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Như chúng ta đã rõ, nguyên liệu 
chủ yếu để sản xuất giấy trên thế 
giới đều xuất phát từ hai nguồn 
chính: bột giấy nguyên sinh sản 
xuất từ gỗ rừng trồng và giấy thu 
hồi (RCP-giấy loại) được thu gom 
sau khi đã qua quá trình sử dụng, 
tái chế thành bột giấy tái chế. Do 
đó, ngành Công nghiệp giấy của 
thế giới đang chịu sự tác động rất 
mạnh mẽ của thị trường hai loại 
nguyên liệu này.

Năm 2020, kinh tế thế giới chịu 
nhiều ảnh hưởng bất lợi từ đại dịch 
Covid-9, đặc biệt tình hình dịch tại 
các khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Nam 
Mỹ, Đông Nam Á và Ấn Độ vẫn còn 
diễn biến phức tạp kéo dài đến nay 
và chưa có dấu hiệu dừng. Trong 
khi đó, các khu vực này lại là các 
trung tâm phát triển và là đầu tàu 
của nền kinh tế toàn cầu. Nguồn 
cung chủ yếu về nguyên liệu sản 
xuất giấy của thế giới lại nằm tại 
các khu vực và quốc gia này. Do 
ảnh hưởng của dịch, việc đóng cửa 
đường biên, giãn cách xã hội trong 
thời gian dài, kết hợp với đó là nhu 
cầu tiêu dùng giấy giảm mạnh, 
gián đoạn về sản xuất, gián đoạn 
về hoạt động thu gom, gián đoạn về 
năng lực vận chuyển… đã tác động 
đến sự biến động về giá đối với các 
nguyên liệu sản xuất giấy. 

Bước sang quý I của năm 2021, 
tình hình kiểm soát dịch ở nhiều 
nước đã được thực hiện và có chiều 
hướng ổn định, chương trình vắc-

xin và tiêm chủng được thực hiện. 
Cũng trong thời gian này, nhiều 
nền kinh tế lớn đã thực hiện các 
gói hỗ trợ tài chính, nhằm kích 
thích và thúc đẩy sự tăng trưởng 
về sản xuất. Hoạt động sản xuất và 
kinh doanh trên toàn cầu đã tăng 
trưởng 10–20% so với quý IV/2020. 
Tuy nhiên, sự tăng trưởng đột ngột 
này đã làm rối loạn chuỗi cung ứng 
nguyên vật liệu và năng lực vận 
chuyển quốc tế.

BỘT GIẤY

Trong quý I/2021, nguyên liệu 
bột giấy hoá học gỗ cứng tẩy trắng 
(BHK) tại châu Á đã tăng liên tục và 
tăng mạnh từ 27,3 – 49,8% so với 
quý IV/2020. Đến đầu tháng 4/2021, 
giá bột BHKP giao dịch tại châu Á 
đã ở mức trung bình là 770 USD/
tấn, tăng 49,8% (256 USD/tấn) so 
với tháng 12/2020 và đã tăng 69,2% 
(315 USD/tấn) so với cùng kỳ tháng 
4/2020.

Nguyên liệu bột giấy tẩy trắng 
gỗ mềm phương bắc (NBSKP) tại 
châu Á, đầu tháng 4/2021 giao dịch 
ở mức trung bình là 973 USD/tấn, 
đã tăng 44,1% (298 USD/tấn) so 
với tháng 12/2021, so với cùng kỳ 
tháng 4/2020 tăng đến 68,9% (397 
USD/tấn).

Nguyên liệu bột giấy chưa tẩy 
gỗ mềm (UKP), đầu tháng 4/2021 
giao dịch ở mức 840 USD/tấn, tăng 

27,3% so với tháng 12/2020, so với 
cùng kỳ tháng 4/2020 đã tăng 50% 
(280 USD/tấn).

Trong quý I/2021, do nguồn cung 
bột giấy bị giảm sút, kết hợp với 
tình trạng thiếu container rỗng, 
nên các khách hàng không phải là 
truyền thống và với các đơn hàng 
trung bình và nhỏ đã phải mua bột 
giấy các loại với giá cao hơn mức 
trung bình từ 20–30 USD/tấn.

Một số yếu tố tác động đến thị 
trường bột giấy thế giới

Sản lượng bột giấy thương phẩm 
toàn cầu: Tính đến tháng 11/2020 
sản lượng bột giấy các loại trong 
hàng tháng đều ổn định. Tuy nhiên, 
nếu so sánh với cùng kỳ năm 2019 
thì sản lượng các loại đều thấp hơn, 
nhưng so với các năm 2017 & 2018 
thì sản lượng lại tăng đáng kể. Sản 
lượng tăng trong năm 2020 so với 
2017 & 2018 chủ yếu đến từ nguồn 
cung mới, được đưa vào sản xuất 
rất lớn trong năm 2019. Tuy nhiên, 
sản lượng bột giấy các loại có xu 
hướng giảm vào cuối quý IV/2020, 
nguyên nhân chính là do giai đoạn 
này trùng hợp với thời kỳ dừng sản 
xuất, thực hiện bảo dưỡng máy 
dài ngày tại các nước Nam Mỹ và 
Châu Á, riêng Bắc Mỹ và châu Âu bị 
giãn cách xã hội do dịch bùng phát 
mạnh hơn.

Nhu cầu bột giấy thương phẩm: 

Hình 1: Giá bột giấy tẩy trắng thương phẩm tại Đông Nam Á, 2020-2021 (USD/tấn, CIF)
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Trong 10 tháng năm 2020 tổng nhu 
cầu bột giấy hoá học tẩy trắng trên 
toàn thế giới đạt 44,67 triệu tấn, 
tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ 
năm 2019. Trong khi nhu cầu tiêu 
thụ bột giấy hoá học gỗ cứng tẩy 
trắng (BHKP) tăng 9,5%, thì ngược 
lại nhu cầu tiêu thụ bột giấy hoá 
học gỗ mềm tẩy trắng (BSKP) lại 
giảm 3,2% so với cùng kỳ 2019. Việc 
bột giấy BHKP tăng chủ yếu là do 
nhu cầu sử dụng cho sản xuất giấy 
tissue tăng, trong khi nguồn cung 
SOP lại rất hạn chế và mức giá cao.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ 
bột giấy tại châu Âu đạt 10,2 triệu 
tấn, giảm 6,6% so với cùng kỳ 2019. 
Nhưng ở các quốc gia và khu vực 
khác nhu cầu tiêu thụ lại tăng 
trưởng rất mạnh, như Trung Quốc 
đạt 15,12 triệu tấn, tăng 7,4%, Mỹ 
đạt 6,54 triệu tấn, tăng 6,6%, các 
khu vực khác đạt 12,74 triệu tấn, 
tăng 6,4% so với cùng kỳ 2019.

Ảnh hưởng của thị trường bột 
giấy chưa tẩy trắng tại Trung 
Quốc

Hiện nay, trong tổng nhu cầu tiêu 
thụ bột giấy của Trung Quốc thì 
lượng bột giấy kraft gỗ mềm chưa 
tẩy trắng (UBSK) đã chiếm tới hơn 
80%. Chỉ tính riêng năm 2018, mức 

độ tăng trưởng đã đạt tới trên 22% 
so với năm 2017. Trong 10 tháng 
đầu năm 2020, mức độ gia tăng 
còn nhiều hơn trước và đã đạt tới 
36%, mức tăng đạt tương đương 
gần 230.000 tấn, tổng lượng nhập 
trong 10 tháng đã tới 867.000 tấn. 
Trong đó, hơn một nửa mức tăng 
này là nhập khẩu từ Bắc Mỹ (37%) 
và Chile (16%).

Có nhiều yếu tố tác động và thúc 
đẩy xu hướng này của thị trường 
Trung Quốc. Đầu tiên, có thể nhận 
định rằng, hầu hết sự gia tăng nhập 
khẩu bột UBSK là do tác động của 
chính sách hạn chế và cấm nhập 

1/2020 - 10/2020

Hình 2: Nhập khẩu bột giấy gỗ mềm chưa tẩy (UBSK) của Trung Quốc năm 2017 - 2020

khẩu giấy thu hồi (RCP) tại Trung 
Quốc. Tiêu thụ bột giấy UBSK ở 
Trung Quốc cũng liên quan nhiều 
đến sự phát triển của nhu cầu tiêu 
thụ giấy bìa cứng và giấy kraft tại 
thị trường nước này. Sự thay đổi 
chính sách lớn nhất ảnh hưởng 
đến nhu cầu tiêu thụ bột UBSK 
trong hai phân khúc sản phẩm giấy 
bìa cứng và giấy kraft này là việc 
Trung Quốc hạn chế và cấm nhập 
giấy thu hồi. Sự thiếu hụt loại OCC 
chất lượng cao nhập khẩu đã thúc 
đẩy nhu cầu nhập khẩu UBSK, vì 
các nhà máy giấy kraft và bìa hòm 
hộp của Trung Quốc buộc phải 
sử dụng nhiều UBSK hơn để gia 
tăng độ cứng vững, độ bền và chất 
lượng cho các sản phẩm cuối cùng 
của họ.

Thứ hai, việc sử dụng UBSK 
ngày càng tăng trong một số phân 
khúc bìa cứng sản xuất từ bột giấy 
nguyên sinh cũng góp phần làm 
tăng nhập khẩu bột UBSK ở một 
mức độ nào đó. Kể từ năm 2018, 
các nhà máy sản xuất bìa gấp hộp 
tại Trung Quốc đã mua bột UBSK 
nhiều hơn do quy định cấm sử 
dụng túi plastic sử dụng một lần và 
người tiêu dùng đã có nhận thức 
hơn đối với chất thải bao bì nhựa 
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Hình 3: Giá giấy thu hồi giao dịch tại châu Á năm 2020 (USD/tấn, CIF)

nên đã thúc đẩy sự gia tăng nhu 
cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm 
giấy như cốc màu nâu và hộp đựng 
chất lỏng màu nâu (LPB- liquid 
packaging board).

Thứ ba, lĩnh vực khăn giấy sản 
xuất từ bột UBSK ở Trung Quốc 
trong hai năm qua đã nổi lên như 
một thị trường sử dụng cuối cùng 
tiềm năng. Một số nhà sản xuất 
khăn giấy hàng đầu đang sử dụng 
UBSK để quảng bá và tiếp thị cho 
các sản phẩm khăn giấy không 
tẩy trắng, được quảng cáo là thân 
thiện với môi trường hơn các sản 
phẩm khăn giấy làm từ sợi nguyên 
sinh khác và ngày càng trở nên phổ 
biến ở thị trường Trung Quốc trong 
những năm gần đây. Xu hướng này 
cũng kích thích nhập khẩu bột 
UBSK tăng nhẹ hơn.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bột 
UBSK gia tăng, hiện nay đã và đang 
có xu hướng chuyển đổi sản xuất 
bột BKP sang bột UBSK nhiều hơn. 
Một số dây chuyền thay đổi mang 
tính tạm thời và còn căn cứ vào thị 
trường, nhưng một số chuyển đổi 
cố định. Ngoài ra, để giải quyết tình 
trạng thiếu nguồn bột tái chế chất 
lượng cao và giảm sự phụ thuộc 
vào các nhà cung cấp bột giấy ở 

nước ngoài, một số nhà sản xuất 
giấy bao bì công nghiệp của Trung 
Quốc đã lắp đặt dây chuyền sản 
xuất bột UBSK tích hợp ở Trung 
Quốc hoặc xây dựng nhà máy bột 
giấy của riêng họ ở Bắc Mỹ.

Dự báo khả năng gia tăng nhập 
khẩu bột UBSK vào Trung Quốc sẽ 
tăng mạnh trong năm 2021, khi 
Trung Quốc đang thúc đẩy sản xuất 
và nền kinh tế đang dần hồi phục  
sau khi đã kiểm soát có hiệu quả 
tác động của đại dịch COVID-19.

