử
dụng trong quá trình oxi hóa xúc
tác.
2. Nguyên liệu, hóa chất, thiết bị
nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu: Nguyên liệu
được dùng để nghiên cứu là nước
thải sản xuất giấy bao bì tại nhà
máy sản xuất tại địa phương như
Phú Thọ, Thái Nguyên. Nước thải
được lấy trong hệ thống xử lý của
nhà máy, sau khi đã xử lý hiếu khí.
Nước thải được lấy thành nhiều
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đợt, mỗi đợt 10 ngày liên tiếp trong
3 tháng.

Bảng 1: Phương pháp phân tích các thông số

2.2. Hóa chất: Hóa chất sử dụng
chính trong nghiên cứu là hóa chất
công nghiệp và các hóa chất phân
tích dạng tinh khiết.
2.3. Thiết bị, dụng cụ: Thực nghiệm được tiến hành tại Phòng
thí nghiệm Khoa Công nghệ Giấy Trường Cao đẳng Công Thương Phú
Thọ với các thiết bị phục vụ nghiên
cứu chủ yếu do các nước Châu Âu
sản xuất.

Bảng 2: Các thông số của nước thải trước và sau khi xử lý bằng mô hình oxi hóa xúc tác

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp Thực nghiệm
Mô hình thực nghiệm: Bể oxi hóa
xúc tác được chế tạo dạng trụ tròn
bằng inox có cửa kính quan sát; bể
có đường kính 30cm, cao 120cm.
Bể được chia thành 4 tầng. Bể được
trang bị bơm tuần hoàn để hòa trộn
nước thải với ozone một cách tối
đa. Ngoài ra còn có máy tạo ozone
GREENWAY công suất 400mg/h. Bể
được vận hành theo nguyên tắc bể
phản ứng theo mẻ.
tác tới hiệu suất khử màu. Nước sau
xử lý được lấy ra từ tầng trên cùng
của bể oxi hóa.

30 phút rồi được bổ sung hỗn hợp
xúc tác, xử lý trong 30 phút.

Các chất xúc tác được chế tạo và
sử dụng trong các thí nghiệm như
sau:

- Thí nghiệm 4: Xúc tác TiO2: TiO2
được trộn với chất kết dính với mức
dùng chất kết dính là 10%. Sau đó
hỗn hợp được tạo hình viên bi có
đường kính ~ 1cm và được nung ở
nhiệt độ 900oC trong 5 giờ. Chất xúc
tác được bổ sung vào bể sau khi đã
phản ứng với O3.

- Thí nghiệm 1: Xúc tác H2O2 30%
được bổ sung vào mô hình với tỉ
lệ O3:H2O2 = 2 sau khi xử lý bằng
O3 trong 30 phút. Xử lý bằng H2O2
trong 30 phút.
Hình 1: Hệ thống thí nghiệm xử lý nước
thải bằng công nghệ oxi hóa xúc tác

Vận hành mô hình: Trước khi đưa
nước vào bể oxi hóa xúc tác, nước
thải được điều chỉnh giá trị pH ở giá
trị 8 - 9 bằng dung dịch H2SO4 hoặc
NaOH.
Nước thải được bơm vào bể oxi
hóa xúc tác và khởi động máy phát
ozone, đồng thời bật bơm tuần hoàn
để thực hiện phối trộn và phản ứng
oxi hóa trong 30 phút. Sau 30 phút
nước thải được tiếp xúc, hòa trộn
với các chất xúc tác khác nhau để
khảo sát sự ảnh hưởng của chất xúc
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- Thí nghiệm 2: Hỗn hợp xúc tác
Fe3+ + than hoạt tính: Hỗn hợp gồm
0,1g Fe3+ + 0,25g than hoạt tính hòa
trộn trong 10ml nước cất, khuấy
160 vòng/phút ở 25oC trong 2 giờ
rồi sấy khô ở lò chân không ở 60oC
trong 12 giờ. Nước thải được xử lý
bằng O3 trong 30 phút rồi được bổ
sung hỗn hợp xúc tác, xử lý trong
30 phút.
- Thí nghiệm 3: Hỗn hợp xúc tác
Fe3+ + than hoạt tính + CO32: Hỗn
hợp gồm 0,1g Fe3+ + 0,25g than hoạt
tính + 0,1g Na2CO3 hòa trộn trong
10ml nước cất, khuấy 160 vòng/
phút ở 25oC trong 2 giờ rồi sấy khô
ở lò chân không ở 60oC trong 12 giờ.
Nước thải được xử lý bằng O3 trong

- Thí nghiệm 5: Xúc tác MnO2: MnO2
được trộn với chất kết dính với mức
dùng chất kết dính là 10%. Sau đó
hỗn hợp Sau đó hỗn hợp được tạo
hình viên bi có đường kính ~ 1cm và
được nung ở nhiệt độ 900oC trong 5
giờ. Chất xúc tác được bổ sung vào
bể sau khi đã phản ứng với O3.
3.2. Phương pháp phân tích thực
nghiệm: Các đặc tính của nước thải
được phân tích theo các phương
pháp trong bảng 1.
3.3. Phương pháp phân tích, tổng
hợp: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng
của các chất xúc tác khác nhau đến
chất lượng nước thải sau xử lý.

3.3. Phương pháp phân tích,
tổng hợp: Phân tích, đánh giá
ảnh hưởng
3.4. Phương pháp xử lý số liệu:
Xử lý số liệu bằng phần mềm
Microsoft Excel trong việc tính
toán số liệu.
Hiệuthông
suất xử
nước
thải
bằng
hệ
Các
số lý
của
nước
thải
trước
thống
tác được
giá
và
sauoxi
khihóa
xửxúc
lý bằng
mô đánh
hình oxi
dựa
trêntác
cácđược
thông
sốhiện
sau: ở Bảng 2.
hóa xúc
thể
4. Kết quả và thảo luận
4.1. Xác định tính chất của nước
thải đầu vào bao gồm các thông
số độ màu, BOD5, COD, TSS, pH
Tính chất của nước thải đầu vào
được xác định theo các phương
pháp liệt kê ở Bảng 1 và kết quả xác
định được thể hiện ở Bảng 2.
4.2. Xử lý màu chất thải bằng các
tác nhân oxi hóa xúc tác
Kết quả xử lý nước thải bằng hệ
oxi hóa với các chất xúc tác khác
nhau được thể hiện ở Bảng 2.

Hình 2: Ảnh hưởng của chất xúc tác tới hiệu suất xử lý nước thải

Ảnh hưởng của chất xúc tác tới
hiệu suất khử màu, BOD5, COD và
TSS của nước thải được trình bày
trong Hình 2.

hoạt tính + Na2CO3 và xúc tác MnO2.
Hiệu suất xử lý BOD5, COD và TSS
đạt cao nhất tương ứng là 63,45%;
61,37% và 65,35%. MnO2 làm chất
xúc tác đạt hiệu quả xử lý cao nhất.

Từ các đồ thị trên cho thấy khi
thay đổi xúc tác, hiệu suất xử lý
cũng thay đổi: Hiệu suất khử màu
đạt tương ứng là 37,57%; 40,18%;
48,59%; 55,80% và 56,16% đối với
xúc tác là H2O2; TiO2; hỗn hợp Fe3+ +
than hoạt tính; hỗn hợp Fe3+ + than

Có thể thấy rằng hầu hết màu
của nước thải là do chất hữu có gây
nên. Do đó khi oxi hóa chất hữu
cơ sẽ làm giảm màu. Khi thay đổi
chất xúc tác, hiệu suất sẽ thay đổi
theo do bản chất của các chất xúc
tác. Trong môi trường pH cao (> 5)

H2O2 sẽ bị phân li thành ion HO2- và
phản ứng phân hủy O3 tạo ra gốc
OH• làm tăng tốc độ phản ứng oxi
hóa chất hữu cơ.
Khi sử dụng hỗn hợp Fe3+ và
than hoạt tính sẽ làm tăng tỉ lệ loại
bỏ COD do thành phần hoạt tính
trong sắt đã thúc đẩy sự phân hủy
O3 thành chất oxi hóa mạnh không
chọn lọc là gốc OH•, từ đó làm tăng
sự phân hủy chất hữu cơ trong
nước.
Than hoạt tính cũng góp phần
làm phân hủy O3 thành các dạng
chứa oxi trong nước. Tuy nhiên, khi
bổ sung nhóm CO32- thì hiệu suất xử
lý lại giảm.
Điều này là do nhóm CO32- có khả
năng ức chế hoạt tính xúc tác của
sắt và than. Đồng thời chúng phản
ứng với các gốc OH• làm giảm hiệu
quả xử lý.
Đối với xúc tác MnO2 hoặc TiO2,
do có chất kết dính, chất xúc tác
đã được nung ở nhiệt độ cao nên
trong mẫu nước sẽ không tạo ra sự
ô nhiễm ion kim loại nặng. Xúc tác
MnO2 có khả năng hấp phụ tốt nên
tăng khả năng xử lý chất hữu cơ, từ
đó làm giảm độ màu của nước thải
một cách đáng kể.

Tháng 1-2/2021

37

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
5. Kết luận
Qua các kết quả nghiên cứu, bể oxi hóa xúc tác với xúc tác là MnO2 cho
kết quả xử lý nước thải nhà máy giấy bao bì rất khả quan. Khả năng loại bỏ
màu, BOD5, COD và TSS đạt khá cao, tương ứng là 56,16%; 63,45%; 61,37% và
65,35%. Các giá trị độ màu, COD, TSS sau xử lý đều đạt chất lượng cấp A theo
QCVN 12-MT:2015 /BTNMT.
Để đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra cho nước thải và đảm bảo hệ thống hoạt
động ổn định, các nhà máy sản xuất giấy bao bì cần bổ sung vào hệ thống
xử lý nước thải bể oxi hóa xúc tác bằng ozone với chất xúc tác là MnO2, vị trí
sau bể xử lý hiếu khí.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghiên cứu sử dụng khoáng chất tại địa phương và ozone để xử lý cơ hóa, khử màu
nước thải từ công nghệ sản xuất bột giấy tẩy trắng hóa học tại công ty Cổ phần Giấy An Hòa,
Bùi Thu Trang, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Tuyên Quang, 2015.
2. Nghiên cứu khả năng xử lý độ màu nước thải dệt nhuộm bằng TiO2, Nguyễn Thị Tuyết
Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Sài Gòn, 2014.
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KỶ LỤC VỀ
SẢN LƯỢNG GIẤY,
BÌA CUỐI NĂM 2020
Sản lượng giấy, bìa các loại
của Trung Quốc tháng 11/2020
đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục,
đạt mức 11,83 triệu tấn các loại,
tăng 8% so với cùng kỳ năm
2019.
Căn cứ theo số liệu của Cục
thống kê nhà nước Trung Quốc,

3. Study on Ozone Treatment Technology of Waste Paper Pulping Wastewater, Zhengshun
Wang, Tongcai Yang, Advances in Engineering Research, volume 93, 2016, pp 316 - 321.

trong 11 tháng năm 2020, sản

4. Cyanide Containing Wastewater Treatment by Ozone Enhanced Catalytic Oxidation over
Diatomite Catalysts, Mingguo Lin , Qiyuan Gu, Xinglan Cui and Xingyu Liu, MATEC Web of
Conferences 142, 2018.

