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           THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

Tình hình thế giới và Việt Nam

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tình 
hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp 
tục diễn biến phức tạp, khó lường.  
Nhiều nước đang lâm vào tình 
trạng bất ổn, suy thoái. Do xung 
đột Nga-Ukraina từ 24/2/2022 đến 
nay cùng với chính sách áp đặt lệnh 
trừng phạt của Mỹ và phương Tây 
nhằm vào Nga đã làm gián đoạn 
nguồn cung lương thực và nhiên 
liệu gây ra nguy cơ khủng hoảng 
năng lượng, lương thực toàn cầu và 
làm cho giá cả trên thế giới gia tăng. 
Đồng thời, Anh công bố tân thủ 
tướng bà Liz Truss theo quan điểm 
là đồng minh đáng tin cậy của Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) và là người ủng hộ Ukraine, 
có quan điểm cứng rắn với Nga và 
Tổng thống Vladimir Putin có thể 
làm cho tình hình thế giới có nhiều 
biến động mới.

Năm 2022, thực hiện “thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 
128/NQ-CP của Chính phủ, các do-
anh nghiệp Việt Nam đã chủ động 
hơn về lao động và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh. Tình hình kinh 
tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022 
có nhiều điểm sáng trên nhiều lĩnh 
vực như: Sản xuất công nghiệp, thu 
hút đầu tư, xuất nhập khẩu, lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam. Chỉ số 
sản xuất toàn ngành công nghiệp 
(IIP) tháng 8- 2022 ước tăng 2,9% 
so với tháng trước và tăng 15,6% so 
với cùng kỳ năm trước. Tính chung 
8 tháng năm 2022, IIP tăng 9,4% 
so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 
năm 2021 tăng 5,5%). Vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài thực hiện tại 
Việt Nam 8 tháng năm 2022 ước đạt 
12,8 tỷ USD - tăng 10,5% so với cùng 
kỳ năm trước, đây là số vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài thực hiện cao 
nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam 
có độ mở lớn nên chịu tác động đan 
xen nhiều mặt bởi tình hình chính 
trị thế giới phức tạp. Chính sách 
“Zero COVID” của Trung Quốc tiếp 
tục là gọng kìm siết chặt nền kinh 
tế thế giới, khiến kinh tế toàn cầu 
phục hồi chậm lại. Diễn biến giá cả 
hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu 
trên thế giới đang tiếp tục tăng 
mạnh gây gián đoạn chuỗi cung 
ứng, đặc biệt là giá xăng dầu tạo áp 

lực lớn đến chi phí sản xuất của do-
anh nghiệp và tiêu dùng của người 
dân. Điều này sẽ ảnh hưởng không 
nhỏ đến nền kinh tế của Việt Nam 
trong những tháng còn lại của năm 
2022.

Ngành Giấy Việt Nam 09 tháng 
đầu năm 2022.

Sản xuất, tiêu dùng, nhập khẩu, 
xuất khẩu

Năng lực sản xuất các DN Giấy và 
Bột giấy Việt Nam là ~8,2 triệu tấn. 
Số lượng doanh nghiệp Giấy và Bột 
giấy Việt Nam hiện tại ~ 500 Doanh 
nghiệp, trong đó doanh nghiệp có 
quy mô lớn khoảng 20 Doanh ng-
hiệp, ~480 DN còn lại là doanh ng-
hiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp sản 
xuất giấy bao bì chiếm tỉ trọng cao 
nhất 82,48% sau đó là DN sản xuất 
giấy tissue 9,52%; vàng mã 4,76%, 
giấy in viết 1,9% còn lại là DN sản 
xuất bột giấy và các loại giấy khác. 
Như vậy, số lượng doanh nghiệp 
sản xuất giấy bao bì chiếm đa số cả 
về số lượng và sản lượng. Khoảng 
cách về quy mô, trình độ công nghệ 
mặc dù vẫn còn khá xa giữa các 
doanh nghiệp đặc biệt là doanh ng-
hiệp FDI và doanh nghiệp nhỏ ở các 
làng nghề.

