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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 12/2021 trung bình là 730 USD/tấn, tăng 1,39% với trung bình 
tháng 11/2021.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy 

bao bì, bao gói trong tháng 12/2021 trung bình là 750 USD/tấn, tăng 7,76% với 
trung bình tháng 11/2021.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 12/2021 

trung bình là 560 USD/tấn, tăng 3,7% với trung bình tháng 11/2021.
- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 12/2021 trung bình là 

495 USD/tấn, tăng 2,6% với trung bình tháng 11/2021.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 12/2021 trung 
bình là 263 USD/tấn, giảm 7,1% so với trung bình tháng 11/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 12/2021 trung bình 
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

là 263 USD/tấn, giảm 5,3% so với trung bình tháng 11/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 12/2021 trung bình là 245 
USD/tấn, giảm 6,8% so với trung bình tháng 11/2021.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 12/2021 trung bình là 175 USD/
tấn, giảm 5,4% so với trung bình tháng 11/2021.

2. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 12/2021 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 12/2021 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 12/2021 so với tháng 11/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 12/2021 đạt 499.665 tấn, tăng 2.5% so với tháng 
11/2021.

- Tổng sản lượng trong tháng 12/2021 đạt 462.685 tấn, tăng 0.6% so với 
tháng 11/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 12/2021 đạt 240.240 tấn, tăng 63.1% so với 
tháng 11/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 12/2021 đạt 129,043 tấn, giảm 31.6% so với 
tháng 11/2021.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt  391.000 tấn, tăng 0.5% so với tháng 11/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 911 tấn, giảm 64.9% so với tháng 11/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt  
44,535 tấn, tăng 8.4% so với tháng 11/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 
26,834 tấn, tăng 31.6% so với tháng 11/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 22,900 tấn, tăng 3.9% so với tháng 11/2021.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, 
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Hình 5: Sản xuất tháng 12/2021 so với tháng 11/2021

Hình 5: Tiêu dùng tháng 12/2021 so với tháng 11/2021

ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 13,050 
tấn, tăng 14.8% so với tháng 11/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 435 tấn, giảm 59.0% so với tháng 11/2021.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 403.000 tấn, tăng 1% so với tháng 11/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 16.500 tấn, không đổi so với tháng 
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2021 so với tháng 11/2021

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt  173.000 tấn, tăng 94,4% so với tháng 11/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.161 tấn, không thay đổi so với tháng 11/2021.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 911 tấn, giảm 64,9% so với tháng 
11/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 26.834 tấn, tăng 31,6% so với tháng 11/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 1.860 tấn, giảm 18,5% so với tháng 11/2021.

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, 
in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu  
13.050 tấn, tăng 14,8% so với tháng 11/2021.

11/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 21.660 tấn, không đổi so với tháng 11/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 12.500 tấn, tăng 8,7% so với tháng 11/2021.

c. Nhập khẩu

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 113.633 tấn, giảm 32.9% so với tháng 11/2021.
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2021 so với tháng 11/2021

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 28 tấn, giảm 75,2% so với tháng 11/2021. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 5.894 tấn, tăng 6,9% so với tháng 11/2021..

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 9.488 tấn, giảm 30,1% so với tháng 11/2021..



Bản tin VPPA tháng 1   9

TIN TỨC ĐẦU TƯ

Sau 14 tháng thi công xây dựng 
dự án đầu tư mở rộng suất, Công ty 
CP Giấy Hoàng Văn Thụ đã đưa vào 
vận hành dây chuyền mới công suất 
100.000 tấn/năm. 

Khổ rộng lưới xeo 5,8m. Tốc độ 

Theo số liệu thống kê hàng tháng 
về giấy bao bì & giấy bao bì đặc biệt 
vào tháng 12/2021, Hiệp hội Giấy & 
Rừng Mỹ (AF&PA) báo cáo tiêu thụ 
trong tháng 12 đã tăng một phần 
trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Số 
liệu cả năm hầu như không đổi so 

Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ vận hành dây chuyền mới

Lee & Man khởi chạy ba TM 17.000 tấn/năm tại Trung Quốc 

thiết kế 350-500m/ph. Sản phẩm là 
loại giấy kraft làm vỏ bao xi-măng, 
dải định lượng 70-90g/m2. 