0.5% so với cùng kỳ năm 2019 và

5. Xử lý màu nước thải dệt nhuộm thực tế bằng phương pháp oxy hóa nâng cao, Vũ Thị
Bích Ngọc, Hoàng Thị Hương Huế, Trịnh Lê Hùng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự
nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4, 2016, trang 97 - 103.
6. Advanced Treatment of Paper-Making Wastewater Using Catalytic Ozonation with
Waste Rice Straw-Derived Activated Carbon-Supported Manganese Oxides as a Novel and
Efficient Catalyst, Haifeng Zhuang, Jianbo Guo, Xiaoting Hong, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27,
No. 1, 2018, pp. 451 - 457.
7. Khảo sát các thông số vận hành của phản ứng Fenton/Ôzon trong xử lý nước thải y
tế, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 3(42),
2019, trang 13 - 22.
8. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kết hợp tiền xử lý bằng ozon và MBBR để xử lý màu
và chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải dệt nhuộm, Nguyễn Hoàng Lan Thanh, Phạm
Thị Phương Duyên, Wan-Sik Par, Shin Don Hoon, Nguyễn Văn Phước, Tạp chí Môi trường,
Chuyên đề IV tháng 12, 2018, trang 78 - 82.
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lượng giấy bìa các loại đã tăng
đạt 105,08 triệu tấn.
Tăng trưởng sản xuất giấy
bìa tại Trung Quốc trong năm
2020 được đánh giá khởi đầu
từ tháng 6/2020. Tại thời điểm
tháng 10/2020, mức tăng trưởng
đạt 8,1% so với cùng kỳ 2019, và
là tháng có mức tăng trưởng cao
nhất kể từ tháng 3/2016.
Cũng theo số liệu của Cục
thống kê, tăng trưởng giấy in
báo trong tháng 11/2020 đạt
13,5% so với cùng kỳ 2019 và đạt
84.000 tấn./.
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GIẤY CHỐNG THẤM DẦU MỠ
SẢN PHẨM MỚI CỦA VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ
TS. Cao Văn Sơn
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
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Giấy chống thấm dầu mỡ là loại giấy dùng để bao gói trực tiếp các
loại thực phẩm, đồ ăn nhanh có chứa bơ, dầu mỡ… Ngoài việc phải
đảm bảo yêu cầu về độ bền cơ lý, hoá học loại giấy này còn phải đảm
bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, có khả năng chống
thấm nước và chống thấm dầu mỡ cao, hạn chế hoặc kháng khuẩn
và thân thiện với môi trường.

Giới thiệu về giấy chống thấm
dầu mỡ

chống thấm dầu mỡ trong gia keo
bề mặt, gia keo nội bộ hoặc cả hai.

Công nghệ sản xuất giấy chống
thấm dầu mỡ

Các sản phẩm giấy bao gói trực
tiếp thực phẩm khô chủ yếu gồm
các loại: giấy chống thấm dầu mỡ,
giấy giả da gốc thực vật, giấy nhôm,
trong đó giấy chống thấm dầu mỡ
là loại được sử dụng nhiều nhất.

Do tiếp xúc trực tiếp với thực
phẩm nên giấy phải đảm bảo được
các yêu cầu an toàn vệ sinh thực
phẩm như: không chứa các vi
khuẩn gây nấm mốc, gây bệnh về
tiêu hoá, không chứa các kim loại
nặng (chì, cadimi, thuỷ ngân…) và
các chất huỳnh quang, formaldehyt. Với các yêu cầu như vậy sản
phẩm thường được sản xuất từ bột
giấy nguyên thuỷ, nước đảm bảo
độ sạch, dây chuyền thiết bị và quá
trình sản xuất phải đảm bảo vệ
sinh an toàn công nghiệp ở mức
tối đa.

Giấy chống thấm dầu mỡ được
sản xuất đầu tiên ở Nauy vào năm
1894. Giấy có tính năng chống thấm
dầu mỡ có thể được sản xuất hoàn
toàn bằng phương pháp cơ học mà
không cần phụ gia. Bột giấy được
nghiền tới độ nghiền rất cao trước
khi xeo, băng giấy khi xeo được ép
và được cán láng với áp lực cao.
Các tính chất cơ lý cũng như khả
năng chống thấm dầu mỡ của giấy
có được là do sự gia tăng liên kết
giữa các xơ sợi và tỷ trọng của tờ
giấy, cấu trúc bề mặt chặt không
có các lỗ mao dẫn lớn. Tuy nhiên,

Ở Việt Nam, đời sống ngày càng
được cải thiện, xu hướng sử dụng
các sản phẩm ăn nhanh, chế biến
sẵn ngày càng tăng nên nhu cầu sử
dụng sản phẩm giấy chống thấm
dầu mỡ ngày càng cao. Sản phẩm
giấy này trong nước chưa sản xuất
được nên hàng năm chúng ta phải
nhập khẩu hàng ngàn tấn để phục
vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước,
chủ yếu từ Indonesia, Nhật Bản,
Italia, Mỹ, Trung Quốc.
Tính chất cơ bản của giấy chống
thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực
phẩm dạng khô gồm: độ bền cơ lý
cao; có khả năng chống thấm dầu
mỡ; đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm. Các chỉ số về tính chất cơ lý
cần quan tâm là chỉ số độ chịu bục,
chiều dài đứt, độ hút nước và chỉ số
độ bền xé, giúp cho tờ giấy không
bị đứt, rách, thấm ướt trong quá
trình sử dụng. Các tính chất này
phụ thuộc nhiều vào thành phần
xơ sợi, chủng loại xơ sợi, quy trình
nghiền bột giấy và quá trình xeo
giấy (quá trình hình thành, ép ướt,
nhiệt độ các tổ sấy, ép quang…).
Đối với tính chất chống thấm dầu
mỡ, là khả năng ngăn cản sự đi qua
của dầu, mỡ và các chất béo. Tính
chất này có thể được tạo ra bởi
xeo giấy ở độ nghiền rất cao (trên
90SR0), ép và cán ở áp lực cao, hoặc
sử dụng các hợp chất có khả năng
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Nghiên cứu, sản xuất giấy
chống thấm dầu mỡ cho bao
gói thực phẩm dạng khô tại
Viện Công nghiệp Giấy và
Xenluylô.
Viện Công nghiệp Giấy và
Xenluylô (Viện) là một tổ chức
nghiên cứu khoa học và công nghệ
hàng đầu về chuyên ngành giấy và
bột giấy ở Việt Nam. Trong hơn 50
năm hoạt động, Viện đã có những
đóng góp tích cực vào sự phát triển
của ngành giấy trong nước.

phương pháp này mặc dù đơn giản
song tiêu tốn nhiều năng lượng
cho quá trình nghiền, bột giấy khó
thoát nước trên lưới xeo, tăng năng
lượng sấy và ảnh hưởng tới tốc độ
máy xeo.
Cùng với sự phát triển của công
nghiệp hóa chất, nhằm giảm tiêu
tốn năng lượng trong quá trình sản
xuất, tăng tốc độ máy xeo cũng như
cải thiện được tính chất của giấy
chống thấm dầu mỡ, nhiều loại hóa
chất đã được nghiên cứu sử dụng
như: tinh bột, CMC (cacboxylmethylcellulose), các hợp chất chromium, các hợp chất fluoro hay silicon
cho tráng phủ bề mặt giấy và gia
keo nội bộ [1-3].

Trong nhưng năm gần đây nhằm
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong
nước, thay thế các mặt hàng giấy
kỹ thuật và giấy đặc biệt phải nhập
khẩu, Viện đã có những công trình
nghiên cứu, thử nghiệm và đưa
vào sản xuất thương mại một số
sản phẩm giấy đặc biệt, có giá trị
cao và thiết thực phục vụ tiêu dùng
trong nước như: giấy in bảo mật,
giấy in khối lượng riêng thấp, giấy
cách điện, giấy nhậy nhiệt, giấy
chống gỉ… và gần đây là sản phẩm
giấy bao gói cho thực phẩm dạng
khô.
Đối với sản phẩm giấy chống
thấm dầu mỡ, Viện đã tiến hành
những nghiên cứu ban đầu từ
năm 2016 qua đề tài cấp Bộ Công
Thương “Nghiên cứu công nghệ sản
xuất giấy chống thấm dầu mỡ dùng

cho bao gói thực phẩm”. Quá trình
nghiên cứu đã xác lập được các
yếu tố công nghệ cho quá trình sản
xuất ở quy mô phòng thí nghiệm
và cũng đã thử nghiệm trên dây
chuyển pilot của Viện. Về cơ bản
quá trình sản xuất đã tạo ra được
sản phẩm giấy chống thấm dầu
mỡ có chất lượng khá tốt, đáp ứng
được mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên,
với khối lượng sản phẩm nhỏ, sản
xuất trên dây chuyền pilot của Viện
chưa đồng bộ nên quá trình sản
xuất còn gặp nhiều khó khăn, chất
lượng của giấy chưa ổn định, đặc
biệt là định lượng.
Để phát triển thành sản phẩm
có thể thương mại hoá được, đem
lại hiệu quả cao, Viện đã đề xuất
và được Bộ Công Thương giao
thực hiện dự án “Hoàn thiện công
nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao
gói chất lượng cao dùng cho thực
phẩm dạng khô” thuộc Chương
trình phát triển một số ngành công
nghiệp công nghệ cao. Dự án thực
hiện trong giai đoạn 2019-2020 với
mục tiêu hoàn thiện công nghệ
và dây chuyền thiết bị công suất
3 tấn/ngày để sản xuất được các
sản phẩm giấy có các chỉ tiêu chất
lượng tương đương với chất lượng
sản phẩm nhập khẩu đang đang
bán trên thị trường: định lượng 35
÷ 70 g/m2; chiều dài đứt trung bình
....3500m; chỉ số độ bền xé trung