Tiêu dùng

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
theo số liệu tính toán sơ bộ, tổng 
lượng tiêu dùng ước đạt 5,39 triệu 

tấn, tăng 11,71% so với 9 tháng 
năm 2021. Trong đó giấy làm bao 
bì tiêu dùng 4,34 triệu tấn, tăng 
13,5%; Giấy in báo, tiêu dùng 18,09 
nghìn tấn, giảm 9,26%; Giấy in, viết 
không tráng tiêu dùng 468,13 nghìn 
tấn, tăng 0,08%; Giấy in, viết tráng 
phủ tiêu dùng 186,31 nghìn tấn, 
tăng 14,74%; Giấy tissue tiêu dùng 
237,52 nghìn tấn, tăng 9,21%; Giấy 
khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, 
giấy dược phẩm, giấy giấy cacbon-
less, ly & cốc giấy, giấy lót tráng 
nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu 
dùng  140,87 nghìn tấn, tăng 4,85% 
so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết 
các loại giấy những tháng đầu năm 
tiêu dùng tăng do nhu cầu thiết yếu, 
mua sắm online tăng, riêng giấy in 
báo giảm do sự thay thế báo giấy 
bằng các thiết bị điện tử.

Sản xuất

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
tổng lượng sản xuất tính toán sơ 
bộ ước đạt 4,32 triệu tấn, tăng 2,92 
%, trong đó Giấy làm bao bì, sản 
xuất đạt 3,699 triệu tấn, tăng 3,58%; 
Giấy in & viết không tráng, sản xuất 
đạt 242,31 nghìn tấn, giảm 12,54%; 
Giấy tissue, sản xuất đạt 269,39 ng-
hìn tấn, tăng 12,34%; Giấy khác, 
sản xuất đạt 108,09 nghìn tấn, tăng 
0,01% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 2 tháng cuối quý III năm 
2022 (tháng 7,8,9) một số nhà máy 
phải tạm dừng sản xuất/sản xuất 
cầm chừng do tồn kho nhiều đầu 

Năng lực, Sản xuất, Tiêu dùng, Nhập khẩu, Xuất khẩu (Triệu tấn) 2019 – 2022 (E)
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ra gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt có 
doanh nghiệp tồn kho từ 2-3 tháng sản 
lượng sản xuất trong 1 năm.

Nhập khẩu

Trong 9 tháng đầu năm 2022, 
tổng lượng nhập khẩu ước đạt 2,26 
triệu tấn, tăng 28,06% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, Giấy làm 
bao bì, nhập khẩu 1,62 triệu tấn, 
tăng 31,57%; Giấy in báo, nhập 
khẩu 18,09 nghìn tấn, giảm 9,23%; 
Giấy in & viết lớp không tráng, 
nhập khẩu 229,33 nghìn tấn, tăng 
19,88%; Giấy in & viết tráng, nhập 
khẩu 186 nghìn tấn, tăng 14,74%; 
Giấy tissue, nhập khẩu 29,55 nghìn 
tấn, tăng 11,38%; Giấy khác (giấy in 
nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, 
giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly 
& cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in 
tem nhãn & mác…), nhập khẩu 174 
nghìn tấn, tăng 32,56% so với cùng 
kỳ năm trước. Như vậy, các loại giấy 
cao cấp, giấy đặc biệt trong nước 
chưa sản xuất được vẫn có nhu cầu 
cao và phải nhập khẩu, đây là thị 
trường ngách mà các nhà sản xuất 
giấy trong nước có thể tận dụng 
trong những năm tới đây.

Xuất khẩu

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng 
lượng xuất khẩu ước đạt 1,19 triệu 
tấn, tăng 4.65% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Trong đó, Giấy làm bao bì, 
xuất khẩu đạt lượng 981,66 nghìn 
tấn, tăng 0,09%; Giấy in & viết lớp 
không tráng, xuất khẩu đạt 3.51 
nghìn tấn, tăng 486%; Giấy tissue, 
xuất khẩu đạt lượng 61,41 nghìn 
tấn, tăng 25,75%; Giấy vàng mã, 
xuất khẩu đạt lượng 141,92 nghìn 
tấn, tăng 34,51% so với cùng kỳ 
năm trước. Giấy xuất khẩu hầu hết 
là các loại giấy thông dụng trong 
đó tăng trưởng cao nhất là giấy in 
viết không tráng do sản lượng xuất 
khẩu 2021 thấp nên mặc dù năm 
2022 xuất khẩu hơn 3 nghìn tấn 
nhưng tốc độ tăng trưởng cao.