GIẤY THU HỒI

Cuối năm 2019, trước thời kỳ xảy 
ra đại dịch Covid-9, trong bối cảnh 

nguồn cung dư thừa do Trung Quốc 
cắt giảm và hạn chế nhập khẩu, giá 
giấy thu hồi hòm hộp cáctông cũ 
(OCC) từ Mỹ hay từ châu Âu ( loại 
95/5) được giao dịch với mức giá 
trung bình 85 USD/tấn và 100 USD/
tấn. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm 
dịch bùng phát vào thời điểm tháng 
3/2020 giá giấy OCC biến động tăng 
mạnh liên tục đến tháng 11/2020 
ở mức 180–188 USD/tấn, tăng 132–
138% so với thời điểm cùng kỳ. 
Riêng, đối với giấy văn phòng lựa 
chọn (SOP) từ Mỹ trước thời điểm 
dịch, mức giá giao dịch 190–200 
USD tấn, tuy nhiên sau khi ảnh 

OCC Châu ÂuOCC Mỹ



         8     CÔNG NGHIỆP GIẤY

           THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

hưởng từ dịch vào tháng 3/2020 
mức giá tăng lên 255 USD/tấn và 
duy trì tận đến tháng 11/2020.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 
4/2021 giá OCC 11 của Mỹ giao 
dịch ở mức trung bình là 275 USD/
tấn, tăng 25,0% (55 USD/tấn) so 
với tháng 12/2020 và tăng 31,0% 
(65 USD/tấn) so với cùng kỳ tháng 
4/2020, tuy nhiên nhiều khách 
hàng tại châu Á vẫn phải mua ở giá 
rất cao 290 – 310 USD/tấn; Đối với 
giá OCC 95/10 của châu Âu, ở mức 
trung bình là 285 USD/tấn, tăng 
21,3% (50 USD/tấn) so với tháng 
12/2020 và tăng 32,6% (70 USD/tấn) 
so với cùng kỳ tháng 4/2020, cũng 
như thị trường Mỹ nhiều khách 
hàng phải giao dịch ở mức rất cao 
300 – 320 USD/tấn.

Một số yếu tố tác động đến thị 
trường giấy thu hồi

Nguồn cung khan hiếm: do tỷ lệ 
thu hồi thấp bởi giãn cách xã hội 
nên không có nhân lực và nhu cầu 
tiêu dùng hòm hộp cáctông trong 
năm 2020 tại Bắc Mỹ giảm 1,5 triệu 
tấn, tại châu Âu giảm 1,7 triệu tấn;

Thiếu container rỗng: nên đã đẩy 
cước vận chuyển lên cao, trong 
quý I/2021 thực trạng này càng 
trầm trọng hơn khi nhu cầu xuất 
nhập khẩu hàng hóa toàn cầu tăng 
mạnh;

Tỷ lệ vận hành sản xuất giấy bao 
bì quý I/2021 đã tăng 10 – 15% trên 
toàn cầu so với quý IV/2020 nên 
nhu cầu giấy thu hồi tăng cao;

Nhiều đầu tư mới và sự chuyển 
đổi sản xuất từ giấy in, viết sang 
giấy bao bì bản tái chế ở châu Âu 
và Bắc Mỹ vào hoạt động trong quý 
I và II/2021 nên nhu cầu giấy thu 
hồi tại hai khu vực này rất cao;

Trung Quốc cấm nhập khẩu giấy 
thu hồi từ 01/01/2021 (năm 2020 
nhập hơn 6,0 triệu tấn), nhưng lại 
gia tăng nhập khẩu bột giấy tái chế 
từ Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á 
khác, năm 2020 nhập tăng 85,2% so 
với 2019 và quý I/2021 tăng 43% so 
với quý IV/2020.

XU HƯỚNG DIỄN BIẾN THỊ 
TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU SẢN 
XUẤT GIẤY

Về nguồn cung bột giấy thương 
phẩm: Nguồn cung tất cả các loại 
bột giấy bị sụt giảm trầm trọng hơn 
quý I/2021, đặc biệt bột giấy sợi dài, 
xuất phát từ một số nguyên nhân 
sau:

Thứ nhất, tại Nam Mỹ có khoảng 
04 nhà máy đã có kế hoạch ngừng 
sản xuất để bảo dưỡng máy từ 08–
15 ngày trong quý II/2021 với tổng 
công suất của các nhà máy là 1,98 
triệu tấn bao gồm bột giấy BEK và 
BSK; 

Thứ hai, trong quý II và III/2021 
không có bất cứ nguồn cung mới 
bột giấy nào được bổ sung, nhưng 
yếu tố gián đoạn sản xuất của các 
nhà máy lớn do lỗi kỹ thuật… vẫn 
thường trực;

Thứ ba, thực trạng thiếu container 
rỗng diễn biến càng trầm trọng hơn 
khi tuyến vận chuyển từ Bắc Mỹ, 
châu Âu về châu Á và ngược lại đã 
tăng giá cước cho đầu quý II/2021, 
điều này làm cho nhiều đơn hàng 
bột giấy bị trậm chễ theo cam kết, 
hiện đã xuất hiện nhiều đơn hàng 
giao dịch ảo (không xác định được 
thời gian có hàng và giao hàng);

Bốn là, nhà sản xuất bột giấy Ar-
auco tại Chile với công suất 3,95 
triệu tấn/năm, cuối tháng 3/2021 đã 
thông báo chính thức không cung 
cấp bột giấy cho thị trường châu 
Á, bao gồm cả Trung Quốc trong 
tháng 4, bởi không có hàng và sự 
khó khăn về năng lực vận chuyển; 

Năm là, cuối tháng 03/2021 đã có 
nhiều nhà sản xuất từ từ Nam Mỹ 
thông báo tăng giá với bột giấy BEK Hình 4: Giá giấy thu hồi giao dịch tại châu Á năm 2021 (USD/tấn, CIF)
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100 USD/tấn tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ 
cho đơn hàng giao dịch từ tháng 4, 
điều này cho thấy rằng nhu cầu ở 
hai khu vực này quý II/2021 là rất 
lớn.

Về nhu cầu bột giấy thương phẩm: 
Nhu cầu tiêu dùng bột giấy các 
loại tăng trưởng mạnh trong quý 
II/2021, chủ yếu do một số nguyên 
nhân sau:

Một là, tỷ lệ các đơn đặt hàng sản 
xuất giấy in, viết và giấy bao bì từ 
nguyên liệu bột giấy nguyên sinh 
đã tăng 10 – 20% so với quý IV/2021, 
đặc biệt điểm chạm cao nhất là bắt 
đầu từ thời điểm tháng 4/2021, khi 
các gói tài chính lớn được bơm vào 
nền kinh tế các nước lớn và việc 
tiêm chủng dịch covid quy mô lớn 
trên toàn cầu được thực hiện trong 
quý II và III năm 2021;

Hai là, năm 2021 có khoảng 3,0 
triệu tấn công suất sản xuất mới về 
giấy tissue được đưa vào vận hành 
và kết hợp với tỷ lệ hoạt động sản 
xuất nâng công suất thêm 2,4 triệu 
tấn của năm 2020, riêng thị trường 

Trung Quốc là 1,7 triệu năm 2021 
và 2020 là 1,5 triệu tấn, ngoài ra 
sự tăng trưởng của sản xuất giấy 
bao bì từ sợi nguyên sinh cũng 
thúc đẩy nhu cầu mạnh về bột giấy. 
Trong khi đó, nguồn cung giấy thu 
hồi văn phòng lựa chọn (SOP) vẫn 
đang khan hiếm;

Ba là, cuối tháng 3/2021 đã có 
nhiều nhà sản xuất từ Nam Mỹ 
thông báo tăng giá với bột giấy BEK 
100 USD/tấn tại Bắc Mỹ và Nam Mỹ 
cho đơn hàng giao dịch từ tháng 4, 
điều này cho thấy rằng nhu cầu ở 
hai khu vực này quý II/2021 là rất 
lớn;

Giấy thu hồi (giấy phế liệu): 
Nguồn cung có xu hướng tăng 
trưởng trong 6 tháng tới, tuy nhiên 
giấy thu hồi được sử dụng nhiều 
hơn tại Bắc Mỹ và châu Âu thay 
vì xuất khẩu, giá có xu hướng đi 
ngang trong thời gian tới và nguồn 
cũng vẫn bị thắt chặt, trong khi đó 
nhu cầu lại lớn, bởi các yếu tố sau:

Một là, nhu cầu tiêu dùng các loại 
hàng hóa và hoạt động sản xuất 

tăng nên tỷ lệ thu gom giấy phê 
liệu sẽ tăng theo, tuy nhiên tỷ lệ 
tăng không cao bởi thiếu nhân lực 
và vẫn bị ảnh hưởng từ dịch (giãn 
cách);

Hai là, năm 2021 tại Bắc Mỹ và 
châu Âu có khoảng 3,5 triệu tấn 
giấy bao bì bản tái chế được đưa 
vào sản xuất nên nhu cầu giấy thu 
hồi tại khu vực này rất cao;

Ba là, thiếu container rỗng nên 
việc ưu tiên vận chuyển hàng hóa 
có giá trị cao hơn là hàng có giá trị 
thấp;

Bốn là, năng lực sản xuất mới về 
giấy bao bì từ nguyên liệu giấy tái 
chế đưa vào vận hành năm 2021 
là rất lớn, ngoài ra việc co nhiều 
nhà máy giấy in báo và giấy in, viết 
chuyển đổi sang sản xuất giấy bao 
bì đã tạo nên nhu cầu rất lớn về 
nguyên liệu giấy thu hồi.

Trên đây là một số nhận định về 
cung cầu và biến động giá nguyên 
liệu sản xuất giấy trong năm 2020 
và 2021, Ban Biên tập tổng hợp 
từ nhiều nguồn, nhằm cung cấp 
thong tin cho bạn đọc và tài liệu 
tham khảo nội bộ.

Ban Biên tập VPPA
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THỊ TRƯỜNG GIẤY BAO BÌ TRUNG QUỐC
LỢI THẾ CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP KHU VỰC CHÂU Á

Năm 2020, Trung Quốc đã chứng 
tỏ được vị trí quan trọng so với 
các nước còn lại của châu Á trên 
thị trường giấy, bìa các loại. Trung 
Quốc gia tăng nhập khẩu mạnh mẽ 
các sản phẩm giấy và bìa và phần 
lớn đều từ các nước trong khu vực 
châu Á. Việc Trung Quốc gia tăng 
nhập khẩu trong năm 2020, được 
xuất phát từ nhiều nguyên nhân, 
năm 2020 là năm cuối cùng Trung 
Quốc còn nhập khẩu giấy thu 
hồi để làm nguyên liệu sản xuất, 

nhưng lượng nhập đã giảm xuống 
mức thấp nhất, khoảng 6 triệu tấn, 
trước khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu 
lực từ 01/2021. Hơn nữa, nền kinh 
tế Trung Quốc cũng được đánh giá 
là phục hồi sớm sau đại dịch, vì 
vậy các nhà cung cấp cố gắng đẩy 
mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị 
trường này, mặc dù thị trường nội 
địa của họ vẫn còn tương đối ảm 
đạm. 

Lợi thế này dường như chủ yếu 
dành cho thị trường giấy bao bì 
công nghiệp (containerboard), do 
các làn sóng đầu tư của các nước 
trong khu vực đều nhắm đến nhu 

cầu phát triển của Trung Quốc, và 
các nhà sản xuất và cung ứng từ 
nước ngoài đều chú ý xem xét, tính 
toán đến lệnh cấm nhập khẩu giấy 
thu hồi vào Trung Quốc có hiệu lực 
từ 01/2021. 

Giấy bao bì công nghiệp như vậy, 
nhưng các loại giấy in, viết lại có 
mức tăng trưởng rất thấp, thậm chí 
suy giảm, điều đó chứng tỏ rằng 
loại giấy này chiếm ít sự quan tâm 
từ các nhà đầu tư, trong khi lĩnh 
vực giấy bao bì có tráng (boxboard) 
lại có sự chuyển hướng sang bìa 
ngà (ivory board), đây thực sự sẽ 
tạo ra cơ hội cho các đầu tư mới, 

Nghìn tấn

Giấy báo

Giấy phi gỗ có tráng

Giấy phi gỗ không tráng

Bìa gấp hộp

Giấy bao bì hòm hộp

Hình 1. Nhập khẩu giấy-bìa các loại của Trung Quốc, giai đoạn 2015-2020

Trong cuộc cạnh tranh 
cung cấp giấy bao bì công 
nghiệp vào thị trường Trung 
Quốc, thì chi phí là yếu tố 
quan trọng để xác lập vị 
trí cho các nhà sản xuất và 
cung cấp giấy bao bì vào thị 
trường Trung Quốc, trong 
đó giá nguyên liệu giấy thu 
hồi (RCP) sẽ giữ vai trò chủ 
yếu, đây chính là lợi thế của 
các nhà cung cấp Bắc Mỹ và 
châu Âu. Nhưng một số yếu 
tố khác cũng rất quan trọng, 
như thời gian vận chuyển, 
chất lượng sản phẩm và độ 
tin cậy giữa nhà cung cấp và 
khách hàng.
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bao gồm cả một vài loại giấy duplex 
khác có tiềm năng.