Ngoài ra có thể ghép một lớp
màng PP, PE hay lớp nhôm mỏng
lên bề mặt giấy tiếp xúc với thực
phẩm. Trong các hợp chất trên thì
các chất fluoro được ưu tiên sử
dụng hơn cả do vừa có khả năng
chống thấm dầu mỡ, chịu được
nhiệt độ cao, không thôi nhiễm,
an toàn vệ sinh thực phẩm và có
thể dùng cho gia keo nội bộ hoặc
tráng phủ bề mặt. Một số sản phẩm
thương mại đang được sử dụng
như AG-E060, AG-E070, AG-E080,
AG-E090 (oil and grease resistant
fluoro chemical) của Công ty AGC
Chemicals ASAHI GLASS Co., Ltd.
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độ dung dịch gia keo 600C. Tổng
lượng lớp gia keo hai mặt là 1,51,8g/m2.
* Hoàn thiện về dây chuyền
thiết bị sản xuất:

bình  5,0 mN.m2/g; chỉ số độ chịu
bục  2,0 kPa.m2/g; giá trị cobb60 ≤
25 g/m2; chỉ số KIT  4; hàm lượng
chì ≤ 3,0 mg/kg; hàm lượng cadimi
≤ 0,5 mg/kg; hàm lượng thủy ngân ≤
0,5 mg/kg; hàm lượng pentachlorophenol (PCP) ≤ 0,15 mg/kg và chất
tăng trắng quang học (OBA) không
phát hiện; không chứa vi khuẩn
và nấm mốc (theo tiêu chuẩn Liên
bang Nga GOST 1760:2014 và tiêu
chuẩn Ấn Độ IS 6622:1972 Reaffirmed
1999) [4-6].
* Về hoàn thiện công nghệ:
Kế thừa các kết quả nghiên cứu
từ năm 2016, nhóm thực hiện đề
tài đã tiến hành nghiên cứu và đã
xác định các điều kiện công nghệ
sản xuất tối ưu bao gồm:
+ Xác định được tỷ lệ về bột hoá
học xơ sợi dài tẩy trắng (BSKP) và
xơ sợi ngắn tẩy trắng (BHKP) là
30/70.
+ Quy trình nghiền bột: nồng độ
nghiền 3,5-4,0%. Độ nghiền đối với
mỗi loại bột giấy là 55±2oSR.
+ Các hoá chất phụ gia bao gồm:
mức dùng keo AKD (hàm lượng
chất rắn là 10%) là 1,25% so với bột
giấy khô tuyệt đối (KTĐ); mức dùng
tinh bột cation là 1,0% so với bột
KTĐ; mức dùng Percol 182 là 0,02%
so với bột giấy KTĐ.
+ Quá trình gia keo bề mặt giấy
tạo tính chống thấm dầu mỡ: nhiệt
độ hồ hoá tinh bột 85-900C ở nồng
độ 10%; nồng độ tinh bột oxy hoá
dùng để gia keo là 6%; mức dùng
chất chống thấm dầu mỡ là AG-E080
là 4% so với tinh bột oxy hoá; nhiệt
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Các kết quả nghiên cứu trong
phòng thí nghiệm là tiền đề ban
đầu cho quá trình hoàn thiện công
nghệ và thiết bị khi triển khai sản
xuất thử nghiệm trên dây chuyền
công suất thử nghiệm của Trung
tâm sản xuất thực nghiệm - Viện
Công nghiệp Giấy và Xenluylô.
Để sản xuất được sản phẩm giấy
bao gói thực phẩm chất lượng cao,
dây chuyền sản xuất giấy của Viện
đã được cải tạo, sửa chữa và nâng
cấp một số thiết bị, máy móc như:
thay mới hệ thống lò hơi và hệ
thống cấp hơi sấy; thay thiết bị sàng
nội lưu trước xeo bằng sàng áp lực;
cải tạo lại hệ thống lọc cát; thay 03
lô ép ướt mới; chuyển đổi hệ thống
chuyển động của máy xeo từ dạng
đai thang sang biến tần; cải tạo lại
hệ thống gia keo bề mặt và lô ép gia
keo; thay thế máy đánh tơi thủy lực
mới; nâng cấp hệ thống xử lý nước
thải; thay lưới xeo, chăn xeo và bạt
sấy phù hợp; thay đĩa nghiền mới,
phù hợp; cải tạo hệ thống hút chân
không công đoạn hình thành giấy…
Dây chuyền thiết bị sau khi cải tạo
cơ bản đã đáp ứng được quá trình
sản xuất, gồm các công đoạn:
Hệ thống chuẩn bị bột gồm: Sàng
áp lực dạng khe, diện tích 0,8m2;

lọc cát nồng độ thấp 500 lít/phút;
máy nghiền đĩa Ø380mm, 02 chiếc
mắc nối tiếp; đánh tơi thủy lực
5m3; các hệ thống phụ trợ...
Hệ thống chuẩn bị hóa chất phụ
gia: hệ thống pha keo AKD; hệ
thống pha trợ bảo lưu; hệ thống
chuẩn bị tinh bột cation; hệ thống
chuẩn bị dịch gia keo bề mặt...
Hệ thống cung cấp hơi: nồi hơi
2 tấn hơi/giờ; hệ thống làm mềm
nước; hệ thống phân phối hơi, thu
hồi nước ngưng, bộ phận xử lý tro
và khói bụi.
Hệ thống máy xeo giấy: máy xeo
lưới dài, khổ lưới 700mm, tốc độ
max 80 m/phút, chuyển động biến
tần; 03 cắp ép Ø350, rộng 720mm;
sấy 03 tổ, 11 lô sấy Ø750, rộng
720mm; ép gia keo 01 cặp Ø250,
rộng 700mm; ép quang 03 lô, dạng
cứng Ø350, rộng 720mm, chỉnh thủ
công; lô cuộn Ø850, rộng 720mm.
Công suất tối đa 4,5 tấn/ngày (tăng
gấp đôi so với trước đây).
Ngoài các hệ thống thiết bị chính,
Trung tâm sản xuất thực nghiệm
còn cải tạo hệ thống xử lý nước
thải, nước cấp và hệ thống điện
đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cho sản
xuất thử nghiệm.
* Sản xuất thử nghiệm:
Sau khi hoàn thiện về công nghệ
và thiết bị, nhóm thực hiện dự án
đã tiến hành sản xuất thực nghiệm,
sản xuất giấy chống thấm dầu mỡ

Kết luận
Sau 2 năm thực hiện dự án, nhóm
thực hiện dự án đã hoàn thiện được
công nghệ và dây chuyền thiết bị
công suất 3 tấn/ngày cho sản xuất
giấy chống thấm dầu mỡ tại Trung
tâm sản xuất thực nghiệm của Viện
Công nghiệp Giấy và Xenluylô. Sản
phẩm của dự án đạt chất lượng
tương đương với sản phẩm nhập
khẩu.
Kết quả của dự án không chỉ có ý
nghĩa về mặt khoa học công nghệ
mà còn góp phần vào việc dần thay
thế sản phẩm nhập khẩu, tăng
cường khả năng tự chủ và từng
bước nâng cao đời sống của cán bộ
nhân viên của Viện./.
với định lượng 40-50g/m2.
Quá trình sản xuất thử nghiệm
được tiến hành làm nhiều đợt, qua
mỗi đợt được hiệu chỉnh về công
nghệ và thiết bị như: thiết lập khúc
tuyến sấy phù hợp cho sấy giấy
mỏng, thiết lập áp lực tại các cặp
ép ướt, ép quang, ép gia keo cho
phù hợp, đồng tốc giữa các điểm
chuyển động, căn chỉnh lại độ căng
của chăn ép, bạt sấy cho phù hợp
nhằm sản xuất được sản xuất giấy
có chất lượng cao nhất với chi phí
hợp lý nhất và đáp ứng thị hiếu của
khách hàng.
Qua 04 đợt sản xuất, dự án đã
sản xuất được trên 300 tấn các loại
sản phẩm đạt chất lượng rất tốt
đáp ứng được yêu cầu của dự án,
tương đương với sản phẩm nhập
khẩu từ Indonecia, cụ thể: định
lượng 42,5 g/m2; chiều dài đứt theo
chiều dọc là 7.520m, theo chiều
ngang là 3.740m; chỉ số độ bền xé
theo dọc 6,8 mN.m2/g, theo ngang
5,4 mN.m2/g; chỉ số độ chịu bục
5,6 kPa.m2/g; giá trị cobb6017,2 g/
m2; chỉ số KIT 8; hàm lượng chì,
cadimi, thủy ngân, pentachlorophenol (PCP), chất tăng trắng
quang học (OBA) không phát hiện;
không chứa vi khuẩn và nấm mốc
(sản phẩm của Indonecia: định
lượng 40,3g/m2; chiều dài đứt theo
chiều dọc là7.4800m, theo chiều

ngang là 4.740m; chỉ số độ bền xé
theo dọc5,9 mN.m2/g, theo ngang
5,5 mN.m2/g; chỉ số độ chịu bục 3,8
kPa.m2/g; giá trị cobb6014,6 g/m2; chỉ
số KIT 7; hàm lượng chì, cadimi,
thủy ngân, pentachlorophenol
(PCP), chất tăng trắng quang học
(OBA)không phát hiện; không chứa
vi khuẩn và nấm mốc).
* Tiêu thụ sản phẩm:
Ngay từ khi hình thành và trong
quá trình thực hiện dự án, Công ty
cổ phần công nghệ Xen_lu_lo luôn
đồng hành với Viện Công nghiệp
Giấy và Xenluylô. Công ty cổ phần
công nghệ Xen_lu_lo là đơn vị cung
cấp khoản vốn đối ứng cho dự án
dưới hình thức cấp nguyên nhiên
vật liệu để sản xuất thử nghiệm và
bao tiêu toàn bộ sản phẩm của dự
án.
Tính đến hết tháng 12/2020, dự
án đã sản xuất được trên 300 tấn
sản phẩm giấy bao gói thực phẩm
dạng khô các loại, đạt chất lượng
tốt và tiêu thụ được trên 270 tấn
sản phẩm với giá bán trung bình
trước thuế khoảng 30 triệu/tấn,
hiệu quả sản xuất khá tốt.
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Mặc dù là sản phẩm mới, song
sản phẩm cũng đã từng bước đáp
ứng được yêu cầu và sự tin dùng
của khách hàng.
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Xuanmai Paper Limited Company was established in 2004. During 15 years of
operation, our company has been improving Research and Development into a new
stage, that made constant eﬀorts to create new products and replace imported ones.
- Phase 1: cylinder paper machine with 30 tons / day
- Phase 2: the technology of fourdrinier paper machine helps to move capacity to
300 tons / day. That new technology use QCS and DCS automatic management process
- Phase 3: Investment in tissue production line with capacity 60 tons / day. The whole
system including stock preparation, DIP line and tissue machine are from Andritz,
Europe.