Tổng tiêu thụ giấy các loại của 
cả nước năm 2022 dự báo là ~6.77 
triệu tấn với dân số năm 2022 là 
99.6 triệu người thì bình quân mỗi 
người dân Việt Nam tiêu thụ 67,95 
kg/người/năm. Như vậy, tiêu thụ 
bình quân giấy trên đầu người Việt 
Nam đã vượt qua Thái Lan ~ 67kg/
người/năm.

Giá cả nguyên nhiên liệu và một 
số sản phẩm giấy và bột giấy

Xung đột Nga-Ukraina cùng với 
chính sách thay đổi của các nước đã 
làm gián đoạn nguồn cung lương 
thực và nhiên liệu gây ra nguy cơ 
khủng hoảng năng lượng, lương 
thực, logistic toàn cầu và làm cho 
giá giấy và bột giấy biến động mạnh 
trong năm 2022 làm nhiều doanh 
nghiệp điêu đứng, sản xuất và tiêu 
thụ cầm chừng.

Một số sản phẩm giấy và bột giấy 
thời điểm 9/2022 so với thời điểm 
cùng kỳ tháng 9 năm 2021:

+ Giá bột giấy thay đổi giảm mạnh 
từ 12-52 %;

+ Giá các loại OCC giảm từ 41,5-
42,9%;

+ Giá các loại sản phẩm container 

board thay đổi không nhiều với 
cùng kỳ 2021;

+ Giá các loại sản phẩm giấy in viết, 
giấy in báo tăng từ 14,6- 30,8%;

+ Giá các loại sản phẩm carton 
board/box board tăng nhẹ từ ~5%;

+ Giá các loại sản phẩm giấy in viết, 

thành phía nam tăng giá nước sản 
xuất mạnh gây khó khăn, làm tăng 
giá thành sản xuất cho doanh ng-
hiệp, nhiều doanh nghiệp tồn kho 
lớn, các doanh nghiệp lớn cũng tra-
nh thủ từng đơn hàng nhỏ, nhiều 
doanh nghiệp phải bán giá thấp 
hơn giá vốn sản xuất.

Đầu tư, xây dựng các dự án 
ngành giấy giai đoạn 2021 – 
2022 và giai đoạn 2022 – 2025

Năng lực, Sản xuất, Tiêu dùng, Nhập khẩu, Xuất khẩu (Triệu tấn) 2019 – 2022 (E)
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           THỊ TRƯỜNG - ĐẦU TƯ

Trong năm 2022 đến thời điểm 
hiện tại có một số nhà máy đưa vào 
hoạt động, nổi bật là PM2 Cheng 
Long, 350.000 tấn/năm sẽ chạy vào 
ngày 10/9 ít hơn khá nhiều so với 
giai đoạn 2020 – 2021.  Giai đoạn 
2020 – 2021 có nhiều dự án chạy 
máy như: Công ty Cổ phần Giấy 
Marubeni, Công ty Cổ phần Giấy 
Khôi Nguyên, Công ty Cổ phần Giấy 
Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Giấy 
Phát Đạt, Công ty Cổ phần Giấy Tân 
Huy Kiệt, Công ty Cổ phần Miza, 
Công ty Cổ phần Giấy Hưng Hà, 
Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, Công 
ty Mỹ Hương (Việt Cường)... 

Các dự án mới giai đoạn 2022 – 
2025 khác gồm có: Công ty TNHH 
Giấy Lee & Man Việt Nam; Công ty 
CP Giấy Hoàng Hà; Công ty TNHH 
xưởng giấy Chánh Dương; Công ty 
TNHH Bao bì An Việt Phát; Công ty 
CP Giấy Vạn Điểm; Công ty TNHH 
Xây dựng Tự Lập; Cty CP Giấy 
Hoàng Văn Thụ; Cty Giấy Thuận An; 
Cty Giấy Hòa Bình; Công Ty TNHH 
Cheng Loong; Cty Giấy Hoàng Hà 
Phú Yên; Cty Giấy HKB; Cty Giấy 
Minh An (TKC) với công suất từ 
100.000 – 500.000 tấn/năm hứa hẹn 
nhiều thay đổi trong lĩnh vực sản 
xuất giấy Việt Nam. Một số trong đó 
đang triển khai khẩn trương, cũng 
có một số dự án vẫn là kế hoạch của 
doanh nghiệp.