Trước hết, xem xét nhập khẩu 
các loại giấy và bìa chính của 
Trung Quốc, cụ thể là giấy bao bì có 
tráng, giấy bao bì công nghiệp, giấy 
in, viết và giấy in báo. Tổng nhập 
khẩu các loại giấy này của Trung 
Quốc đã tăng từ khoảng 2 triệu 
tấn năm 2015 lên 10 triệu tấn năm 
2020 (Hình 1). Mức tăng mạnh nhất 
vào năm 2020, tăng gần gấp đôi, đạt 
mức tăng tới xấp xỉ 4,9 triệu tấn. Sự 
gia tăng vượt trội trong năm 2020 
là do nhập khẩu giấy bao bì công 
nghiệp của Trung Quốc tăng mạnh, 
chiếm 83%, trong khi giấy in, viết 
không tráng chiếm 11% và giấy in 
báo chiếm 4%. 

Nhập khẩu giấy in, viết có tráng 
và giấy bao bì có tráng đều tăng, 
nhưng chỉ tăng lần lượt 24.000 
tấn và 43.000 tấn, mỗi loại chiếm 
chưa đến 1% tổng mức tăng. Sự gia 
tăng nhập khẩu giấy in, viết không 
tráng năm 2020 được giải thích là 
do các nhà sản xuất và cung cấp In-
donesia đã chuyển hướng sang thị 
trường này khi họ phải đối mặt với 
nhu cầu thấp hơn ở hầu hết các thị 
trường xuất khẩu khác.

Đánh giá tổng quan thị trường 
Trung Quốc cả giai đoạn 2015-2020 
cũng thấy được sự tương ứng đối 
với các loại sản phẩm, các loại giấy 
được sản xuất từ nguyên liệu tái 
chế chiếm phần lớn sự gia tăng 
khối lượng nhập khẩu của Trung 
Quốc. Tổng mức tăng từ năm 2015 
đến năm 2020 là 6,6 triệu tấn, trong 
đó giấy bao bì công nghiệp chiếm 
84%, giấy in, viết không tráng 
chiếm 9% và giấy in báo chiếm 8%. 
Trong khi đó, nhập khẩu cả hai mặt 
hàng giấy bao bì có tráng và giấy 
in, viết có tráng không tăng nhiều 
trong giai đoạn này. 

Như vậy có thể thấy, giấy bao bì 

công nghiệp (sản xuất từ nguyên 
liệu giấy thu hồi) đang chiếm giữ vị 
trí rất quan trọng, do từ năm 2017 
Trung Quốc đã liên tục cắt giảm 
khối lượng nhập khẩu (26 triệu 
tấn năm 2017, xuống còn khoảng 6 
triệu tấn 2020), và họ đang rất khó 
khăn trong việc tìm các nguồn xơ 
sợi thay thế để bù đắp cho sự thiếu 
hụt này. Nguồn bổ sung này chính 
là gia tăng lượng giấy thu hồi được 
thu gom trong nước, tăng nhập 
khẩu bột giấy tái chế và tăng nhập 
khẩu giấy, bìa các loại.

Việc Trung Quốc gia tăng nhập 
khẩu đã mang lại lợi ích rõ ràng đối 
với các nhà sản xuất và xuất khẩu 
khu vực châu Á (Hình 2). Các nhà 
sản xuất và xuất khẩu châu Á đã 
cung cấp tới 64% mức tăng trưởng 
nhu cầu của Trung Quốc trong giai 
đoạn 2015 - 2020, riêng năm 2020 
giảm xuống còn 59%. 

Các nhà sản xuất và xuất khẩu 
của các khu vực khác như Đông Âu 
và Tây Âu, mỗi khu vực chiếm 14% 
mức tăng trưởng trong năm 2020 
và tỷ trọng của giai đoạn 2016-2020 

là 11-12%. Các nhà sản xuất và xuất 
khẩu Bắc Mỹ chiếm thị phần là 8% 
trong cả hai giai đoạn. 

Sự tăng trưởng nhu cầu của 
Trung Quốc rất quan trọng đối với 
các nhà cung cấp châu Á khác và 
được thể hiện rất rõ trong tỷ trọng 
xuất khẩu. Đối với giấy bao bì công 
nghiệp, tỷ trọng xuất khẩu của 
châu Á (không tính Trung Quốc) đã 
tăng liên tục trong vài năm qua, từ 
7% năm 2015 lên 18% năm 2020. 
Tỷ trọng xuất khẩu của các nhà 
cung cấp châu Á (không tính Trung 
Quốc) đối với các loại giấy in, viết 
thậm chí còn cao hơn, tăng gần 
30%, mặc dù các loại này không 
tăng nhiều cũng như không phụ 
thuộc vào doanh số bán hàng của 
Trung Quốc.

Hầu như các nhà sản xuất khác 
trong khu vực đều rất quan tâm 
đến thị trường Trung Quốc. Theo 
ước tính năm 2020, Trung Quốc 
chiếm 27% tổng nhu cầu giấy, bìa 
các loại toàn cầu và 29% nhu cầu 
về giấy bao bì công nghiệp toàn 
cầu. Trong thời gian tới, các nhà 



                                                                                                                    Tháng 3-4/2021     13  

sản xuất vẫn rất quan tâm và tập 
trung vào thị trường giấy bao bì 
công nghiệp của Trung Quốc, bởi vì 
đây là thị trường có quy mô và cơ 
hội phát triển, cũng như tiềm năng 
tăng trưởng cao, xuất phát từ lệnh 
cấm nhập khẩu RCP của nước này 
từ đầu năm 2021. 

Trong vòng 5 năm tới, phân khúc 
giấy bao bì công nghiệp tại Trung 
Quốc được cho là sẽ phát triển với 
tốc độ nhanh chóng do được thúc 
đẩy bởi tăng trưởng kinh tế liên tục 
vững chắc, sự hỗ trợ tăng trưởng 
thu nhập và chi tiêu của người tiêu 
dùng, trong đó thương mại điện tử 
đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Nhu cầu ngày càng tăng đối với 
loại bao bì có độ bền cao cũng có 
thể là một yếu tố tích cực đối với 
tiêu thụ giấy bao bì công nghiệp, vì 
xu hướng ưu tiên sử dụng bao bì 
giấy hơn bao bì nhựa, mặc dù bao 
bì nhựa có ưu thế hơn về công nghệ 
tái chế và hệ thống thu hồi. Nhưng 
với yêu cầu phát triển bền vững và 
mức chi phí cũng sẽ khuyến khích 
người tiêu dùng giảm sử dụng bao 
bì nhựa. Các nhà phân tích thị 
trường đưa ra dự báo, Trung Quốc 
sẽ chiếm khoảng một phần ba tăng 
trưởng nhu cầu tiêu thụ giấy bao 
bì công nghiệp toàn cầu trong vòng 
5 năm tới.

Trong cuộc cạnh tranh cung 
cấp giấy bao bì công nghiệp vào 
thị trường Trung Quốc trong thời 

gian tới thì chi phí là yếu tố quan 
trọng để xác lập vị trí cho các nhà 
cung cấp. Và chi phí của nguyên 
liệu giấy thu hồi sẽ là một yếu tố 
chính, đây cũng chính là lợi thế của 
các nhà cung cấp Bắc Mỹ và châu 
Âu. Nhưng một số yếu tố khác cũng 
rất quan trọng, bao gồm thời gian 
vận chuyển, chất lượng sản phẩm 
và độ tin cậy giữa nhà cung cấp và 
khách hàng. Khoảng cách gần rõ 
ràng có ý nghĩa quan trọng vì nó 
sẽ cho phép người mua giữ ít hàng 
tồn kho hơn. Những khó khăn thay 
đổi hiện tại trong quá trình vận 
chuyển với mức chi phí gia tăng, 
thời gian giao hàng bị kéo dài đã 
ảnh hưởng đến các nhà cung cấp 
hàng nhập khẩu và tạo lợi thế cho 
các nhà cung cấp nguyên liệu giấy 
thu hồi địa phương.

Theo dự báo, trong vài năm tới 
Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục tự cung 
cấp phần lớn nhu cầu nguyên liệu 
giấy thu hồi bằng nguồn thu gom 
trong nước, giấy bao bì công nghiệp 
sản xuất trong nước và sẽ gia tăng 
nhập khẩu giấy bao bì công nghiệp. 
Sự gia tăng này sẽ nâng tỷ trọng 

nhập khẩu tiêu dùng của Trung 
Quốc từ khoảng 15% vào năm 2020 
lên gần 18-20% vào năm 2025. Như 
vậy, xét về cự ly địa lý các nhà cung 
cấp trong nước sẽ tiếp tục có lợi thế 
hơn trên thị trường. 

Về khía cạnh đầu tư, trong thời 
gian tới dự báo sẽ có sự hợp nhất 
trên thị trường. Các nhà cung cấp 
lớn nhất sẽ có lợi thế hơn so với các 
đối tác nhỏ hơn do khả năng tiếp 
cận vốn tốt hơn và khả năng đảm 
bảo cả nguồn nguyên liệu sản xuất 
trong nước và cả nguồn nhập khẩu.

 Đối với các nhà cung cấp hàng 
nhập khẩu, chi phí và chất lượng sẽ 
là những yếu tố quyết định, chẳng 
hạn đối với các nhà cung cấp châu 
Á khác thì giá giấy thu hồi là yếu tố 
quan trọng, vì giá nguyên liệu giấy 
thu hồi chiếm tỷ trọng rất lớn trong 
cơ cấu giá thành sản phẩm của họ 
khi xuất khẩu vào Trung Quốc./.

VPPA (tổng hợp)

Nghìn tấn

Nam Phi

Mỹ Latinh

Trung Đông

Châu Đại Dương

Đông Âu

Bắc Mỹ

Tây Âu

Châu Á

Hình 2. Các khu vực xuất khẩu giấy bìa vào Trung Quốc, giai đoạn 2015-2020
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BẤT CHẤP ĐẠI DỊCH COVID-19

CỔ PHIẾU NGÀNH GIẤY VẪN THĂNG HOA

Thanh Vân    
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Năm 2021, nhờ nhu cầu tiêu thụ 
giấy trong nước và thế giới tăng 
cao, các doanh nghiệp ngành 
giấy được đánh giá có nhiều yếu 
tố thuận lợi để tăng trưởng.

Vượt khó để khởi sắc

Trong bối cảnh tác động mạnh 
mẽ của đại dịch COVID-19, ngành 
giấy tại Việt Nam lại tăng trưởng 
mạnh mẽ, gây chú ý cho các nhà 
đầu tư.

Một trong số đó phải kể đến CTCP 
Giấy Việt Trì (mã chứng khoán 
GVT). Theo báo cáo tài chính năm 
2020 đã kiểm toán, GVT ghi nhận 
doanh thu đạt 1.362 tỷ đồng, tăng 
11,9% so với năm 2019. Chi phí giá 
vốn lại tăng mạnh hơn, lên 47,6% 
nên lợi nhuận gộp đạt gần 254 
tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 
18,6%. Trong năm chi phí tài chính 
giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 
hơn 20 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi 
phí lãi vay. Lợi nhuận sau thuế đạt 
143,4 tỷ đồng, gấp đôi so với số lãi 
gần 72 tỷ đồng đạt được năm 2019, 
tương ứng mức lãi bình quân xấp 
xỉ 400 triệu đồng mỗi ngày. 

Trên thị trường, cổ phiếu GVT 
cũng đã “kịp” tăng 10.000 đồng/cổ 
phiếu kể từ đầu năm 2021 đến nay, 
hiện giao dịch quanh mức 70.100 
đồng/cổ phiếu, trong đó có những 
phiên đã tăng lên đến 70.200 đồng/
cổ phiếu. Đáng chú ý, EPS đạt 
12.357 đồng, chỉ số P/E cũng ở mức 
hấp dẫn 5 lần ở mức giá hiện tại.