DỰ ÁN GIẤY XUÂN MAI - PHASE 3

Stock preparation-DIP line
and tissue machine from ADRITZ Europe

YEARS

XUAN MAI PAPER
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GIẢM NHỰA
TRONG BẢO QUẢN DĂM MẢNH GỖ
CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM

CHO SẢN XUẤT BỘT GIẤY

KS. Ngô Văn Hữu
Trung tâm công nghệ - Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô
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Ngành công nghiệp Giấy có một vị
trí quan trọng và không thể thiếu
trong nền kinh tế và đời sống người
dân. Giấy góp mặt và là yếu tố thúc
đẩy phát triển của hầu hết mọi lĩnh
vực kinh tế, văn hóa, như: giấy in,
viết trong phát triển văn hóa, khoa
học và giáo dục...; giấy tissue, khăn
ăn, bông băng y tế trong đời sống
sinh hoạt hàng ngày của người
dân, trong y tế...; giấy bao bì công
nghiệp làm bao bì cho tất cả mọi
ngành hàng xuất khẩu như điện
tử, da giày, may mặc, thủy sản....
Đặc biệt Ngành Giấy còn góp phần
tạo hàng trăm nghìn công ăn việc
làm, phát triển xóa đói giảm nghèo,
trồng rừng để khai thác và bảo vệ
môi trường, chống xói mòn đất, an
ninh đất đai và bảo vệ biên giới.
Bình quân hàng năm Ngành Giấy
đóng góp vào tăng trưởng GDP ước
tính khoảng 2,0%. Kim ngạch xuất
khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy
bình quân hàng năm đạt khoảng 2
tỷ USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ
dự báo ngành giấy tiếp tục đóng vai
trò là một trong những ngành công
nghiệp trọng điểm của nước ta.
Hiện nay, tại Việt Nam nguyên
liệu chính sử dụng để sản xuất bột
giấy nay chủ yếu là gỗ keo, bạch đàn
(dạng khúc hoặc dăm mảnh). Trong
quá trình sản xuất bột giấy và giấy,
ngoài lignin là chất cần được loại
bỏ khỏi thành cấu trúc tế bào thì
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các hợp chất nhựa (chất trích ly)
là thành phần quan trọng thứ hai
(chiếm khoảng 3 – 8%) cần phải xử
lý triệt để. Trong lưu trình sản xuất,
các hợp chất nhựa sẽ làm tích tụ
trên bề mặt thiết bị, gây khó khăn
trong quá trình vận hành, hiệu suất
hoạt động của máy kém, do phải
mất thời gian dừng máy để vệ sinh,
bảo dưỡng thiết bị, giảm hiệu quả
công đoạn chưng bốc. Vấn đề nhựa
càng trở nên nghiêm trọng hơn đối
với các nhà máy có mức độ sử dụng
nước tuần hoàn nội vi cao. Ngoài
ra, các chất nhựa còn lại trong bột
giấy quá cao sẽ dẫn đến hiện tượng
tăng tỷ lệ khuyết tật của sản phẩm,
làm giảm chất lượng giấy. Do vậy,
trong quá trình sản xuất vấn đề do
nhựa gây ra được đánh giá là nghiêm trọng và cần phải loại bỏ (xử
lý) triệt để trước khi vào công đoạn
nấu bột giấy.
Trước đây, phương pháp kiểm
soát nhựa chủ yếu là bảo quản và
tồn trữ gỗ hoặc dăm mảnh trong
một thời gian dài nhất định trước
khi đưa vào sản xuất. Nhưng với
thời gian bảo quản kéo dài sẽ làm
tăng diện tích bãi chứa, chi phí
quay vòng vốn của doanh nghiệp
lớn. Ngoài ra, các chất nhựa có thể
bị phân hủy, hấp phụ hoặc phân tán
bởi hóa chất trong quá trình sản
xuất bột giấy và giấy, bằng cách bổ
sung các chất phân tán nhựa (ion
hoặc không ion), phèn, bột talc…

Hiện nay, với sự phát triển của
khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng
dụng công nghệ sinh học vào sản
xuất thực tế, việc sử dụng các loại
vi sinh vật có chọn lọc là một giải
pháp, hướng đi mới nhằm nâng cao
tốc độ xử lý và kiểm soát nhựa ngay
từ công đoạn bảo quản nguyên liệu
(trước khi vào nấu), hạn chế tối đa
các vấn đề do nhựa gây ra trong
quá trình sản xuất bột giấy và giấy.
Trong vài thập kỷ trở lại đây, một
loạt các nghiên cứu về chế phẩm
sinh học trong xử lý dăm mảnh gỗ
nguyên liệu, cũng như bột giấy đã
được công bố như: chế phẩm vi sinh
thương mại là nhóm sản phẩm Cartapip (New Zealand) được tạo thành
từ các chủng nấm dát gỗ (Sapstain
fungi); chế phẩm enzyme phổ biến
là nhóm sản phẩm Resinase (Denmark) chứa lipase, được sử dụng
trong quá trình sản xuất giấy từ gỗ
mềm có hàm lượng nhựa cao.
Với điều kiện khí hậu nhiệt đới
của Việt Nam, việc sử dụng chế
phẩm sinh học có hiệu quả còn phụ
thuộc vào chất lượng dăm mảnh và
điều kiện môi trường. Trong quá
trình triển khai hợp tác về khoa học
với các nhà khoa học đầu ngành
trong và ngoài nước, Viện Công
nghiệp Giấy và Xenluylô đã phối
hợp cùng với Viện Công nghệ Sinh
học – Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam đã tối ưu hóa
được các thông số công nghệ, xây

tấn, theo dõi chặt chẽ sự phát triển
của vi sinh vật trong đống ủ. Kết
quả bước đầu đạt được, hàm lượng
nhựa trong dăm mảnh giảm 46
– 62% so với nguyên liệu ban đầu
trong thời gian bảo quản 14 – 21
ngày, hàm lượng nhựa trong bột
sau tẩy trắng giảm 20 – 30% so với
bột sau tẩy trắng (nguyên liệu dăm
mảnh không sử dụng CPSH), độ
nhớt dao động từ 450 – 698 cm3/g
(tùy theo từng độ trắng) tương
đương với độ nhớt từ dăm mảnh
không sử dụng chế phẩm sinh học,
giảm bám dính do nhựa cây trên
lưới xeo, lô ép trong sản xuất giấy,
tăng chu kỳ hoạt động của công
đoạn chưng bốc.

dựng mô hình thiết bị và sản xuất
được hai loại chế phẩm sinh học có
chứa chủng xạ khuẩn CXD2-17 và vi
khuẩn CVSCV1-1 (mật độ tế bào đạt
109 - 1010 CFU/g). Chủng vi khuẩn
và xạ khuẩn là các vi sinh vật bản
địa phân lập từ đống dăm mảnh và
mùn vỏ cây tại Phân xưởng Nguyên
liệu, Nhà máy Giấy – Tổng Công ty
Giấy Việt Nam, có tốc độ phát triển
nhanh, có khả năng tạo bào tử với
sức sống tốt, chịu được nhiệt độ cao
55-60oC nên đáp ứng được các điều
kiện trong đống ủ dăm mảnh lớn và

dễ dàng sử dụng trong công nghiệp
với giá thành hợp lý và hướng đến
thương mại hóa sản phẩm trên thị
trường.
Song song với việc tạo chế phẩm,
các chuyên gia đã thực hiện một
loạt các nghiên cứu nhằm xác lập
được điều kiện công nghệ tối ưu
trong việc ứng dụng chế phẩm sinh
học trong bảo quản dăm mảnh gỗ
từ quy mô pilot, hiệu chỉnh ở quy
mô 1 tấn/mẻ; 25 tấn/ngày và 100
tấn/ngày; ứng dụng thử nghiệm với
khối lượng dăm mảnh trên 15.000

Việc ứng dụng chế phẩm sinh học
giảm hàm lượng nhựa của bột giấy,
giảm được việc phát sinh các chất
keo tụ, nâng cao hiệu suất trong
quá trình sản xuất bột giấy và giấy.
Bên cạnh đó, quá trình xử lý chế
phẩm sinh học hoàn toàn không có
tác động lớn đến môi trường.
Với các kết quả đạt được, Viện
Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã
và đang hoàn thiện và làm chủ
được công nghệ sản xuất chế phẩm
và ứng dụng trong công đoạn bảo
quản dăm mảnh trên quy mô công
nghiệp, sẵn sàng chuyển giao công
nghệ để ứng dụng đại trà tại các
nhà máy sản xuất bột giấy và giấy./.

SUN PAPER ĐẠT KỶ LỤC KHỞI CHẠY MỚI VỚI DÂY CHUYỀN PM2 TẠI LÀO
Ngày 10/01/2021, Sun Paper đã khởi chạy dây chuyền sản xuất giấy
bao bì mới PM2 tại Lào. Đây là dây chuyền thứ 6 do Voith cung cấp cho
Sun Paper, được khởi chạy sớm trước kế hoạch 18 ngày và là dây chuyền
thứ hai của Sun Paper ở nước ngoài.
Dây chuyền PM2 đã thiết lập một kỷ lục khởi động mới, từ công đoạn
chuyển bột lên lưới xeo cho đến khi ra cuộn giấy chỉ mất 1 giờ 46 phút.
Dự án tại Lào là sự mở rộng chiến lược của Sun Paper. PM1 và PM2 được lắp đặt trong cùng một phân xưởng, trong khi
máy PM1 sản xuất giấy có dải định lượng cơ bản 140-250g/m2, công suất 520.000 tấn/năm thì PM2 sản xuất các sản phẩm
có dải định lượng thấp từ 100-160g/m2 và công suất 480.000 tấn/năm.
Tất cả các dây chuyền sản xuất giấy bao gói đang hoạt động tại Sun Paper đều do Voith cung cấp. Voith luôn luôn gắn bó
với quá trình phát triển sản xuất giấy bao bì của Sun Paper, nhằm cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất./.
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BALEVISION
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ MỚI KIỂM ĐỊNH GIẤY THU HỒI
Tác giả: Michael Mcsween And Bill Moore
Biên dịch: KS.Đào Ngọc Truyền

Công nghệ mới BaleVision áp
dụng với thiết bị đầu dò hồng
ngoại của merQbiz, đã mang lại
hiệu quả cao trong việc kiểm tra
chất lượng của các kiện giấy thu
hồi nhập khẩu. Với việc sử dụng
thiết bị đầu dò merQbiz, nhân
viên kiểm định không phải phá
dỡ kiện giấy mà vẫn có thể xác
định được các chỉ tiêu tỷ lệ tạp
chất, độ ẩm và tỷ lệ giấy có mã
HS khác trong kiện giấy thu hồi,
độ chính xác đạt tới 98% so với
phương pháp phá dỡ kiện.