Dự báo tình hình ngành giấy 
cuối năm 2022 đầu 2023

Thứ nhất, xung đột Nga và 
Ukraina vẫn diễn biến phức tạp 
khiến giá xăng dầu thế giới và trong 
nước leo thang, gia tăng chi phí sản 
xuất, nguồn cung bị gián đoạn, lạm 
phát tăng cao, sức cầu quốc tế yếu; 
việc ban hành tiêu chuẩn quy định 
mới liên quan đến nguyên liệu, 
lao động, môi trường cho các sản 
phẩm nhập khẩu của các nước đối 
tác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam và doanh 
nghiệp ngành giấy. Mặc dù những 
tháng gần đây giá nguyên liệu OCC 
có giảm mạnh nhưng còn diễn biến 
phức tạp khó lường. Các doanh ng-
hiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh 
khốc liệt với nhau và với giấy nhập 
khẩu đặc biệt mảng giấy tissue, in 
viết, bao bì cao cấp cả về chất lượng, 
giá cả và chính sách thanh toán, tín 
chấp, công nợ.

Các dự án mới giai đoạn 2022 - 2025 

Thứ hai, sức ép về giá cả, lạm 
phát, đặc biệt vào cuối năm kéo theo 
những thay đổi về tỷ giá, thị trường 
ngoại tệ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực 
đến khả năng phục hồi kinh tế, xuất 
nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm. 
Trong 2 tháng 8 và 9/2022 một số 
doanh nghiệp phải sản xuất cầm 
chừng và dự đoán còn diễn biến 
đến hết tháng 10; tình hình có thể 
sẽ tốt hơn trong tháng 11 và 12/2022 
trở đi, tuy nhiên, tình hình chung 
là sản xuất và kinh doanh những 
tháng cuối năm 2022 đầu năm 2023 
sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. 
Đặc biệt là nhu cầu vê các sản phẩm 
giấy nói chung và giấy bao bì nói 
riêng sẽ phụ thuộc rât nhiều vào sự 
tăng trưởng của các ngành khác và 
tình hình kinh tế của Trung Quốc, 
Châu Âu và Mỹ.

Thứ ba, dịch bệnh COVID-19 với 
các biến thể mới có thể diễn biến 

phức tạp cũng là mối nguy cơ ảnh 
hưởng đến quá trình sản xuất kinh 
doanh. Ngoài ra, một bộ phận người 
dân, tổ chức thắt chặt chi tiêu hạn 
chế tiêu dùng cũng gây khó khăn 
cho doanh nghiệp sản xuất. Giấy 
in, viết nhiều khả năng tiêu thụ sẽ 
giảm mạnh trong quý IV/2022 đặc 
biệt sau khi đã qua thời gian khai 
giảng đầu tháng 9.

Thứ tư, chính sách “Zero COVID” 
của Trung Quốc khiến làm chậm 
lại các hoạt động kinh tế và có thể 
gây ra những tắc nghẽn mới trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu trong đó 
có ngành giấy

Thứ năm, xu hướng thắt chặt 
các điều kiện tài chính toàn cầu 
và ở trong nước đang gia tăng, lãi 
suất USD tăng cũng là nhân tố ảnh 
hưởng tới Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế xã hội.
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Nhiều doanh nghiệp ngành giấy 
nói chung và giấy bao bì nói riêng 
đang gặp rât nhiều khó khăn do 
nhu cầu thị trường giảm mạnh và 
các khoản vay của ngân hàng bị 
thắt chặt, ảnh hưởng đến vốn lưu 
động cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đầu tư. Để khăc phục, 
các doanh nghiệp ngành giấy đang 
cố gắng hoạt động cầm chừng để 
giữ chân người lao động và khách 
hàng. Đồng thời, cũng đang liên tục 
cập nhật thông tin kinh tế chính trị 

trong và ngoài nước để nắm bắt dự 
báo tốt diễn biến giá nguyên liệu 
bột giấy, giấy phế liệu (OCC, lề cho 
giấy tissue), điện nước, nhiên liệu, 
hóa chất phụ gia, xử lý môi trường 
(nước thải, khí thải, chất thải rắn) 
đầu ra sản phẩm giấy để điều chỉnh 
kế hoạch mua bán nguyên vật liệu 
đầu vào, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh với hy vọng sẽ nhanh chóng 
vượt qua được khó khăn trong giai 
đoạn hiện nay.