Năm 2020, Tập đoàn Hapaco (mã 
chứng khoán: HAP) cũng gây chú ý 
khi có thời điểm khi tăng trần 12 
phiên liên tiếp. Từ vùng giá hơn 

3.000 đồng/cổ phiếu (tháng 3/2020) 
đến nay, HAP đang giao dịch quanh 
mức 15.100 đồng/cổ phiếu. 

Nói đến cổ phiếu ngành giấy 
không thể không nhắc đến “hổ” 
giấy DHC với mức tăng trưởng 
mạnh mẽ trong năm qua là Công 
ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã 
chứng khoán DHC). Theo báo cáo 
tài chính hợp nhất quý IV/2020, cả 
năm 2020 doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ DHC đạt 
2.888 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 
2019, lợi nhuận gộp tăng 1,8 lần từ 
303,4 tỷ đồng lên 548,2 tỷ đồng. Cả 
năm, lợi nhuận sau thuế của DHC 
gấp 2,15 lần năm trước, đạt gần 392 
tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất 
mà DHC đạt được trong vòng 13 
năm qua kể từ năm 2008.

Trên thị trường chứng khoán, 
trong vòng một năm qua, cổ phiếu 

DHC liên tục tạo đỉnh. Từ mức 
giá khoảng 36.000 đồng/cổ phiếu 
hồi tháng 2/2020, đến nay DHC đã 
tăng lên mức 85.500 đồng/cổ phiếu 
(tăng hơn 130%). Việc cổ phiếu 
tăng mạnh cũng khiến giao dịch 
DHC diễn ra nhộn nhịp trong thời 
gian gần đây. 

Tiềm năng cổ phiếu ngành giấy

Trên thực tế, ngành giấy tại Việt 
Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ 
khi các doanh nghiệp áp dụng 
những công nghệ tiên tiến, tuân 
thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về sản 
phẩm thân thiện với môi trường.

Có thể thấy, tiềm năng của ngành 
giấy là không thể phủ nhận. Công 
ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) 
cho biết, mức tiêu thụ bao bì giấy 
ở Việt Nam dự kiến tăng 12% trong 
giai đoạn 2021-2025 nhờ tốc độ đô 
thị hóa vẫn còn tiếp diễn. 

Trong đó, tốc độ đô thị hóa trong 
nước ước đạt 40% trong năm 2024 
so với mức 37% năm 2019. Nhờ đó, 
mảng bao bì giấy cũng được hưởng 
lợi từ tốc độ phát triển nhanh 
chóng của thương mại điện tử Việt 
Nam.

Về năng lực sản xuất, theo số liệu 
thống kê từ Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam, giai đoạn cuối năm 
2020 đầu 2021 có thêm 8 nhà máy 
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Nine Dragons sẽ đạt công suất 11 triệu tấn/năm sản xuất bột giấy và giấy
vào cuối năm 2023

 Sau sự xuất hiện của các dự án tại nhiều địa điểm khác nhau trong năm 
qua, gã khổng lồ bao bì niêm yết tại Hồng Kông đã chính thức cập nhật lộ 
trình mở rộng công suất vào đầu tháng 3 vừa qua trong báo cáo tài chính 
sáu tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2020.

Theo đó, Công ty này mới đây đã lên kế hoạch xây 3 dây chuyền mới sản 

xuất bột hóa công suất 600.000 
tấn/năm, giấy kraftliner nguyên 
sinh với công suất 600.000 
tấn/năm và dây chuyền sản 
xuất giấy testliner cũng có 
công suất 600.000 tấn/năm tại 
một khu phức hợp greenfield ở 
thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ 
Bắc.

Không dừng ở đó, Nine 
Dragons còn mở rộng sản xuất 
ở Malaysia với 3 dây chuyền 
sản xuất bột tái chế, giấy 
kraftliner và giấy bao bì sóng 
với công suất 2 dây chuyền đầu 
là 600.000 tấn/năm và 300.000 
tấn/năm tại bang Selangor, sẽ 
được đưa vào hoạt động vào 
Quý 2 năm 2023./.

sản xuất giấy bao bì công nghiệp 
đưa vào vận hành với tổng công 
suất thiết kế khoảng 1,4 triệu tấn/
năm.

Năm 2021, lợi thế từ các Hiệp 
định thương mại tự do (FTA) mà 
Việt Nam đã tham gia ký kết, đặc 
biệt các hiệp định mới Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam-EU 
(EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP)...được cho là sẽ 
giúp gia tăng các ngành hàng có 
nhu cầu sử dụng bao bì giấy nhiều 
như nông nghiệp, thuỷ sản, may 

mặc và dày da, điện thoại và điện 
tử...

Thêm nữa, việc hạn chế rác thải 
nhựa, túi nilon và khuyến khích sử 
dụng bao bì giấy thay thế đang có 
dấu hiệu phát triển mạnh tại Việt 
Nam trong những năm tới. 

Với việc tăng trưởng mạnh mẽ 
trong năm qua cộng với triển vọng 
phát triển thời gian tới, cổ phiếu 
các doanh nghiệp ngành giấy được 
cho là sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu 
tư và sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ./.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá cổ phiếu 
ngành giấy có đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt là với cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC). 

Theo khuyến nghị của VCSC, Công ty Cổ phần Đông Hải Bến 
Tre được kỳ vọng sẽ tận dụng được đà được tăng trưởng tiêu 
thụ giấy bao bì tại Việt Nam thông qua năng lực đã được chứng 
minh và khả năng mở rộng công suất trong tương lai.VCSC 
khuyến nghị mua DHC, giá mục tiêu 100.700 đồng/cổ phiếu.
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GIẢI PHÁP KHỬ MÀU NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BỘT GIẤY 

BẰNG CÔNG NGHỆ 

ĐIỆN HÓA VỚI ĐIỆN CỰC HỢP KIM NHÔM HÒA TAN

Tạ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Thanh

Quá trình xử lý màu bằng điện 
hóa diễn ra dưới tác động của dòng 
điện sử dụng các điện cực hòa tan 
và không hòa tan. Phương pháp 
không sử dùng thuốc thử mà sử 
dụng dòng điện một chiều nên rất 
thuận tiện, dễ dàng kiểm soát và tự 
động hóa. 

Với phương pháp cho phép không 
cần chi phí bổ sung hóa chất mà vẫn 
cho hiệu quả xử lý cao đối với nước 
thải chứa các chất hữu cơ mang 
màu khó phân hủy, các chất hoạt 
động bề mặt, thuốc nhuộm, phenol, 
muối của các kim loại nặng và các 
chất ô nhiễm khác trong nước thải.

1. Giới thiệu chung

Các phương pháp truyền thống 
để xử lý nước thải sản xuất bột giấy 
là cơ học, đông keo tụ, vi sinh. Tuy 
nhiên, độ màu và một số chất hữu 
cơ khó phân hủy sinh học trong 
nước thải sản xuất bột giấy rất khó 
xử lý, hơn nữa, sau khi xử lý 2 bậc, 
độ màu nước thải của các nhà máy 
sản xuất bột giấy thường chỉ đạt 
cột B (200 - 245 Pt-Co) chưa đáp 
ứng theo yêu cầu tại cột A – QCVN 
12:2015/BTNMT với độ màu 50 – 75 
Pt-Co.

Keo tụ điện hóa là phương pháp 
có những ưu thế về kinh tế, môi 
trường và được ứng dụng nhiều 
trong công nghiệp trên thế giới. 
Chi phí xử lý thường ít hơn đáng 
kể so với keo tụ bằng phương pháp 
hóa học [1]. Nguyên tắc hoạt động 
của quá trình dựa trên cơ sở của 
phương pháp điện hóa hòa tan các 
anode nhằm tạo ra nhôm hydroxit 
có hoạt tính cao để keo tụ các chất ô 
nhiễm trong nước thải, nhất là các 
chất hữu cơ mang màu.

Đặc điểm của quá trình keo tụ 
điện hóa là dòng điện sử dụng là 
dòng điện một chiều. Các điện cực 
dương là kim loại hòa tan (sắt, 
nhôm, kẽm…) có khả năng tạo ra 
chất keo tụ. Thời gian lưu nước, 

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát các 
điều kiện công nghệ phù hợp cho 
quá trình khử màu nước thải nhà 
máy sản xuất liên hợp bột giấy và 
giấy bằng công nghệ keo tụ điện 
hóa. Kết quả chỉ ra khi sử dụng điện 
cực nhôm cùng với một số điều kiện 
như: pH≈7, mật độ dòng 2A/40cm2, 
khoảng cách điện cực 2cm, thời 
gian xử lý 10 – 15 phút sẽ cho hiệu 
quả xử lý cao nhất.

Sau đó nhóm nghiên cứu ứng 
dụng xử lý thực tế trên mô hình pi-
lot quy mô 1,0m3/ngày. Kết quả cho 
thấy hiệu suất xử lý màu đạt 84,9%, 
COD giảm 74,45%.
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cường độ dòng điện, hiệu điện thế 
và hiệu suất vận hành có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Tùy vào pH và 
đặc tính của nước thải mà chọn kim 
loại làm cực dương. Hệ thống điện 
cực được đặt ngập trong nước thải 
để đảm bảo khả năng tiếp xúc giữa 
bọt khí và các chất ô nhiễm. Bể keo 
tụ điện hóa có thể hoạt động trong 
điều kiện là nạp nước thải đầu vào 
liên tục hoặc chỉ nạp một lần. Nước 
thải được đưa vào hệ thống thiết bị 
điện hóa và được xử lý thông qua 
quá trình keo tụ điện hóa. Sau đó 
được chuyển về bể lắng để loại bỏ 
bông keo tụ trước khi xả vào nguồn 
tiếp nhận. Bùn phát sinh trong quá 
trình sẽ được xử lý và thải bỏ theo 
quy định [1].

Ưu điểm của phương pháp điện 
hóa là thiết bị gọn, điều khiển đơn 
giản, không sử dụng tác nhân hóa 
học, ít chịu ảnh hưởng của điều 
kiện môi trường (nhiệt độ, độ 
ẩm…), không có hoặc phát sinh chất 
độc, xử lý màu nước thải đạt hiệu 
quả cao. Tuy nhiên, khi sử dụng giải 
pháp này sẽ tiêu hao kim loại làm 
điện cực và chi phí điện năng [2].

Bài viết này tập trung đánh giá 
phương pháp điện hóa với điện cực 
nhôm hòa tan để loại bỏ các chất 
mang màu khó phân hủy trong 
nước thải sản xuất bột giấy và 
hướng tới xử lý triệt để các hợp chất 
khó phân hủy trong nước để nước 
thải đầu ra có thể đáp ứng được tiêu 
chuẩn xả thải cột A (QCVN 40:2011/
BTNMT, QCVN 12-MT:2015/BTNMT) 
và định hướng mục tiêu phát triển 
trong tương lai tái sử dụng nước 
phục vụ sản xuất.

Cơ chế xử lý các chất ô nhiễm 
trong nước thải sản xuất bột giấy

Khi cho dòng điện một chiều đi 
qua các điện cực thì tại cực dương 
(anot) sẽ diễn ra quá trình hòa tan 
kim loại. Do đó, khi các điện cực 
dương làm bằng hợp kim nhôm thì 
quá trình này sẽ giải phóng ra các 
cation Al3+.

Các cation này sẽ di chuyển vào 
trong môi trường nước thải sản 
xuất bột giấy.

Những Cation Al3+ sẽ kết hợp với 
nhóm hidroxyl và tạo thành các hi-
droxit (Al(OH)3) là những chất keo 
tụ phổ biến trong xử lý nước thải. 
Các chất keo tụ này sẽ tác dụng vào 
các hạt keo nhỏ lơ lửng trong nước 
và liên kết với nhau tạo thành bông 
cặn có kích thước lớn hơn.

Bên cạnh đó, do xảy ra phản ứng 
điện phân nên tạo ra các bọt khí 
tại cực âm (catot). Các bọt khí này 
thường là khí H2 và chúng có xu 
hướng đi lên mặt thoáng của bể keo 
tụ điện hóa. Trên đường đi của các 
bọt khí này chúng sẽ bám vào các 
bông keo đã được tạo ra ở trên và 
mang chúng theo lên mặt thoáng 
của bể.