Mỹ là nước có nền công nghiệp
giấy đứng hàng đầu thế giới, là một
trong những nước tiêu thụ bột giấy
tái chế lớn nhất thế giới, có tới hơn
3/4 số lượng nhà máy trong nước
sử dụng bột giấy tái chế trong một
số hoặc tất cả các sản phẩm của họ.
Theo số liệu công bố của Hiệp hội
Giấy & Rừng (AFPA) Mỹ, Mỹ cũng
là quốc gia có nguồn cung giấy thu
hồi lớn nhất thế giới. Tỷ lệ thu gom
giấy sau sử dụng đạt tới 65,8%,
khoảng 54 triệu tấn vào năm 2019.
Mặc dù có nguồn cung và nhu cầu
tiêu thụ trong nước lớn như vậy,
nhưng việc đo lường, kiểm tra chất
lượng giấy thu hồi vẫn đang đặt ra
thách thức đối với các nhà cung
cấp và tiêu thụ.
Khi ngành công nghiệp giấy phát
triển, các công nghệ mới có khả
năng đáp ứng được yêu cầu, cung
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cấp các phương pháp kiểm định
chi tiết và đáng tin cậy hơn để đo
lường và kiểm tra chất lượng và số
lượng kiện hàng. Dữ liệu kiểm định
chính xác thu được sẽ giúp cho các
nhà cung cấp và người tiêu thụ làm
căn cứ để đưa ra các quyết định
kinh doanh kịp thời và đúng đắn.

Các phương pháp kiểm định cũ
Trước đây, khi đưa giấy thu hồi
vào tái chế các nhà cung cấp chưa
đáp ứng được yêu cầu về kiểm tra,
kiểm soát chất lượng các kiện hàng
một cách nhất quán và triệt để.
Chỉ mới vài năm gần đây, việc đo
lường chất lượng chủ yếu dựa vào
phương pháp thủ công, thứ được
gọi là “công nghệ mắt”, - dùng đánh
giá trực quan về bên ngoài của
kiện hàng.
Mặc dù các chuyên gia có kinh

nghiệm khi vận hành máy giấy có
thể cho biết rất nhiều điều về chất
lượng của kiện hàng chỉ bằng cách
nhìn bề ngoài, nhưng phương pháp
này có nhược điểm là: Kết quả sẽ
rất khác nhau, phụ thuộc vào đánh
giá của mỗi người, và chỉ nhìn thấy
được bề ngoài của kiện hàng.
Phương pháp đánh giá có hệ
thống đầu tiên để kiểm định chất
lượng kiện giấy là chú ý đến độ ẩm.
Việc quan sát bên ngoài kiện giấy
bằng mắt thường có thể xác định
độ ẩm kiện rất cao, khoảng 20%
hoặc hơn, trong khi 12% là mức độ
ẩm quy định tối đa, là chỉ tiêu kỹ
thuật đầu tiên được chấp nhận đối
với giấy thu hồi ở trong kho chứa
do ISRI công bố.
Như vậy, khoảng cách đáng kể
giữa độ ẩm giới hạn có thể chấp
nhận được và độ ẩm được đánh giá
bởi mắt thường có thể gây thiệt hại
lớn cho người mua khi mua phải
lượng giấy thu hồi có độ ẩm quá
mức quy định.
Công cụ đo độ ẩm được sử dụng
đầu tiên là thiết bị đầu dò độ
ẩm dạng tấm mỏng, một thanh
kim loại dài và hẹp có thể xuyên
sâu vào bên trong qua kiện giấy
khoảng 5-7cm. Chắc chắn rằng
phương pháp này đã là một sự cải
thiện hơn hẳn so với kiểm tra bằng
mắt thường, nhưng các giám định
viên vẫn phải thực hiện nhiều lần

Hình 2. Đo độ ẩm của kiện giấy thu hồi bằng khung quét sóng ngắn.

đưa đầu dò vào trong kiện giấy để
có thể nhận biết được sự thay đổi
độ ẩm trong một kiện hàng. Thiết
bị đo lường này loại bỏ được sự
không nhất quán giữa người này
với người khác trong việc kiểm tra
bằng mắt thường, nhưng độ chính
xác của các thông số vẫn chưa ổn
định.

độ ẩm kiện giấy. Thiết bị này đã có
sự cải tiến hơn so với loại đầu dò là
nó có thể đọc được mức độ ẩm sâu
hơn trong kiện hàng và đánh giá
được nhiều thông số khác của kiện
hàng và hiện nay vẫn đang được
các nhà máy sản xuất giấy bao bì
từ nguyên liệu giấy thu hồi tại Mỹ
sử dụng.

Thiết bị dạng hình tấm phẳng là
sự tiến bộ tiếp theo trong việc đo

Tiếp theo là phương pháp đo độ
ẩm tiên tiến nhất hiện nay là khung vi sóng, phổ biến ở một số vùng
của Châu Âu và Trung Quốc.
Công nghệ này có thể đánh giá độ
ẩm trong toàn bộ kiện hàng hoặc
toàn bộ kiện hàng khi nó đang ở
trên xe tải — nhưng chỉ với các
kiện hàng, lô hàng ở trên xe tải có
thùng mở thoáng, hoặc thùng xe tải
phủ bằng bạt mềm.

Hình 1. Thiết bị đo độ ẩm của kiện giấy thu hồi tại các nhà máy ở Mỹ.

Công nghệ vi sóng này không có
khả năng hoạt động đối với các
thùng xe hoặc container bằng kim
loại, loại thùng xe và container này
lại là phương tiện vận chuyển phổ
biến ở Mỹ, bởi vậy công nghệ vi
sóng không được sử dụng ở Bắc Mỹ
mặc dù có lợi thế khác biệt so với
các công nghệ cũ.
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bì điển hình của Mỹ một năm có thể
tiết kiệm khoảng 400.000 USD cho
mỗi lần tăng 1% lượng xơ sợi trong
đơn hàng mua được thay vì độ ẩm,
tạp chất hoặc các thành phần khác.

Hình 3: Thiết bị khoan không dây

Hiệu quả của công nghệ mới,
thiết bị mới
Mặc dù ngành công nghiệp giấy
đã phát triển vượt bậc trong thời
gian qua, nhưng tất cả các biện
pháp kiểm tra kể trên đều nhằm
vào chủ yếu là kiểm tra độ ẩm của
kiện giấy thu hồi, chưa có biện pháp
hay hệ thống đo lường nào xác định
được các chỉ tiêu chất lượng khác
của kiện giấy như: tỷ lệ xơ sợi, hàm
lượng nhựa, băng keo, tạp chất…
Cho đến nay, phương pháp đáng
tin cậy nhất để các nhà máy xác
định được các chỉ tiêu chất lượng
khác của kiện giấy (ngoài độ ẩm) đó
là mở các kiện giấy thu hồi ra, lấy
mẫu theo quy định và cân các thành
phần khác nhau nằm trong kiện
giấy, đây thực sự là một công đoạn
tiêu tốn công sức và thời gian của
các chuyên viên giám định. Nhưng
lại là công việc thường xuyên phải
thực hiện tại các nhà máy sản xuất
giấy bao bì từ nguyên liệu giấy thu
hồi tại Mỹ, cũng như tại hầu hết các
nước khác.
Những người mua giấy thu hồi
hoàn toàn có quyền được biết
những thông tin dữ liệu của lô hàng
mình mua, để hiểu được rằng các
kiện hàng, lô hàng đã hoàn toàn
tuân thủ về kỹ thuật, đã bảo đảm về
hàm lượng tạp chất và các chất cấm
đã được loại bỏ, không chỉ biết được
độ ẩm của kiện hàng, lô hàng, mà
có thể tính toán được tổng lượng xơ
sợi hữu ích có thể sử dụng.
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Việc biết được đầy đủ thông tin
này sẽ giúp cho người mua đánh giá
được chất lượng của lô hàng, kiện
hàng, tính toán được chi phí thực
của nguyên liệu sản xuất, cũng như
khiếu nại với nhà cung cấp. Thông
tin này cũng có thể hữu ích đối với
các nhà sản xuất giấy nhằm xác
định được tỷ lệ sử dụng giấy thu hồi
làm nguyên liệu trong cấu thành
sản phẩm.
Nếu người mua có thể tính toán
được chi phí khi dựa vào tỷ lệ phần
trăm xơ sợi hữu ích đo được, thì họ
có thể tính được chi phí thực cho
mỗi tấn giấy thu hồi.
Các nhà nghiên cứu đã tính toán
và chỉ ra rằng một nhà máy giấy bao

Một số nước nhập khẩu giấy thu
hồi đã ban hành các mức tỷ lệ tạp
chất rất thấp, thấp hơn mức quy
chuẩn chung thông thường 2% là
nguyên nhân để các nhà cung cấp
giấy thu hồi tìm kiếm phương pháp
đo lường chất lượng hơn. Năm
2018, Trung Quốc đã đưa ra mức tỷ
lệ tạp chất 0,5% đối với giấy thu hồi
nhập khẩu, nên nhiều nhà cung cấp
đã rất thận trọng về chất lượng của
các lô hàng xuất khẩu đến đó.
Đồng thời, các nhà máy sản xuất
giấy tissue và các nhà sản xuất sản
phẩm giấy khác đang tìm kiếm
phương pháp điều chỉnh cách thức
sản xuất giấy của họ tốt hơn, đối với
các thành phần xơ sợi khác nhau
trong tỷ trọng sử dụng loại xơ sợi
tái chế cao cấp.