Ngày 20/01/2022 dây chuyền đã 
chạy ra những cuộn giấy đầu tiên./.

với cùng kỳ năm 2020.

- Hiệu suất hoạt động so với công 
suất của các nhà máy đạt 84%, tăng 
3,3% so với tháng 12 năm 2020 và 
tăng 2,6% tính từ đầu năm đến nay.

- Tồn kho tại nhà máy tính đến cuối 
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tháng 12 giảm 3.000 tấn so với tháng 
trước và tăng 6.000 tấn so với tháng 
12/2020.

Theo báo cáo hàng tháng về giấy 
in&viết tháng 12/2021, tiêu thụ hầu 
như không thay đổi (+0,1%) trong 
tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua giấy viết in tại Mỹ đã tăng 
8% trong tháng 12 so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Tổng mức tồn kho giấy in&viết tăng 
một phần trăm vào tháng 12 năm 
2021 so với tháng 11 năm 2021.

- Tiêu thụ giấy sản xuất từ bột hóa 
học, loại không tráng phủ (UFS) của 
Mỹ trong tháng 12 đã tăng  2% so 
với cùng kỳ năm ngoái trong khi 
mức tồn kho tăng 1% so với tháng 
11 năm 2021. Nhập khẩu UFS tăng 
16% trong khi xuất khẩu giảm 31 % 
vào tháng 11 năm 2021.

- Giấy sản xuất từ bột hóa học có 
tráng phủ (CFS) tăng 3% so với tháng 
12 năm 2020 trong khi mức tồn kho 
tăng 4% so với tháng 11 năm 2021. 
Nhập khẩu CFS tăng 62% trong khi 
xuất khẩu giảm 7% vào tháng 11 
năm 2021.

- Nhập khẩu giấy cơ học tráng phủ 
(CM) của Mỹ trong tháng 12 tăng 8% 
so với cùng kỳ năm ngoái trong khi 

mức tồn kho giảm 2% so với tháng 
11 năm 2021. Nhập khẩu CM tăng 
9% trong khi xuất khẩu giảm 1% vào 
tháng 11 năm 2021.

- Tiêu thụ giấy cơ học không tráng 
phủ (UM) tăng 5% so với tháng 12 
năm 2020 trong khi mức tồn kho 
giảm 4% so với tháng 11 năm 2021. 
Nhập khẩu và xuất khẩu UM đều 
tăng so với tháng 11 năm 2020, lần 
lượt tăng 3% và 34%./.
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Thị trường giấy bao bì, giấy in viết tại Mỹ

Công ty sản xuất giấy Lee & Man 
của Trung Quốc đã hoàn tất giai 
đoạn sản xuất thử nghiệm trên ba 
dây chuyền giấy tissue (TM) công 
suất 17.000 tấn/năm tại nhà máy ở 
thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang 
Tây.

Hai máy được cung cấp bởi nhà 
chế tạo máy và thiết bị giấy nội địa 
Baotuo Paper Machinery Engineer-
ing và một máy từ công ty Jiangsu 
Xinnuo Rail Technology cung cấp. 

Mỗi máy có chiều rộng giấy sau cắt 
biên 2,85 m và tốc độ thiết kế đạt 
1.300 m/phút. 

Theo kế hoạch của Lee & Man, 
tháng 11/2021 công ty đã bổ sung 
công suất giấy tissue 100.000 tấn/
năm tại nhà máy Cửu Giang. Phần 
còn lại bao gồm việc đưa vào vận 
hành một cặp TM khác công suất 
17.000 tấn/năm và sẽ nâng tổng 
công suất sản xuất giấy tissue của 
nhà máy đạt trên 320.000 tấn/năm./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

Cao Đức Bằng (VPPA)
Trần Khánh Linh (VPPA)

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