Các hidroxit kim loại sẽ tham gia 
vào các phản ứng polime hóa:

Các polyme này có thể loại bỏ các 
chất ô nhiễm tan và không tan bởi 
quá trình hấp phụ, tạo phức và kết 
tủa. Các bông keo có kích thước lớn 
sẽ va chạm và liên kết với các bông 
cặn khác để quá trình lắng diễn ra 
tốt hơn [3]. 

2. Vật liệu, thiết bị và phương 
pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Nguồn nước thải được sử dụng 
trong quá trình nghiên cứu được 
lấy tại bể lắng thứ cấp trong hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của 
Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Giá trị 
trung bình các thông số đặc trưng 
của nước thải là pH từ 6,5 – 7,8; độ 
màu từ 180 – 230 Pt-Co; COD từ 150 
– 230mg/l; BOD5 từ 70 – 95mg/l; TSS 
từ 70 – 100mg/l.
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Điện cực sử dụng thực nghiệm trong phòng thí nghiệm Điện cực sử dụng trên quy mô pilot 1,0 m3/ngày

Hình 1. Các loại điện cực sử dụng trong nghiên cứu

Hình 2. Sơ đồ triển khai các thí nghiệm

Điện cực sử dụng trong nghiên 
cứu là điện cực nhôm với thành 
phần chủ yếu là nhôm (Al > 98,0%), 
1,0 ÷ 1,2% Zn và một số thành phần 
tạp chất vi lượng khác. 

a. Thực nghiệm trong phòng thí ng-
hiệm: 

Kích thước một tấm điện cực: dài 
× rộng × dày = 10cm × 4cm × 1,5mm. 
Bộ gồm 02 cặp điện cực. Các nghiên 
cứu điều kiện công nghệ được tiến 
hành tại phòng thí nghiệm Trung 
tâm Công nghệ Môi trường – Viện 
Công nghiệp Giấy và Xenluylô và 
phòng thí nghiệm Viện Kỹ thuật 
Nhiệt đới.

b. Trên quy mô pilot

Kích thước một tấm điện cực: dài 
× rộng × dày = 35cm × 25cm × 2mm. 
Bộ gồm 9 cặp điện cực có tổng chiều 
dài 39cm. Quy mô pilot quy mô 
1,0m3/ngày được tiến hành tại Hệ 
thống xử lý nước thải - Tổng Công ty 
giấy Việt Nam

2.2. Hóa chất

Hóa chất sử dụng trong nghiên 
cứu là hóa chất công nghiệp và 
hóa chất phân tích dạng tinh khiết. 
Ngoài ra, để làm sạch bề mặt điện 
cực có sử dụng hóa chất các dung 
dịch HNO3 15% và dung dịch NaOH 
2,5%.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp thực nghiệm 

trong phòng thí nghiệm

Sử dụng điện cực nhôm để nghiên 
cứu các điều kiện công nghệ phù 
hợp như pH, mật độ dòng, khoảng 
cách điện cực và thời gian xử lý 
nước thải. Các thí nghiệm được tiến 

hành trên cốc thủy tinh 1000ml đặt 
trên máy khuấy từ, trình bày chi tiết 
theo sơ đồ hình 2. 

Mô hình thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm:
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Hình 3. Sơ đồ thực nghiệm quy mô phòng thí nghiệm

Hình 4. Mô hình công nghệ keo tụ điện hóa quy mô pilot 1,0 m3/ngày

3.2. Phương pháp thực hiện trên 
quy mô pilot

Sơ đồ công nghệ và mô hình thiết 
bị keo tụ điện hóa (Electrocagula-
tion – EC) quy mô pilot 1,0 m3/ngày 
được trình theo hình 4, bao gồm 
một số bộ phận chính: Bộ nguồn 
một chiều, bộ điện cực nhôm, bể 
phản ứng, bể lắng đứng, đường ống 
và các van đi kèm. 

Bể phản ứng được chế tạo bằng 
nhựa mica, có kích thước: dài × 
rộng × cao = 50cm × 30cm × 50cm. 
Bể được trang bị thiết bị khuấy để 
hòa trộn cho nước thải tiếp xúc 
nhiều nhất với điện cực. 

Bộ điện cực hợp kim nhôm gồm 
09 cặp điện cực/bộ: dài × rộng × 
cao = 39cm × 25cm × 35cm. Được 
kết nối với bộ nguồn một chiều 
có thông số kỹ thuật: điện áp ra: 
0-50V, dòng ra: 0-50A, điện áp vào: 

220VVAC, 50/60Hz, kích thước: 
350×450×500mm, trọng lượng: 
50kg.

Bể lắng đứng được chế tạo bằng 
nhựa mica, có kích thước: dài × 
rộng × cao = 21cm × 21cm × 60cm, 
bể có ống lắng kích thước dài × rộng 
× cao = 5cm × 5cm × 44cm.

Bình Ma-ri-ốt bằng vật liệu HDPE, 
kích thước: đường kính × chiều cao 
= Ø58,5cm × 93,5cm.

Sơ đồ hệ thống và mô hình công 
nghệ như sau:

Vận hành hệ thống:

Bước 1: Lắp đặt lắp đặt mô hình 
thiết bị xử lý màu nước thải bằng 
công nghệ keo tụ điện hóa – Elec-
trocagulation (EC) 1m3/ngày bao 
gồm bình ma-ri-ốt, bể phản ứng, bể 
lắng đứng, bộ điện cực, bộ chuyển 
nguồn một chiều.

Bước 2: Kiểm tra toàn bộ hệ thống

Bước 3: Khởi động bơm nước thải 
từ bể lắng thứ cấp vào bình ma-ri-
ốt, bổ sung lượng NaCl thích hợp, 
khởi động thiết bị khuấy.

Bước 4: Điều chỉnh van tại bình 
ma-ri-ốt chảy sang bể phản ứng với 
lưu lượng ổn định 125 lít/h

Bước 5: Cấp điện cho bộ điện cực 
được thực hiện như sau: Khi nước 
thải chảy vào bể phản ứng đạt 40 lít 
thì tiến hành khởi động bộ chuyển 
nguồn một chiều, điều chỉnh nút 
cường độ dòng điện về vạch “min”, 
chỉnh nút hiệu điện thế về vạch 
“max”. Sau đó ấn nút “Run” trên 
máy rồi từ từ điều chỉnh nút cường 
độ dòng điện đến giá trị thích hợp 
9,5A. Tại bể phản ứng nước thải bắt 
đầu được xử lý trong thời gian 30 
phút.
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Bảng 1. Phương pháp phân tích các thông số trong nước thải

Bảng 2. Hiệu quả xử lý nước thải của quá trình keo tụ điện hóa bằng điện cực nhôm ở các 
điều kiện tối ưu

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Kết quả thực nghiệm xác định 
điều kiện công nghệ phù hợp 

Kết quả xử lý nước thải trong 
phòng thí nghiệm của quá trình keo 
tụ điện hóa bằng điện cực nhôm 
được thể hiện ở Bảng 2. 

Từ quá trình thực nghiệm trong 
phòng thí nghiệm nhóm nghiên cứu 
đã đánh giá được một số điểm sau:

Bước 6: Nước thải từ bể phản 
ứng được chảy sang bể lắng đứng, 
tại bể lắng đứng sẽ có thời gian lưu 
khoảng 30 phút, bùn cặn sẽ lắng 
xuống đáy bể, nước thải sau khi xử 
lý sẽ qua máng răng cưa chảy tràn 
qua ống Ø21 ra ngoài.

Bước 7: Đánh giá kết quả nước 
thải sau khi xử lý: tiến hành lấy 
mẫu nước thải tại ống dẫn nước 
sau khi xử lý để phân tích, đánh giá 
chất lượng.

Thử nghiệm mô hình thiết bị 
công nghệ quy mô 1,0 m3/ngày xử 
lý nước thải bậc 3 của nhà máy liên 
hợp sản xuất bột giấy và giấy trong 
thời gian 20 ngày. Mẫu nước thải 
được thu và phân tích mẫu với tần 
suất 1lần/ngày × 02 vị trí (trước và 
sau khi xử lý).

3.3. Phương pháp thu và phân 
tích mẫu

Phương pháp thu mẫu: Tất cả các 
mẫu nước thải được lấy theo đúng 
hướng dẫn tại TCVN 6663-1:2011; 
ISO 5667-1:2006 – Tiêu chuẩn quốc 
gia chất lượng nước – lấy mẫu. Bảo 
quản mẫu theo hướng dẫn tại TCVN 
6663-3:2008 (ISO 5667-3: 2003) - 
Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng 
dẫn bảo quản và xử lý mẫu;

Phương pháp phân tích mẫu được 
trình bày tại bảng 1.

3.4. Phương pháp xử lý số liệu

Xử lý số liệu bằng phân mềm Mi-
crosoft Exceltrong trong việc tính 
toán số liệu.

Đối với thông số pH

Kết quả thu được cho thấy hiệu suất quá trình keo tụ điện hóa đạt giá trị 
cao nhất tại pH = 7. Trong môi trường axit và kiềm hiệu suất quá trình keo 
tụ giảm.

Nguyên nhân là do pH ban đầu ảnh hưởng lớn đến sự thủy phân trong 
quá trình keo tụ có những tác động lớn đến hiệu quả loại bỏ chất hữu cơ 
trong nước thải giấy. Trong môi trường axit nhôm bị hòa tan và tồn tại dưới 
dạng ion Al3+ và Al(OH)2+.Cơ chế keo tụ trong môi trường axit là cơ chế nén 
cấu trúc lớp kép. Do vậy để keo tụ các hạt keo màu theo cơ chế này cần một 
lượng rất lớn Al3+, Al(OH)2+. 

Trong vùng pH = 6 ÷ 7 cấu tử gây keo tụ thường tồn tại dưới dạng polime 
như Al13O4(OH)247+ hoặc kết tủa Al(OH)3. Các phức polime và kết tủa 
hydroxit nhôm gây keo tụ cho hệ keo theo cơ chế hấp phụ, trung hòa điện 
tích và quét kết tủa. Việc kết hợp các cơ chế này đã làm cho quá trình keo tụ 
chất màu xảy ra dễ dàng và đạt hiệu quả cao. 
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Trong môi trường kiềm pH = 8 ÷ 
9 kết tủa Al(OH)4- hoặc AlO2-. Nồng 
độ kết tủa Al(OH)3 giảm dần đến 
hiệu suất quá trình keo tụ giảm. Kết 
quả thực nghiệm đối với quá trình 
xử lý nước thải cấp 3 của sản xuất 
bột giấy sử dụng điện cực hòa tan 
Al cho hiệu quả khử màu cao nhất 
với pH = 7.

Kết luận: Với pH=7 là pH tối ưu để 
ứng dụng xử lý nước thải cấp 3 sản 
xuất bột giấy bằng phương pháp 
keo tụ điện hóa. Tuy nhiên, khi ứng 
dụng trên quy mô pilot khoảng pH 
tối ưu nằm trong khoảng từ 6-8 để 
đảm bảo điều kiện xử lý tốt nhất.

Đối với khoảng cách điện cực

Khoảng cách điện cực có vai trò 
quan trọng, điện thế trong dung 
dịch tăng theo khoảng cách điện 
cực. Sự thủy phân của ion nhôm 
tạo thành các phân tử keo tụ xảy 
ra theo chuỗi các phản ứng nối tiếp 
nên khoảng cách điện cực có vai trò 
quan trọng trong sự phân tán và 
phân bố của chất keo tụ trong toàn 
khối dung dịch, duy trì cơ chế trung 
hòa điện tích của qua trình keo tụ 
hệ màu.

Từ thực nghiệm ta thấy khi tăng 
khoảng cách giữa điện cực anode 
và điện cực catode thì thời gian gian 
điện phân kéo dài và tiêu hao anode 
có xu hướng tăng khá rõ rệt. Khi 
khoảng cách điện cực nhỏ, các phức 
hydroxo và keo nhôm mới sinh ra 
phân tán đều trong dung dịch nên 
tốc độ tách loại nhanh, hiệu quả keo 
tụ cao tiêu hao năng lượng nhỏ.