Công nghệ mới và thiết bị mới
Trong năm năm qua, ngành công
nghiệp giấy châu Âu đã đưa vào sử
dụng thiết bị và công nghệ cận hồng
ngoại (NIR - near-infrared technology) có thể đo chính xác hơn độ ẩm,
tỷ lệ các vật liệu giấy khác và tạp chất
cấm (outthrows and prohibitives),

Hình 4: Khoan sâu 60 cm và đưa đầu dò hồng ngoại vào lõi kiện giấy

hàm lượng tro, thành phần xơ sợi
và thậm chí cả độ trắng của các kiện
giấy thu hồi.
SAICA - nhà sản xuất giấy, bìa
tại Zaragoza, Tây Ban Nha đã tiên
phong áp dụng công nghệ NIR
trong việc đo các thông số chất
lượng trong lõi kiện giấy thu hồi
và phân tích chúng mà không cần
phải tháo dỡ kiện. Tiếp theo đó, tại
châu Âu và Trung Quốc đã có một
số hệ thống thiết bị được lắp đặt, sử
dụng phương pháp khoan lõi kiện
giấy bằng phương pháp thủ công và
đưa đầu dò NIR vào sâu bên trong
để xác định các thông số.
Mặc dù NIR được coi là công nghệ
mới trong việc xác định các thông số
chất lượng của các kiện giấy thu hồi
của ngành công nghiệp giấy, nhưng
ở các ngành công nghiệp khác như
ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi,
công nghệ NIR đã được áp dụng từ
nhiều năm.

Hình 5: Đầu dò hồng ngoại (NIR)

Với tư cách là nhà cung cấp giải
pháp công nghệ và dịch vụ cho các
nhà cung cấp và tiêu thụ giấy thu
hồi, merQbiz (Los Angeles) tin rằng
dữ liệu và các phân tích do công
nghệ NIR mang lại có thể sẽ thay đổi
phương thức hoạt động của ngành.
Hệ thống đo lường chất lượng
kiện hàng khi sử dụng công nghệ
NIR yêu cầu ít nhân lực hơn so với
việc phải phá dỡ kiện hàng, đo được
nhiều kiện hàng hơn, độ chính xác
cao hơn, loại bỏ được sự chênh lệch
khi kiểm tra bằng mắt và khả năng
lặp lại tốt hơn.
Hệ thống đo này không chỉ xác
định được các thông số bên ngoài
kiện hàng mà còn đo được sâu bên
trong kiện. Phù hợp với phương
pháp khoan và đưa đầu dò NIR vào
trong lõi kiện. Hiện nay các nhà
máy tái chế giấy tại Mỹ ngày càng
tin tưởng vào phương pháp đo và
thiết bị đầu dò NIR này sau khi so
sánh các phương pháp đo trước
đây, phương pháp phá dỡ kiện với
phương pháp dùng NIR.
Mặc dù phương pháp dùng NIR
vẫn còn một số hạn chế - như chỉ

Hình 6: Màn hiển thị dữ liệu

xác định được đó là thành phần
nhựa mà không phân biệt được
nhựa trong kiện giấy thu hồi là loại
nhựa nào – nhưng NIR có hiệu quả
hơn nhiều nhờ tính di động, gọn
nhẹ của thiết bị, kiểm tra chính xác
tỷ lệ xơ sợi và các thành phần phi
xơ sợi trong kiện.
Thời gian qua, merQbiz đã chào
hàng tới các nhà cung cấp giấy thu
hồi và các nhà máy sử dụng giấy thu
hồi làm nguyên liệu sản xuất, công
nghệ BaleVision – kiểm định chất
lượng kiện hàng bằng công nghệ và
thiết bị NIR.

Vận hành BaleVision
Để thực hiện phân tích chất

lượng kiện hàng bằng công nghệ
BaleVision, các kiểm định viên sẽ
thực hiện thao tác tại hiện trường
nhà máy hoặc nhà kho với thiết bị
an toàn thích hợp và các thiết bị
cần thiết, bao gồm: thiết bị khoan
không dây, mũi khoan và đầu dò
NIR dài khoảng 1,2m và đường kính
khoảng 3cm. Kiểm định viên chọn
ngẫu nhiên tối đa năm (05) kiện từ
một lô hàng để thực hiện phân tích.
(Các kiện giấy để trong kho không
phù hợp để thực hiện phân tích vì
các yếu tố độ ẩm và độ trắng của
giấy trong kiện giấy có thể thay đổi
theo thời gian).
Kiểm định viên sẽ khoan vào mỗi
kiện hàng đã chọn một lỗ có đường
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kính khoảng 3cm và sâu 60cm, sau
đó đưa đầu dò NIR vào trong kiện
để thực hiện đo toàn bộ diện tích bề
mặt của lỗ. Kết quả về các chỉ tiêu
như độ ẩm, hàm lượng nhựa, tro và
tỷ lệ bột giấy cơ học và hóa học sẽ
được hiển thị trên màn hình máy
đọc. Thời gian đọc dữ liệu tại mỗi
lỗ khoan kéo dài khoảng một phút,
kiểm định viên sẽ thực hiện việc đo
và đọc mỗi lỗ khoan nhiều lần, sau
đó ghép lại và lấy giá trị trung bình
đại diện. Việc kiểm tra tổng thể sẽ
mất từ 5 đến 15 phút cho mỗi kiện
hàng, tùy thuộc vào tiêu chí yêu cầu

của khách hàng.
Nhóm chuyên gia nghiên cứu và
phát triển (R&D) của merQbiz tin
rằng công nghệ cận hồng ngoại mà
họ đang sử dụng để đánh giá chất
lượng của các kiện giấy thu hồi,
cùng với các tính năng khác của hệ
thống BaleVision, khi được áp dụng
có thể sẽ làm thay đổi phương thức
kinh doanh giữa nhà cung cấp và
khách hàng mua giấy thu hồi.
Độ chính xác và dữ liệu phân tích
chuyên sâu của nó cung cấp cho nhà
cung cấp và người mua một thước

đo toàn diện, thực sự cho phép dự
đoán và đưa ra các quyết định kinh
doanh dựa trên dữ liệu đo được.
Hiện nay, những người tham gia
thị trường có thể sử dụng các phép
tính về chất lượng để bù đắp những
biến động của thị trường và đánh giá
những thay đổi quan trọng về chất
lượng của kiện hàng. Căn cứ vào đó
có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đáng
tin cậy của nhà cung cấp, đưa ra
quyết định mua hàng sáng suốt hơn
và thông minh hơn./.
Nguồn: www.scrap.org (March-April 2019)

MARTECH BOILER NHÀ SẢN XUẤT LÒ HƠI DUY NHẤT
ĐẠT TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM
Ngày 08/01/2021 tại Hà Nội,
VNR500 đã tổ chức lễ vinh danh
Top 500 Doanh nghiệp Lớn nhất
Việt Nam năm 2020. Đây là năm
đầu tiên Martech đạt được vị trí
Top 500 doanh nghiệp Lớn nhất
Việt Nam. Đặc biệt, Martech là
nhà sản xuất lò hơi duy nhất
được vinh danh trong bảng xếp
hạng năm nay.
Bảng xếp hạng VNR500 dựa
trên kết quả nghiên cứu và
đánh giá độc lập theo chuẩn

mực quốc tế của Vietnam Report,
được công bố thường niên bởi
báo Vietnamnet. Đây là năm
thứ 14 Bảng xếp hạng VNR500
được công bố nhằm tôn vinh
các doanh nghiệp có quy mô
lớn, đạt hiệu quả cao trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, đóng
góp lớn cho sự phát triển chung
của nền kinh tế Việt Nam. Hội
đồng đánh giá bao gồm nhiều
chuyên gia đến từ Đại học Harvard (Hoa Kỳ) và các tổ chức
kinh tế, tư vấn thương hiệu
hàng đầu Việt Nam.
Chương trình uy tín đảm bảo
các nguyên tắc nghiên cứu khoa
học khách quan và độc lập được
xây dựng bởi các chuyên gia
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ngay từ ngày đầu thành lập,
doanh nghiệp không cần nộp
bất kỳ khoản phí nào để được
vào bảng xếp hạng VNR500. Với
sứ mệnh tôn vinh và quảng bá
doanh nghiệp thuộc VNR 500
đến các nhà đầu tư trong nước
và quốc tế, đặc biệt là thị trường
Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Đây
là cơ hội để doanh nghiệp Việt
vươn ra thị trường quốc tế, mở
rộng hợp tác kinh doanh trên
toàn cầu. Ngoài ra, sứ mệnh
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
kinh doanh, cam kết đóng góp
cho sự phát triển của xã hội và
cộng đồng cũng là một trong
những điều mà VNR500 hướng
đến./.

Persistence Makes Excellence

上 海 轻 良 实 业 有 限 公 司

Paper machine/ Máy sản xuất
giấy carton
Tissue machine/ máy giấy vệ sinh

Our expertise realized customer's inspiration since 1998
Từ năm 1998 nhận thức từ cảm hứng của khách thành
chuyên môn của chúng tôi.

Specialty paper machine/
máy giấy đặc biệt

We designate project managers to follow up througout

Culture paper machine/giấy truyền
thống

án theo dõi trong toàn bộ quá trình

the whole process./ Chúng tôi chỉ định các quản lý dự

High runability/ chạy tốc độ cao
High efficiency & safety/ hiệu quả
cao và an toàn
Easy maintenance/ dễ dàng bảo trì
Low consumption/ tiêu thụ thấp
Turn-Key project for Crescent Former
tissue machine/ Bàn giao dự án máy
xeo tissue Crescent Former.
Machine maintenance and
rebuilding/ Bảo trì và xây dựng lại
máy.

website: www.shqlsy.com
Email：sqic@shqlsy.com
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COGENERATION
LỢI ÍCH KINH TẾ KHI BIẾN RÁC THẢI
CỦA NHÀ MÁY GIẤY THÀNH NĂNG LƯỢNG
Nhóm kỹ sư Công ty TNHH Mạc Tích