Khi khoảng cách điện cực lớn 
thời gian di chuyển của keo nhôm 
và chất màu tăng. Sự thủy phân và 
polyme hóa của các phân tử nhôm 
tiếp tục diễn ra tạo thành các hạt 
keo lớn có điện tích dương nhỏ, kết 

tủa nhôm hidroxit được hình thành. 
Khoảng cách giữa keo nhôm và chất 
màu lớn nên cơ chế keo tụ quét xuất 
hiện làm giảm hiệu quả keo tụ theo 
cơ chế trung hòa điện tích.

Kết luận: Như vậy khoảng cách 
điện cực trong xử lý nước thải càng 
nhỏ thì hiệu suất xử lý màu nước 
thải và COD càng cao, theo thực 
nghiệm thì khoảng cách tối ưu để 
xử lý nước thải đạt hiệu suất cao 
nhất là 1cm. Tuy nhiên, khi áp dụng 
quy mô pilot với cường độ dòng 
điện tương đối lớn để nếu khoảng 
cách giữa các điện cực nhỏ và độ 
dẫn điện cao sẽ xảy ra hiện tượng 
phóng điện gây nguy hiểm cho quá 
trình vận hành. Do đó, tuy hiệu suất 
xử lý ở khoảng cách điện cực 1 cm 
là tốt nhất, nhưng kết hợp với các 
tiêu chí khác cũng như độ an toàn 
cho thiết bị và cho người vận hành, 
hạn chế xảy ra sự cố thì khoảng 
cách điện cực 2 cm được lựa chọn 
để tiến hành thí nghiệm kế tiếp.

Đối với mật độ dòng

Kết quả thu được cho thấy ở mật 
độ dòng thấp hiệu suất xử lý nước 
thải giảm. Khi tăng mật độ dòng, 
lượng chất keo tụ tạo ra nhiều. Do 
đó, hiệu suất quá trình keo tụ tăng 
và thời gian keo tụ giảm. 

Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng mật 
độ dòng thì hiệu suất keo tụ giảm. 
Nguyên nhân là do sự thoát oxi trên 
bề mặt điện cực.

Trong quá trình thí nghiệm 
chọn mật độ dòng điện tối ưu là 2 
A/40cm2

Thời gian xử lý nước thải

Thực nghiệm cho thấy, thời gian 

ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả xử 
lý. Khi điện hóa chưa đủ thời gian 
thì chưa thực hiện được hoàn toàn 
các phản ứng oxy hóa khử các chất 
hữu cơ và chưa hình thành các tâm 
keo tụ nên hiệu quả xử lý chưa cao. 
Khi thời gian điện phân dài thì điện 
cực sẽ hòa tan nhiều, tiêu hao điện 
cực lớn, tạo nhiều ion Al3+, nhiều 
sản phẩm phụ làm tăng các tâm 
keo tụ có khả năng làm cho giá trị 
chất lượng nước tăng. Mặt khác khi 
thời gian điện hóa dài thì nhiệt độ 
dung dịch điện hóa tăng làm tăng 
khả năng hòa tan các bông cặn. Kết 
quả thực nghiệm cho thấy hiệu suất 
xử lý nước thải giấy trong khoảng 
thời gian 25 phút thì hiệu suất xử 
lý nước thải là tốt nhất. Tuy nhiên, 
nếu thời gian xử lý dài sẽ gây tốn 
kém điện năng trong khi đó với thời 
gian xử lý 10 phút các chỉ tiêu chất 
lượng nước đều thấp hơn QCVN 
12:2015/BTNMT (cột A). Vì vậy lựa 
chọn thời gian 10 phút là thời gian 
xử lý tối ưu cho thí nghiệm để vừa 
đạt yêu cầu chất lượng nước thải 
cần xử lý, vừa tiết kiệm điện năng.

4.2. Kết quả thử nghiệm trên quy 
mô pilot

Qua đánh giá trực quan, thông số 
độ màu và TSS trước và sau khi xử 
lý bằng mô hình thiết bị công nghệ 
keo tụ điện hóa quy mô pilot 1,0 m3/
mẻ giảm mạnh, thể hiện tại hình 5.

Phân tích chất lượng nước thải 
trước và sau khi xử lý cho thấy hiệu 
suất xử lý độ màu lớn nhất bằng 
điện cực nhôm là 84,9% (đạt 37 Pt-
Co); COD là 74,45% (đạt 52 mg/l); 
BOD5 là 74,71% (đạt 22 mg/l); TSS là 
72,22% (đạt 25 mg/l) thấp hơn nhiều 
so với QCVN 12-MT:2015/ BTNMT - 
Cột A. Hiệu suất xử lý các thông số 

Hình 5. Chất lượng nước thải trước (bên trái) và sau khi xử lý
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Sau nhiều năm phát triển thành công các giải 
pháp tự động hóa trong quy trình sản xuất giấy,  
Tập đoàn Saica và Công ty Valmet đã phối hợp 
phát triển công nghệ tự động hóa cho quy trình 
sản xuất bìa carton sóng, nhằm đảm bảo chất 
lượng sản phẩm cũng như nâng cao hiệu quả 
của quá trình sản xuất. 

Saica là công ty có nhiều kinh nghiệm và 
thực tiễn liên quan đến quy trình gấp nếp giấy 
tự động,  giám sát và quản lý độ ẩm của giấy. 

Hai công ty đã bắt đầu hợp tác phát triển 
công nghệ từ năm 2014, khi đó Valmet đã 
chuyển giao cho Saica hệ thống kiểm soát 
độ ẩm Valmet IQ Moisturizers cho nhà máy 
carton sóng Viana của Saica ở Tây Ban Nha. 
Theo truyền thống, hệ thống tạo sóng được 
dựa trên công nghệ đọc nhiệt độ, nhưng Saica 
Pack, bộ phận kinh doanh sản xuất carton sóng 
của Saica nhận ra rằng họ có thể cùng Valmet 
phát triển một hệ thống kiểm soát chất lượng 

tự động tiên tiến dành cho máy gấp nếp sóng.

Tới nay Valmet và Saica đã hoàn tất và giới 
thiệu một hệ thống kiểm soát chất lượng (QCS) 
cho quy trình sản xuất bìa carton sóng. Hệ 
thống sử dụng kết hợp các phép đo độ ẩm và 
nhiệt độ với bộ kiểm soát độ ẩm Vamet IQ Con-
verting Moisturizer, được điều khiển hoàn toàn 
tự động, cải thiện việc gia keo, giảm các khuyết 
tật gây bong tróc và loại bỏ cong vênh cho sản 
phẩm cuối cùng./.

Hệ thống kiểm soát chất lượng (QCS) bìa carton sóng 
đầu tiên trên thế giới

Hình 6. Chất lượng nước thải trước (bên trái) và sau khi xử lý

được thể hiện tại hình 6.

Kết luận

Qua phân tích, đánh giá cho 
thấy việc ứng dụng công nghệ keo 
tụ điện hóa với điện cực nhôm để 
loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước 
thải ngành sản xuất bột giấy, đặc 
biệt là chỉ tiêu độ màu có tính khả 
thi và hiệu quả cao. Các giá trị độ 
màu, COD, BOD5, TSS sau khi xử lý 
đều đạt chất lượng cột A -  QCVN 12-
MT:2015/ BTNMT. Công nghệ có khả 
năng áp dụng thực tế nhằm hướng 
tới mục tiêu xử lý triệt để các hợp 
chất khó phân hủy trong nước thải 
và mục tiêu xa hơn là tái sử dụng 
nước phục vụ sản xuất.
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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.
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XU HƯỚNG THAY THẾ 

CÁC SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN 
                  BẰNG CÁC SẢN PHẨM GIẤY   

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Trung tâm Công nghệ môi trường - Viện Công nghiệp Giấy Xenluylo
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Sản phẩm nhựa dùng một lần có 
nhiều mặt hữu ích trong đời sống 
và là một phần quan trọng trong 
ngành công nghiệp polyme toàn cầu 
nhưng việc sản xuất cũng như tình 
trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện 
nay lại là vấn đề đáng quan tâm 
hàng đầu trên thế giới. Sản phẩm 
nhựa dùng một lần sau khi sử dụng 
cần 100 - 1000 năm để phân hủy.

Ở Việt Nam, từ Nghị Quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII đã đặt 
mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và 
giảm đáng kể ô nhiễm môi trường 
biển; tiên phong trong khu vực 
về giảm thiểu chất thải nhựa đại 
dương”. Nghị quyết nhằm thực hiện 
có kết quả các sáng kiến và cam kết 
của Việt Nam với quốc tế về việc giải 
quyết các vấn đề rác thải nhựa mà 
trọng tâm là rác thải nhựa trong đại 
dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả 
rác thải nhựa từ các nguồn thải trên 
đất liền và các hoạt động trên biển, 
phấn đấu đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia tiên phong trong khu vực 
về giảm thiểu rác thải nhựa đại 
dương. Chỉ thị 33/2020/CT-TTg ngày 
20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường, quản lý, tái sử dụng, 
tái chế, xử lý và giảm thiểu chất 
thải nhựa. Nội dung chỉ thị nêu rõ 
Bộ Công thương chỉ đạo thực hiện 
mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh và 
sớm triển khai Kế hoạch thực hiện 
mục tiêu đến năm 2021 các cửa 
hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không 
sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến 
năm 2025 cả nước không sử dụng 
đồ nhựa dùng một lần”. Như vậy, 
thúc đẩy cơ hội phát triển các sản 
phẩm giấy thay thế sản phẩm nhựa 

dùng một lần, trong đó có sản phẩm 
giấy tiếp xúc với thực phẩm.

Theo một số nghiên cứu và khảo 
sát trên thế giới, bao bì bằng giấy là 
một trong những loại hình được sử 
dụng sớm nhất và nhiều nhất cho 
các sản phẩm thực phẩm như sữa, 
các sản phẩm từ sữa, đồ uống, bột 
khô, bánh kẹo, các loại bánh, v.v... 
Bao bì giấy có khả năng tái chế nên 
được coi là lựa chọn tốt nhất giảm 
ô nhiễm môi trường, vì giấy có thể 
được tái chế nhiều lần (sáu đến bảy 
lần). Vật liệu để sản xuất bao bì từ 
giấy và bìa chiếm khoảng 34% (lớn 
nhất) so với các loại vật liệu khác 
(Jones P, 2017). Bao bì giấy sử dụng 
trong thực phẩm chiếm 28%, đứng 
thứ 2 sau bao bì sử dụng trong công 
nghiệp (44%). Khoảng 47% tổng sản 
phẩm giấy và bìa được sản xuất 
trong năm 2000, được sử dụng cho 
các ứng dụng làm bao bì đóng gói 
(James R, 2002). Giấy được coi là 
thân thiện với môi trường, nên trở 
thành sự lựa chọn đầu tiên sử dụng 
làm bao bì cho cho ngành công ng-

hiệp thực phẩm (Khwaldia K, 2010) 
và chủ yếu được sử dụng tiếp xúc 
trực tiếp các sản phẩm thực phẩm. 

Xu hướng sử dụng bao bì bền 
vững trên thế giới

Năm 2020 bao bì bền vững được 
chú ý và được ứng dụng ở rất nhiều 
ngành như thực phẩm, đồ uống, 
bán buôn, bán lẻ, chăm sóc sức 
khỏe, ... Các xu hướng chính được 
hướng tới là:

Tái chế: trọng tâm hướng tới sử 
dụng 100% vật liệu có thể tái chế, 
phổ biến nhất là bao bì làm từ carton 
do đặc tính nhẹ và khả năng tái chế. 

Sự tối giản: đây sẽ là xu hướng 
mới và tiếp tục phổ biến. Ví dụ như, 
màu sắc của bao bì sẽ được thay 
thế bằng màu kraft nguyên bản bởi 
nó phản ánh sự thân thiện với môi 
trường và có thể phân hủy sinh học 
tốt. Kraft hay SBS (Solid Bleached 
Sulfate) là hai chất liệu giấy không 
chỉ tốt cho bao bì chất lượng cao 
mà còn tốt cho môi trường. Kraft 
nâu rất được ưa chuộng trên toàn 
thế giới vì nó có độ bền, có thể được 
tái chế hoàn toàn, và có hàm lượng 
lignin thấp. 