Trong những năm gần đây, việc
tính toán hoạt động tiết kiệm năng
lượng đã trở thành vấn đề hết sức
cấp bách và sống còn trong các nhà
máy giấy ở Việt Nam. Sự vận hành
nhà máy hiệu quả, tiết kiệm được
nhiều năng lượng sẽ mang lại tính
ổn định và vị thế sức cạnh tranh to
lớn trên thị trường ngành giấy Việt
Nam nói riêng và thị trường thế
giới nói chung.
Theo thông tin cập nhật từ các
nhà máy giấy Việt Nam, để sản
xuất ra một tấn giấy thành phẩm
cần phải tiêu thụ lượng điện từ
0.4 - 0.5MW và sẽ tiêu tốn 1,6 – 2,2
tấn hơi/giờ, đồng thời sẽ sản sinh
ra lượng chất thải từ 70 – 80kg rác
nilon và 80 – 90kg bùn và phụ phế
phẩm bột giấy, đây là những dạng
chất thải mang nhiều năng lượng
và có thể đưa vào lò đốt để sinh
hơi. Hiện nay, các nhà máy giấy ở
Việt Nam có công suất dao động
chủ yếu từ 100.000 tấn/năm đến
500.000 tấn/năm, như vậy có thể
thấy rằng việc sử dụng năng lượng
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Hình 1. Sơ đồ hệ thống xử lý rác thải nhà máy giấy

(điện và hơi) cho các nhà máy này
là vô cùng lớn và số lượng rác, bùn,
bột giấy thải ra từ các nhà máy này
cũng rất nhiều (trung bình khoảng
50.000 tấn/năm cho một nhà máy
giấy).
Hiện nay, trong các nhà máy giấy,
lượng rác và bùn bột giấy được đưa
ra xử lý bên ngoài, hơi cho quá
trình sản xuất được lấy từ các lò hơi

đốt than hoặc biomass, điện năng
được mua từ lưới điện.
Với việc đưa rác và bùn thải ra
ngoài xử lý, hằng năm các doanh
nghiệp nhà máy giấy phải tiêu tốn
một khoản tiền rất lớn với mức chi
phí xử lý từ 600.000 – 1.000.000
VND/tấn rác, bùn thải (trung bình
mỗi năm một nhà máy giấy phải
tiêu tốn 30 - 50 tỷ VND cho việc xử

lý rác và bùn thải). Từ đây, bài toán
lớn đặt ra cần có lời giải cho các
doanh nghiệp sản xuất giấy, đó
là làm thế nào để tiết kiệm được
khoản chi phí cho việc xử lý rác,
bùn thải này và biến nó thành năng
lượng để sinh ra hơi, tạo ra điện
cung cấp lại cho các dây chuyền
sản xuất của nhà máy.
Nắm bắt trước được các trăn trở
này của các doanh nghiệp ngành
giấy, Công ty TNHH Mác Tích, với
kinh nghiệm hơn 25 năm sản xuất
lò hơi, lò đốt và thiết bị áp lực, đã
mạnh dạn đề xuất phương án xây
dựng nhà máy Cogeneration (Cogen.)
tập trung, vừa xử lý rác, bùn thải
tại chỗ, vừa cung cấp hơi, cung cấp
điện cho dây chuyền sản xuất của
các nhà máy giấy. Phương án này
đã mang lại lợi ích to lớn và có ý
nghĩa kinh tế quan trọng cho sự
hoạt động của các nhà máy giấy.
Với quy trình nhà máy Cogen. tập
trung, rác thải của nhà máy giấy sẽ
được xử lý tại chỗ, bằng cách đưa
qua hệ thống máy băm, máy tách
kim loại để cho ra kích thước phù
hợp trước khi đưa vào buồng đốt lò
hơi tầng sôi và sinh ra năng lượng.
Lượng bùn thải từ nhà máy giấy
cũng sẽ được đưa qua máy ép bùn
và máy băm để cho ra kích thước
và độ ẩm phù hợp trước khi cung
cấp vào buồng đốt của hệ thống lò
hơi.
Lò hơi đốt rác, bùn thải được thiết
kế theo dạng 2 buồng đốt, buồng
đốt sơ cấp và buồng đốt thứ cấp, với
buồng đốt sơ cấp được thiết kế theo
dạng tầng sôi, có lớp cát chuyển
động lên xuống bên trong và luôn
duy trì ở nhiệt độ cao >7500C, giúp
cho nhiên liệu cháy kiệt, ổn định
và tăng hiệu suất đốt. Buồng đốt
thứ cấp được trang bị hệ thống đầu
đốt, đảm bảo cho việc duy trì nhiệt
độ luôn > 10500C và đốt cháy hoàn
toàn được hết các thành phần khí
thải độc hại phát sinh ra do việc đốt
rác và bùn thải. Ngoài ra, lò hơi còn
được trang bị hệ thống xử lý khói
thải tiên tiến nhất thế giới, bao
gồm: hệ thống phun Ure, hệ thống
phun than hoạt tính, hệ thống tháp

Hình 2: Sơ đồ khối hệ thống xử lý khí thải

Hình 3: Sơ đồ khối hệ thống COGEN-

hấp thụ, hệ thống tháp hấp phụ và
hệ thống lọc bụi túi, giúp cho việc
xử lý khói thải một cách triệt để
các chất độc hại như Furan, Dioxin,
NOx và SO2, bảo đảm khói thải ra
môi trường luôn đạt tiêu chuẩn của
QCVN30:2012/BTNMT.
Hơi sinh ra từ lò hơi hệ thống Cogen., sẽ được dẫn qua turbine cao
áp, quay máy phát và tạo ra điện
năng cấp cho nhà máy, lượng hơi
qua turbine sẽ được trích ly ở áp
suất và nhiệt độ phù hợp với yêu
cầu, sau đó cấp cho các quy trình
sản xuất của nhà máy. Sau quy
trình sản xuất, hơi sẽ ngưng tụ lại
thành nước ngưng và quay trở lại
hệ thống lò hơi tạo thành vòng tuần
hoàn khép kín, tối ưu về mặt hiệu
quả kinh tế vận hành.

Lợi ích kinh tế điển hình từ nhà
máy Cogen.TCE- Martech, Khu Công
nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre:
- Công suất phát điện của hệ thống
turbine: 19,4 MWh
- Lượng hơi cung cấp cho các nhà
máy: 120 tấn/giờ
- Lượng rác xử lý cho nhà máy: 80
tấn/ngày
- Lượng bùn xử lý cho nhà máy: 90
tấn/ngày
Như vậy, với giá thành xử lý
rác, bùn thải như đã đề cập ở trên
(khoảng 600.000 VND/tấn) cùng với
giá tiêu thụ điện và hơi cung cấp từ
nhà máy Cogen.TCE-Martech sẽ rẻ
hơn 5% so với giá thành do nhà máy
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tự vận hành và mua từ điện lưới,
mỗi năm nhà máy sẽ tiết kiệm được
một khoản tiền rất lớn, và số tiền
này có thể được sử dụng cho nhiều
mục đích khác nhau như tái đầu tư
hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất.
Tổng số tiền tiết kiệm được, sẽ được
tính toán như sau:
1. Số tiền tiết kiệm được, do
không phải đưa rác, bùn thải ra
ngoài xử lý:
M1 = 35.000.000.000 VND/năm
2. Số tiền tiết kiệm được, khi sử
dụng hơi của nhà máy Cogen. TCE
– Martech
M2 = 20.000.000.000 VND/năm
3. Số tiền tiết kiệm được, khi sử
dụng điện của nhà máy Cogen.TCE–
Martech
M3 = 15.000.000.000 VND/năm
Vậy tổng số tiền tiết kiệm
được, khi sử dụng nhà máy Cogen.
của Công ty TNHH Martech là:
M = M1+M2+M3 = 70.000.000.000
VND/năm
Bảy mươi tỷ VND trên một năm
là số tiền tiết kiệm rất lớn cho một

Nhà máy Giấy, số tiền này có thể
góp phần làm giảm giá thành, tăng
tính cạnh tranh, hoặc dùng để tái
đầu tư, mở rộng sản xuất và quy mô
của nhà máy, nên nó có một ý nghĩa
hết sức quan trọng cho sự phát triển
của ngành Giấy Việt Nam.
Để có được thành công trong
quá trình xây dựng, vận hành nhà
máy Cogen. TCE-Martech, nhà
máy Cogen. đi vào hoạt động đúng
thông số, đảm bảo chất lượng cung
cấp cho nhà máy giấy, từ năm 2015
Công ty TNHH Martech đã cử đội
ngũ nhân viên sang Cộng Hòa Liên
Bang Đức để học hỏi kinh nghiệm
của các nhà máy đốt rác phát điện
tiên tiến và hợp tác với Công ty thiết
kế lò hơi hàng đầu của Đức, để từng
bước chuyển giao công nghệ và tiến
tới thiết kế, lắp đặt, vận hành nhà
máy Cogen TCE-Martech đốt rác,
bùn thải cấp hơi và điện như ngày
hôm nay.
Trong quá trình triển khai xây
dựng nhà máy Cogen.TCE- Martech,
ngay từ đầu, quá trình thiết kế đã
được thẩm định công nghệ của các
chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực lò
hơi và lò đốt cùng với các quá trình
đánh giá tác động môi trường trong
quá trình hoạt động của dự án. Sự

Hình 4. Nhà máy Cogen. TCE-Martech
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kết hợp giữa công nghệ thiết kế lò
hơi của Công Hòa Liên Bang Đức và
hệ thống thiết bị chế tạo lò hơi được
nhập khẩu từ Châu Âu của Công ty
TNHH Mạc Tích, cùng với những
chia sẽ góp ý của các chuyên gia
hàng đầu trong nước, đã góp phần
xây dựng nên một nhà máy Cogen.
TCE-Martech thành công ngoài
mong đợi như ngày hôm nay.
Nhà máy Cogen.TCE-Martech đi
vào hoạt động năm 2019, đã tạo
nên tiếng vang lớn trong Ngành
Giấy nói riêng và hệ thống các nhà
máy sử dụng hơi, điện khác nói
chung. Công ty TNHH Mạc Tích tự
hào là nhà cung cấp tính toán, thiết
kế, chế tạo, lắp đặt và chuyển giao
công nghệ của một nhà máy Cogen.
đầu tiên của một doanh nghiệp
lò hơi ở Việt Nam. Hơn nữa, đây
không chỉ là việc chuyển giao cung
cấp thiết bị, mà là cả một quá trình
cung cấp giải pháp năng lượng tối
ưu nhất, để mang lại hiệu quả kinh
tế lớn nhất cho khách hàng, cho các
doanh nghiệp sử dụng năng lượng,
và đây cũng là tôn chỉ, mục đích
làm việc lớn nhất của toàn bộ cán
bộ công nhân viên Công ty TNHH
Mạc Tích luôn hướng đến./.