Bao bì thông minh: Giúp giảm 
lãng phí, chủ yếu được ứng dụng 
trong ngành đóng gói thực phẩm. 
Các chỉ số trên bao bì sẽ cho biết 
khi nào thực phẩm còn tươi hoặc 
nó không phù hợp để sử dụng, cung 
cấp thông tin, tương tác với nhà 
phân phối, sản xuất, theo dõi hành 
trình sản phẩm. 

Chuyển từ bao bì nhựa sang giấy: 
So với nhựa, bao bì làm từ giấy thân 
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thiện với môi trường hơn và cũng 
linh hoạt hơn. Hiện nay, người tiêu 
dùng đã lựa chọn bao bì giấy thay 
vì nhựa và đang trở nên phổ biến.

Tình hình cập nhật xu hướng tiêu 
dùng xanh của Việt Nam 

Sử dụng túi giấy thay thế túi 
nilong, hộp giấy đóng gói thực 
phẩm tại chỗ hoặc mang đi, ly giấy 
thay ly nhựa,..... không những bảo 
vệ môi trường mà còn thể hiện 
được sự sang trọng, hiểu biết, có 
trách nhiệm với cộng đồng.

- Siêu thị Lotte Mart, theo định 
hướng phát triển của chuỗi siêu thị 
tới năm 2025 sẽ trở thành siêu thị 
đầu tiên tại Việt Nam 100% không 
sử dụng túi nylon. Đối với các sản 
phẩm bảo vệ môi trường bày bán 
trong siêu thị, Lotte Mart cũng đưa 
ra chính sách giảm chi phí thuê 
diện tích quảng bá sản phẩm để 
người tiêu dùng được tiếp cận các 
sản phẩm thân thiện môi trường. 
Bên cạnh đó, siêu thị này còn hợp 
tác cùng các nhà sản xuất bao bì 
thân thiện môi trường và hỗ trợ 
một phần quảng bá thương hiệu 
của nhà sản xuất các sản phẩm 
xanh, sạch.

- Starbucks là chuỗi cửa hàng dẫn 
đầu xu hướng thay thế 100% cốc 
nhựa bằng thủy tinh và cốc giấy, 
ống hút nhựa thay bằng ống hút 
giấy

- Tại Việt Nam, Công ty Cổ Phần 
Cà phê Nguyên chất Tây Nguyên có 
trụ sở tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí 
Minh với 3000 cửa hàng ở 63 tỉnh 
thành, đã thay thế ly và ống hút 
nhựa bằng ly giấy, ống hút giấy từ 
tháng 10/2019.

- Ở Hà Nội rất nhiều các tiệm cà 
phê, trà, đồ uống quy mô nhỏ cũng 
hưởng ứng phong trào sống xanh, 
nói không với rác thải nhựa. Họ 
thay thế ống hút nhựa bằng ống 
hút từ gạo, cỏ, tre...; ly nhựa bằng 
ly giấy. Những thức uống mang đi 
không sử dụng cốc nhựa, không ống 
hút nhựa, không kèm túi nilon, điển 
hình:

1. All Day Coffee (số 37, Quang 
Trung, Hoàn Kiếm). Dòng chữ 
“100% đồ uống phục vụ kèm ống 
hút giấy, mềm hơn ống hút nhựa 
và thân thiện hơn với môi trường” 

là thông điệp quán muốn gửi tới 
cộng đồng: hãy cùng nhau bảo vệ 
môi trường. Thông điệp này tuy 
đơn giản nhưng nó nhắc nhở mọi 
người rằng công cuộc giảm thiểu 
rác thải nhựa nói riêng và bảo vệ 
môi trường nói chung không phải 
là một trào lưu, mà cần trở thành ý 
thức và trách nhiệm của mỗi người. 
All Day Coffee đã thử nghiệm qua 

nhiều loại ống hút như ống hút giấy, 
ống hút tre… để có những thay đổi 
tích cực, nhằm chọn ra loại ống hút 
vừa thân thiện môi trường, vừa 
khiến cho khách hàng cảm thấy hài 
lòng nhất. Cùng việc thay đổi ống 
hút nhựa thành ống hút giấy, quán 
còn dùng cốc giấy và túi giấy cho đồ 
uống mang đi. 

2. Cùi Dìa Cafe (ngách 84/2, ngõ 84 

Ngọc Khánh) sử dụng ống hút tre, 
cỏ, đồ uống mang về đựng vào bình 
thủy tinh; 

3. Một số cửa hàng khác như: Xofa 
Cafe & Bistro (số 14, phố Tống Duy 
Tân), Four Springs Tea House (số 9, 
phố Hoàng Cầu và số 159, đường Xã 
Đàn) dùng ống hút giấy, tre, đựng 
đồ mang đi bằng cốc giấy, dán thông 
điệp nhắc khách sử dụng giấy tiết 
kiệm…

Bằng những chính sách bán hàng 
khác nhau, các quán cà phê này 
đang cố gắng truyền tải tới mọi 
người ý thức bảo vệ môi trường và 
giảm thiểu rác thải nhựa (Báo Nhân 
dân, 12/2019).

- Ở Đà Nẵng, hiện có rất nhiều 
cửa hàng đồ uống “khai trừ” ống 
hút nhựa, ly nhựa và nhận được sự 
hưởng ứng nồng nhiệt như: Trịnh 
cà phê (đường Châu Thị Vĩnh Tế, 
Quận Ngũ Hành Sơn), 22 phẩy 5 
Coffee (số 33/H2/20 đường Nam 
Cao, Quận Liên Chiểu), Tipi (đường 
Phạm Văn Nghị, QuậnThanh Khê)…

Xu hướng chung của Thế giới là 
cấm, giảm thiểu, hạn chế sử dụng 
các sản phẩm nhựa dùng một lần 
và tăng cường thay thế sử dụng các 
sản phẩm giấy. Việt Nam khi hội 
nhập quốc tế cũng không thể nằm 
ngoài xu hướng này. 

Trong tương lai gần, ngành giấy 
sẽ có nhiều cơ hội mới trong việc 
phát triển sản phẩm giấy thay thế 
sản phẩm nhựa dùng một lần đáp 
ứng nhu cầu của thị trường.  
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Paper and board intended to come into contact with foodstuffs –  
Requirements on safety and hygiene
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Lời nói đầu: TCVN 12723:2019 do 
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/
TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công 
nghệ công bố.

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các 
loại giấy và các tông tráng phủ hoặc 
không tráng phủ bề mặt để tiếp xúc 
với thực phẩm.

Tiêu chuẩn này không áp dụng 
cho giấy và các tông có tráng phủ 
kim loại.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần 
thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn 
này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được 
nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn 
không ghi năm công bố thì áp dụng 
phiên bản mới nhất, bao gồm cả các 
sửa đổi.

TCVN 3649 (ISO 186), Giấy và các 
tông – Lấy mẫu để xác định chất 
lượng trung bình.

TCVN 6725 (ISO 187) Giấy, các 
tông và bột giấy. Môi trường chuẩn 
để điều hoà và thử nghiệm, quy 
trình kiểm tra môi trường và điều 
hoà mẫu

TCVN 8308 (EN 1541), Giấy và các 
tông tiếp xúc với thực phẩm – Xác 
định hàm lượng formaldehyt trong 
dịch nước chiết

TCVN 10087 (EN 646) Giấy và 
các tông tiếp xúc với thực phẩm – 
Xác định độ bền màu của giấy và 
cáctông được nhuộm màu

TCVN 10089 (EN 648) Bột giấy, 
giấy và các tông tiếp xúc với thực 
phẩm – Xác định độ bền màu của 
giấy và các tông được làm trắng 
bằng chất huỳnh quang

TCVN 10091 (EN 1104) Giấy và 
các tông tiếp xúc với thực phẩm – 
Xác định sự truyền nhiễm các chất 
kháng khuẩn

TCVN 10092 (EN 12497), Giấy và 

các tông tiếp xúc với thực phẩm – 
Xác định thủy ngân trong dịch chiết 
nước

TCVN 10093 (EN 12498), Giấy và 
các tông – Giấy và các tông tiếp xúc 
với thực phẩm – Xác định cadmi và 
chì trong dịch chiết nước

TCVN 10095 (ISO 15318) Bột giấy, 
giấy và các tông. Xác định 7 loại Bi-
phenyl polyclo hóa (PCB) cụ thể

TCVN 10096 (ISO 15320), Bột giấy, 
giấy và các tông – Xác định hàm 
lượng pentachlorophenol trong 
dịch chiết nước

EN 12498, Paper and board - 
Paper and board intended to come 
into contact with foodstuffs - 

Determination of cadmium and 
lead in an aqueous extract (Giấy và 
các tông – Giấy và các tông tiếp xúc 
với thực phẩm – Xác định cadmi, 
crôm và chì trong dịch chiết nước)

EN 16453 Pulp, paper and paper-
board - Determination of phthal-
ates in extracts from paper and 
paperboard (Bột giấy, giấy và các 
tông – Xác định hàm lượng phthalat 
trong dịch chiết) 

EN 17163 Pulp, paper and board 
- Determination of primary aromatic 
amines (Paa) an a water extract 
by a LC-MS method (Bột giấy, giấy 
và các tông – Xác định hàm lượng 
amin thơm thứ cấp trong dịch chiết 
bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao (LC-MS).
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3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng 
thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1  Giấy (paper)

Thuật ngữ chung để chỉ loại vật 
liệu dạng tờ hoặc băng phù hợp, 
trừ các tờ hoặc tấm bột giấy thường 
được hiểu là để sản xuất giấy hoặc 
cho mục đích hòa tan và các sản 
phẩm vải không dệt, được sản xuất 
bằng cách làm lắng các xơ sợi thực 
vật, xơ sợi khoáng, xơ sợi từ động 
vật hoặc xơ sợi tổng hợp hoặc hỗn 
hợp của chúng từ dung dịch huyền 
phù trên cơ cấu tạo hình thích hợp, 
có hoặc không có sự bổ sung các 
chất khác.

CHÚ THÍCH 1 Giấy có thể được 
tráng phủ, ngâm tẩm hoặc gia 
công trong hoặc sau khi sản xuất 
mà không mất đi nhận dạng là tờ 
giấy. Trong quá trình sản xuất giấy 
truyền thống, môi trường lỏng là 
nước, tuy nhiên với những phát 
triển mới, còn sử dụng cả khí và các 
chất lỏng khác

CHÚ THÍCH 2 Theo nghĩa chung 

thuật ngữ “giấy” có thể sử dụng để 
chỉ cả giấy và các tông như định ng-
hĩa trong tiêu chuẩn này. Sự phân 
biệt cơ bản giữa giấy và các tông 
thường được dựa trên độ dày hoặc 
định lượng, tuy vậy trong một số 
trường hợp sự phân biệt sẽ dựa 
trên các đặc tính và/hoặc mục đích 
sử dụng cuối. Ví dụ, một số vật liệu 
có định lượng thấp hơn, như các 
loại các tông hòm hộp và vật liệu 
làm sóng, chúng thường được gọi là 

các tông, trong khi các vật liệu khác 
có định lượng cao hơn, như các 
loại giấy thấm, giấy nỉ và giấy vẽ kỹ 
thuật cũng thường được gọi là giấy.

[TCVN 12310-3(ISO 4046-3) điều 
3.95 có sửa đổi]

3.2 Các tông (board/paperboard)

Thuật ngữ chung để chỉ các loại 
giấy thường có đặc tính cứng tương 
đối cao.

[TCVN 12310-3 (ISO 4046-3) điều 
3.16 có sửa đổi]

3.3 Giấy hoặc các tông tráng phủ 
(coated paper/board)

Giấy hoặc các tông được tráng 
phủ một hay hai mặt

[TCVN 12310-4(ISO 4046-4) điều 
3.16 có sửa đổi]

3.4 Giấy và các tông tiếp xúc với 
thực phẩm (paper and board in-
tended to come into contact with 
foodstuffs)

Giấy và các tông đáp ứng các yêu 
cầu tại Điều 4, được dùng để bao gói 
thực phẩm.