CHÍNH SÁCH
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NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC

CẤP DẤU CHỨNG NHẬN HỢP QUY
CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

Trong thời gian qua, việc Việt
Nam tham gia nhiều Hiệp định
thương mại tự do đã và đang tạo
cơ hội mở cửa mạnh mẽ thị trường
nội địa cho hàng hóa từ các nước
đối tác, đồng thời cũng giúp cho thị
trường Việt Nam sôi động và cạnh
tranh hơn.
Điều này mang lại cho nền kinh
tế và các nhà sản xuất Việt Nam
những cơ hội to lớn, nhưng đi
kèm với đó cũng nhiều thách thức.
Thị trường hàng hóa sẽ xuất hiện
hiện tượng cạnh tranh không lành
mạnh, sản xuất và tiêu thụ hàng
nhái hàng giả, gây thiệt hại và đe
dọa tới lợi ích của các doanh nghiệp
sản xuất.
Đứng trước tình hình đó, các
doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
trong nước vừa nỗ lực gia tăng sản
xuất, nâng cao chất lượng, nhưng
đồng thời cũng cần phải thực hiện
và tuân thủ các quy định về bảo hộ
và bảo vệ hàng hóa sản xuất trong
nước của doanh nghiệp mình.
Trong nhiều quy định về bảo vệ
và bảo hộ thương hiệu hàng hóa
sản xuất trong nước thì việc đăng
ký và được cấp dấu chứng nhận
hợp quy cho sản phẩm là bắt buộc
với các doanh nghiệp sản xuất các
loại hàng hóa theo quy chuẩn quy
định.
Bên cạnh đó, để có chỗ đứng trên
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thị trường, sản phẩm phải đảm bảo
chất lượng được người tiêu dùng
chấp nhận.
Đặc biệt với các loại hàng hóa
đã được các Bộ chủ quản ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(QCVN) thì bắt buộc phải công bố
hợp quy, theo quy định tại Nghị
định số 127/NĐ-CP, ngày 01 tháng
8 năm 2007: “Công bố hợp quy là
hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh phải
công bố hợp quy theo quy định
trong các quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh
phải đăng ký bản công bố hợp quy
tại sở chuyên ngành tương ứng tại
địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó
đăng ký hoạt động sản xuất, kinh
doanh.”

Điều kiện để chỉ định tổ chức
đánh giá sự phù hợp:
-Tuân theo điều 17 và 18 Nghị
định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2008 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều Luật
chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Thời gian được chỉ định: 03 năm,
sau đó phải xin đánh giá và chỉ
định lại.
- Giấy chứng nhận hợp quy đối với
sản phẩm có hiệu lực không quá 3
năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn
các đơn vị sản xuất, gia công phải
đánh giá và chứng nhận lại.
Theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

ban hành ngày ngày 12/12/2012
quy định về công bố hợp chuẩn,
công bố hợp quy và phương thức
đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn
hình dạng, kết cấu và cách thể hiện
dấu hợp quy do Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định như sau: (hình
1).
Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp
quy được quy định tại Thông tư số
28/2012/BKHCN:
a) Dấu hợp quy có hình dạng, kích
thước theo quy định tại Phụ lục I
Thông tư này;

Hình 1. Mẫu dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

b) Dấu hợp quy được sử dụng trực
tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc
trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ
thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản
phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ
đọc;
c) Dấu hợp quy phải bảo đảm
không dễ tẩy xóa và không thể bóc
ra gắn lại;
d) Dấu hợp quy có thể được phóng
to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm
bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản
của dấu hợp quy quy định tại Phụ
lục I Thông tư này và nhận biết
được bằng mắt thường;
đ) Dấu hợp quy phải được thiết kế
và thể hiện cùng một màu, dễ nhận
biết.
Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều
tổ chức thực hiện công tác chứng
nhận, kiểm định và cấp dấu chứng
nhận hợp quy cho sản phẩm và
hàng hóa của các doanh nghiệp
trong nước và hàng hóa nhập khẩu
từ nước ngoài.
Dấu hợp quy là mẫu dấu được
ban hành theo Thông tư 28/2012/
TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Thông
tư 02/2017/TT-BKHCN
ngày
31/3/2017 sửa đổi một số điều
Thông tư 28/2012) được hiểu là
mẫu dấu quy định do Bộ Khoa học
và Công nghệ ban hành, nhưng khi
tổ chức chứng nhận đăng ký mẫu
dấu hợp quy (CR) kèm với LOGO
của tổ chức thông qua Cục sở hữu
trí tuệ và cấp chứng nhận cho các

Hình 2. Mẫu dấu hợp quy có đính kèm LOGO của Tổ chức giám định cấp chứng nhận

doanh nghiệp thì vô hình chung đó
lại là dấu thương hiệu của tổ chức
chứng nhận (Hình 2).

Một số bất cập trong quá trình
đánh giá và chứng nhận hợp
quy cho các đơn vị sản xuất và
gia công sản phẩm giấy tissue:
Mẫu dấu hợp quy của đơn tổ
chức đánh giá sự phù hợp cấp cho
đơn vị sản xuất và gia công, ngoài
mẫu dấu hợp quy (CR) còn có logo,
mã số chứng nhận của Tổ chức
chứng nhận. Các đơn vị sản xuất,
gia công được chứng nhận lần
đầu, mọi hoạt động diễn ra bình
thường. Tuy nhiên khi hết thời hạn
của giấy chứng nhận hợp quy cần
phải đánh giá và chứng nhận lại
thì phát sinh một số bất cập:
+ Phụ thuộc vào Tổ chức chứng

nhận lần đầu cho đơn vị, rất khó
trong việc lựa chọn hay thay thế
bởi Tổ chức chứng nhận khác vì:
mẫu chứng nhận cần phải thay
lại, mã số chứng nhận cần phải lại,
điều này gây thiệt hại, tăng chi phí
cho đơn vị sản xuất, gia công do
lượng bao bì đơn vị đã in ấn trước
đó có nguy cơ phải hủy. Mẫu bao
bì mới in lại với dấu chứng nhận
mới phải sửa, khắc lại các trục in
mới, các đơn vị càng có nhiều loại
sản phẩm, nhiều loại vật liệu bao
gói khác nhau thì chi phí thay này
càng lớn.
+ Sau 03 năm, Tổ chức chứng
nhận cũng phải được Bộ Công
Thương đánh giá điều kiện và năng
lực để chỉ định lại. Các đơn vị không
đạt yêu cầu sẽ không được chỉ định
lại, hoặc nếu có điều kiện chưa đạt,
thiếu thì cần phải có thời gian để bổ
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tổ chức chứng nhận với dấu hợp
quy trên cùng một hình nền đã vô
tình biến dấu chứng nhận hợp quy
thành nhãn hiệu riêng của tổ chức
chứng nhận, sẽ đem lại cho các tổ
chức này vị trí độc quyền đối với
việc chứng nhận hợp quy cho hàng
hóa.

Khuyến nghị:
Nên chăng, LOGO của tổ chức
chứng nhận là thương hiệu, là tài
sản của tổ chức thì không nên in và
gắn liền với dấu hợp quy của nhà
nước do Bộ Khoa học và Công nghệ
quy định. Khi cấp dấu chứng nhận,
tổ chức sẽ cấp riêng Logo của tổ
chức tách riêng dấu hợp quy của
quốc gia. Dấu chứng nhận không
sung, khắc phục. Điều này sẽ ảnh
hưởng tới các đơn vị sản xuất, gia
công giấy tissue: không kịp đánh
giá lại hoặc buộc phải thay đổi đơn
vị đánh giá chứng nhận nên gây
nhiều khó khăn trong sản xuất,
kinh doanh. Sản phẩm nếu không
có chứng nhận hợp quy sẽ không
được lưu thông trên thị trường.
Hiện nay, theo phản ánh của
nhiều doanh nghiệp có sản phẩm,
hàng hóa bắt buộc phải công bố
hợp quy theo quy định trong các
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng,
doanh nghiệp đang gặp nhiều
khó khăn và bất cập trong việc in
ấn mẫu hợp quy đã được chứng
nhận lên sản phẩm, hàng hóa và
bao bì. Đặc biệt đối với sản phẩm,
hàng hóa và bao bì cần thiết phải
in màu. Một sản phẩm in phải sử
dụng nhiều trục in, tốn kém về
mực in, trục in trong khi thực hiện
sản phẩm.
Bởi vậy việc in kèm LOGO của
tổ chức chứng nhận cùng với dấu
chứng nhận hợp quy đã gây rất
nhiều khó khăn, phức tạp cho
doanh nghiệp trong việc in ấn bao
bì sản phẩm, gây tốn kém, lãng phí
cho doanh nghiệp và đặc biệt doanh
nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn khi
muốn thay đổi sang một tổ chức
chứng nhận khác phù hợp hơn.
Như vậy, việc in kèm LOGO của
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nên cấp kèm theo logo của tổ chức
chứng nhận trong thành phần của
dấu hợp quy của nhà nước (CR).
Mã số chứng nhận nên quy định
theo mã số riêng của mỗi đơn vị
sản xuất, gia công cho từng loại sản
phẩm và không thay đổi. Các đơn
vị có thể in riêng rẽ Logo cũ và mã
của đơn vị mình bên cạnh (không
nằm trong dấu hợp quy). Như vậy
doanh nghiệp sẽ dễ dàng trong việc
lựa chọn đơn vị chứng nhận, giảm
bớt thời gian và chi phí thay trục
in, giảm bớt phức tạp và khó khăn
cho doanh nghiệp trong hoạt động
sản xuất kinh doanh./.

BAN BIÊN TẬP

Nồi Hơi Cao Áp Tầng Sôi, Nồi Hơi Ghi Xích

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành
theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
- Công suất sinh hơi: từ 5 t/h đến 300 t/h
- Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Nhiên liệu đốt: than cám Indonesian và Biomass
- Hiệu suất lò hơi: 87%

Nồi Hơi Đốt Rác Ngành Giấy

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành
theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
- Công suất sinh hơi: từ 5 t/h đến 300 t/h
- Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Nhiên liệu đốt: than, sinh khối, phế phẩm sản xuất:
(bã cà phê, mùn giấy thải...)
- Lò được trang bị hệ xử lý NOx và tháp xử lý SOx

Hệ Đồng Phát Hơi, Nhiệt - Điện
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Nhà Máy SX Giấy

Thanh Toán Dựa Trên Mức Tiêu Thụ
Hơi, Nhiệt, Điện

- Cung Cấp Hơi Và Nhiệt Cho Sản Xuất

Liên Hệ
CÔNG TY TNHH MẠC TÍCH (MARTECH BOILER)

Đường Số 2, KCN Nhơn Trạch III - Giai Đoạn 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
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Email: info@martech.com.vn Hotline: 0913623811