4 Yêu cầu an toàn 

Giấy và các tông tiếp xúc với thực 
phẩm phải tuân thủ các yêu cầu 
nêu tại Bảng 1. 
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5 Lấy mẫu và điều hòa mẫu thử

5.1 Lấy mẫu theo TCVN 3649 (ISO 186).

5.2 Điều hoà mẫu thử theo TCVN 6725 (ISO 187)

6 Phương pháp thử

6.1 Xác định hàm lượng chì theo EN 12498

6.2 Xác định hàm lượng cadmi theo EN 12498

Bảng 1 – Yêu cầu hoá học 6.3 Xác định hàm lượng chromi-
um theo EN 12498

6.4 Xác định hàm lượng thủy 
ngân theo TCVN 10092 (EN 12497)

6.5 Xác định hàm lượng penta-
chlorophenol theo TCVN 10096 
(ISO 15320)

6.6 Xác định hàm lượng formal-
dehyt theo TCVN 8308 (EN 1541)

6.7 Xác định chất tăng trắng 
quang học Theo TCVN 10089 (EN 
648) 

6.8 Xác định độ bền màu của 
phẩm màu, mực in theo TCVN 
10087 (EN 646)

6.9 Xác định thuốc nhuộm azo 
theo EN 17163

6.10 Xác định sự truyền nhiễm 
của chất kháng khuẩn theo TCVN 
10091(EN 1104)

6.11 Xác định hàm lượng poly-
chlorinated biphenyls theo TCVN 
10095 (ISO 15318)

6.12 Xác định hàm lượng 
phthalates theo EN 16453

6.13 Xác định vi khuẩn hiếu khí, 
tham khảo Phụ lục A hoặc phép 
thử tương đương 

6.14 Xác định nấm mốc, tham 
khảo Phụ lục A hoặc phép thử 
tương đương.

7 Ghi nhãn 

Bao gói của giấy và các tông phải 
được ghi nhãn rõ ràng, dễ đọc, bền, 
có tối thiểu các thông tin sau: 

- Số hiệu tiêu chuẩn này;

- Tên và ký hiệu sản phẩm;

- Tên, địa chỉ nhà sản xuất hoặc 
nhập khẩu;

- Số lượng giấy và các tông trong 
mỗi bao gói.
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Phụ lục A (Tham khảo)

Phương pháp xác định vi khuẩn hiếu khí và nấm mốc

A.1 Nguyên tắc chung

Xác định tổng số vi khuẩn hiếu 
khí và nấm mốc trong giấy và các 
tông trên môi trường dinh dưỡng 
thích hợp và ủ trong các điều kiện 
quy định. Tổng số vi khuẩn hiếu 
khí và nấm mốc trên gam mẫu thử 
được xác định từ số lượng khuẩn 
lạc đếm được trên đĩa.

A.2  Thiết bị, dụng cụ

Các thiết bị, dụng cụ thông thường 
trong phòng thí nghiệm vi sinh vật 
và các thiết bị, dụng cụ sau đây:

- Tủ cấy vô trùng;

- Thiết bị để khử trùng khô (tủ sấy) 
và để khử trùng ướt (nồi hấp áp 
lực);

- Tủ ấm, có khả năng duy trì nhiệt 
độ ở (30 ± 2) °C và (25 ± 2) °C;

- Đĩa Petri vô trùng, bằng thủy tinh 
hoặc chất dẻo có đường kính từ 140 
mm trở lên;

- Thiết bị đếm khuẩn lạc;

- Pipet vô trùng, có dung tích danh 
định ≥ 5 ml;

- Cân, có độ chính xác đến 0,01 g;

- Dụng cụ chứa vô trùng có dung 
tích thích hợp;

- Dao, kéo và kẹp vô trùng.

A.3.3  Dung dịch nước pepton 0,1%.

A.3.4  Etanol có nồng độ 70% hoặc lớn hơn được dùng để khử trùng 
dụng cụ thử.

A.3.5  Chuẩn bị

A.3.5.1 Chuẩn bị từ môi trường khô loại thương mại

- Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

- Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng với môi trường PCA là (7,0 ± 0,2) ở 25 
°C và với môi trường SDA là (5,6 ± 0,2) ở 25 °C.

A.3.5.2  Chuẩn bị từ các thành phần cơ bản khô

- Hòa tan các thành phần trong nước, theo thứ tự sau: cao nấm men, pepton 
từ casein, glucoza (hoặc dextroza). Đun nóng nước để hòa tan cho nhanh 
hơn.

- Thêm thạch và đun đến sôi, thỉnh thoảng khuấy cho đến khi tan hết thạch.

- Chỉnh pH sao cho sau khi khử trùng với môi trường PCA là (7,0 ± 0,2) ở 25 
°C và với môi trường SDA là (5,6 ± 0,2) ở 25 °C.

A.4   Chuẩn bị mẫu thử

A.3  Môi trường cấy và thuốc thử

A. 3.1  Môi trường thạch để đếm đĩa (PCA)

A.3.2  Môi trường thạch Sabouraud dextroza (SDA)
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Từ các mẫu còn nguyên bao gói 
được lấy theo A.1, lấy ra các phần 
mẫu để chuẩn bị mẫu thử. Chuẩn bị 
mẫu thử trong điều kiện vô trùng, 
không tiếp xúc tay trần với mẫu 
thử, sử dụng găng tay cao su hoặc 
polyetylen vô trùng để lấy mẫu thử.

A.5    Cách tiến hành

Tiến hành đồng thời với ba mẫu 
thử như nhau. Thực hiện quy trình 
thử với mỗi mẫu thử trong điều 
kiện vô trùng như sau:

- Bằng thao tác vô trùng, cân (10 ± 
0,1) g mẫu thử vào dụng cụ chứa 
mẫu đã vô trùng.

- Cho thêm 500 mL dung dịch pepton 
vô trùng vào dụng cụ chứa mẫu vô 
trùng có chứa mẫu thử và tiến hành 
quá trình đồng hóa trong 1 min. Để 
thuận lợi cho quá trình thực hiện có 
thể pha loãng thêm dịch chiết này 
đến nồng độ thích hợp.

- Dùng pipet vô trùng lấy 5,0 mL 
dung dịch chiết hoặc dịch pha loãng 
cho vào từng đĩa trong tổng số tám 
đĩa Petri vô trùng, cẩn thận không 
để lẫn sợi trong dịch chiết hoặc dịch 
pha loãng.

CHÚ THÍCH Phép thử bốn đĩa với 
5,0 mL dịch chiết hoặc dịch pha 

loãng cho một đĩa đếm vi khuẩn 
hoặc nấm tương đương với phép 
thử song song của 10,0 mL dịch 
chiết hoặc dịch pha loãng.

- Rót vào 4 đĩa Petri khoảng 30 mL 
đến 40 mL môi trường thạch đếm 
đĩa PCA và 4 đĩa Petri khoảng 30 mL 
đến 40 mL môi trường SDA ở nhiệt 
độ 44 °C đến 47 °C. Thời gian từ khi 
chuẩn bị xong dịch chiết ban đầu 
đến khi rót môi trường vào các đĩa 
không được lâu hơn 45 min.

- Trộn cẩn thận dịch cấy với môi 
trường bằng cách xoay đĩa Petri và 
để cho hỗn hợp đông đặc.

- Sau khi hỗn hợp đông đặc hoàn 
toàn, lật ngược các đĩa đã cấy mẫu 
(chỉ lật các đĩa chứa môi trường 
PCA, còn đĩa chứa môi trường SDA 
để nuôi cấy nấm mốc thì không lật 
ngược) và đặt các đĩa PCA vào tủ ấm 
ở nhiệt độ (30 ± 2) °C trong (72 ± 3) h 
và các đĩa SDA ở nhiệt độ (25 ± 2) °C 
trong 5 ngày.

- Sau thời gian ủ quy định, sử dụng 
thiết bị đếm khuẩn lạc để đếm số 
lượng khuẩn lạc trên các đĩa. Kiểm 
tra các đĩa dưới ánh sáng dịu. Điều 
quan trọng là các khuẩn lạc chính 
phải được đếm và tránh đếm nhầm 
với các hạt không hòa tan hoặc chất 

kết tủa trên đĩa.

- Các khuẩn lạc mọc lan rộng được 
coi là các khuẩn lạc đơn lẻ. Nếu ít 
hơn một phần tư đĩa mọc dày lan 
rộng, thì đếm các khuẩn lạc trên 
phần đĩa còn lại và tính số tương 
ứng cho cả đĩa. Nếu quá một phần 
tư đĩa bị mọc dày lan rộng thì loại 
bỏ đĩa và không đếm. Không đếm 
cụm nấm xuất hiện trên các đĩa 
PCA hoặc cụm vi khuẩn xuất hiện 
trên đĩa SDA.

A.6  Xác định tổng số vi khuẩn 
hiếu khí và nấm mốc

A.6.1. Tổng số vi khuẩn hiếu khí 
trên gam của mỗi mẫu thử được 
tính theo công thức sau:

Trong đó:

C1: Tổng số vi khuẩn trên đĩa PCA 1;

C2: Tổng số vi khuẩn trên đĩa PCA 2;

C3: Tổng số vi khuẩn trên đĩa PCA 3;

C4: Tổng số vi khuẩn trên đĩa PCA 4;

D: Hệ số pha loãng (= 50), trong 
trường hợp pha loãng tiếp dịch 
chiết đầu theo hệ số mũ thì D = 50 x 
10n, n là số lần pha loãng tiếp theo 
(không tính lần pha dung dịch chiết 
đầu);

T: Khối lượng của mẫu thử, tính 
bằng gam (T = 10 g).

Tính tổng số vi khuẩn hiếu khí là 
giá trị trung bình nhận được từ 3 
mẫu thử.

CHÚ THÍCH  Trong trường hợp 
phải pha loãng thì C1, C2, C3 và C4 
là số khuẩn lạc đếm trên đĩa ở nồng 
độ pha loãng 10-n.

A.6.2  Tổng số nấm mốc trên gam 
của mỗi mẫu thử được tính theo 
công thức sau:
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Trong đó:

C5: Tổng số nấm mốc trên đĩa SDA 5;

C6: Tổng số nấm mốc trên đĩa SDA 6;

C7: Tổng số nấm mốc trên đĩa SDA 7;

C8: Tổng số nấm mốc trên đĩa SDA 8;

D: Hệ số pha loãng (= 50), trong 
trường hợp pha loãng tiếp dịch 
chiết đầu theo hệ số mũ thì D = 50 x 
10n, n là số lần pha loãng tiếp theo 
(không tính lần pha dung dịch chiết 
đầu);

T: Khối lượng của mẫu thử, tính 
bằng gam. (T = 10 g).

Tính tổng số nấm mốc là giá trị 
trung bình nhận được từ 3 mẫu thử.

A.6.3 Tính toán kết quả

Tổng số vi khuẩn hiếu khí và nấm 
mốc trên gam mẫu thử được xác 
định từ số lượng khuẩn lạc đếm 
được trên đĩa.

Trong trường hợp không có bất kỳ 
khuẩn lạc nào mọc trên đĩa tương 
ứng cho 10,0 mL dịch chiết hoặc 
dịch pha loẵng thì Tổng số vi khu-
ẩn hiếu khí hay Tổng số nấm mốc 
có trong mẫu là < D/T CFU/g (tương 
ứng < 5 CFU/g)./.
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Top 5 công ty sản xuất bao bì lớn nhất khu vực Châu Á–Thái Bình 
Dương năm 2020

Một số gã khổng lồ của ngành bao bì được đặt trụ sở tại Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm hai 
trong số năm công ty lớn nhất trên toàn thế giới. Tạo ra tổng cộng 51,7 tỷ đô la về doanh thu, hãy 
cùng NS Packaging khám phá 5 công ty bao bì hàng đầu có trụ sở tại khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương theo doanh thu năm 2020:

Đứng đầu là Oji Holdings – công ty có trụ sở đặt tại Nhật Bản với 14.3 tỷ USD, xếp thứ 2 là Amcor, 
công ty này có trụ sở đặt tại Úc với tổng doanh thu năm 2020 là 12.5 tỷ USD – đứng 5 trên bảng 
xếp hạng thế giới. Nippon Paper – công ty có trụ sở tại Nhật Bản đứng ở vị trí số 3 với doanh thu 
năm 2020 là 9.6 tỷ USD. Hai công ty tiếp theo lần lượt là Nine Dragons Paper (Trung Quốc) và Toyo 
Seikan (Nhật Bản) với doanh thu lần lượt là 7.7 tỷ USD và 7.6 tỷ USD./.
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