Tại Đông Phi và một số khu vực khác, cây khoai 
tây đang bị đe dọa bởi một loại sâu bệnh mang 
tên tuyến trùng bào nang khoai tây (potato cyst 
nematode) – gọi tắt là PCN. Nhưng một loại giấy 
sinh học làm từ các bộ phận vứt đi của cây chuối 
có thể sẽ mang lại hy vọng mới. 

Một trong những phương pháp kiểm soát PCN 
chính là bón thuốc trừ sâu. Nhưng không may 
là những hóa chất như vậy lại không rẻ, chưa kể 
còn gây hại đến môi trường. Trong quá trình theo 
đuổi một giải pháp thay thế an toàn và ít tốn kém 
hơn, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang North 
Carolina (Mỹ) đã tìm đến những thành phần thải 
loại từ các đồn điền trồng chuối, đặc biệt là thân 
chuối.

Nhóm nghiên cứu đã tận dụng phần thân của 
giống chuối Cavendish, nghiền nát và ép thành 
dạng bột lỏng, rồi cán mỏng và phơi khô. Thành 
phẩm thu được là một lớp mỏng như giấy, chủ 
yếu chứa lignin và cellulose (có nhiều trong thân 
chuối). Giấy được cắt thành nhiều mảnh vuông 
nhỏ; một phần để nguyên còn số khác được tẩm 
một lượng nhỏ thuốc trừ sâu sinh học abamectin. 
Sau đó, nhóm dùng cả hai loại giấy để bọc xung 
quanh các củ khoai tây giống và trồng vào những 
luống thử nghiệm riêng biệt ở Kenya. Ngoài ra, 
nhóm còn trồng thêm một nhóm đối chứng – 
không dùng loại giấy trên. 

Qua hại vụ, những cây được trồng từ củ bọc 
trong giấy (có tẩm hoặc không tẩm abamectin) 
hầu như đều không bị PCN xâm nhập. Có lẽ là 
do lớp giấy đã giữ lại và hấp thu các hoạt chất 
tiết ra từ rễ cây, ngăn không cho chúng lan tỏa 
trong đất và thu hút PCN. Hiệu quả càng đặc biệt 

Ban biên tập

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, RISI, VPPA.

rõ ở những cây được trồng từ củ bọc trong giấy 
tẩm abamectin – do được bảo vệ tốt nhất khỏi 
PCN nên đạt năng suất gấp gần 5 lần nhóm đối 
chứng. Nhưng quan trọng hơn, vì giấy giúp phân 
bổ abamectin đến đúng nơi cần đến, cho nên nhà 
nông chỉ phải sử dụng một lượng thuốc trừ sâu 
rất nhỏ – chưa bằng 1/1000 khuyến cáo.

Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Tahira Pirzada nhận 
định: “Cái hay của phương pháp trên là nó đơn 
giản, rẻ và bền vững, rất phù hợp với quy mô 
không quá lớn. Quá trình sản xuất loại giấy trên 
cũng hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Đó thực 
sự là một hướng đi vô cùng hứa hẹn.”

Kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên 
tạp chí Nature Sustainability.

BẢO VỆ KHOAI TÂY 
BẰNG GIẤY SINH HỌC LÀM TỪ THÂN CHUỐI
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TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG 
HÒM HỘP CARTON SÓNG 

VÀ GIẤY BAO BÌ CÔNG NGHIỆP CHÂU Á

Thị trường giấy bao bì công nghiệp 
(containerboard) nói chung và hòm 
hộp carton sóng (corrugated) nói 
riêng đang có tốc độ phát triển nhanh 
chóng trên toàn cầu, đặc biệt là tại 
các nước châu Á. Sự tăng trưởng của 
thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi 
các yếu tố như nhu cầu ngày càng 
tăng đối với bao bì giấy tiện lợi, sự 
gia tăng hàng hóa điện tử và các sản 
phẩm hàng hóa chăm sóc gia đình 
và cá nhân, và nhu cầu về bao bì có 
độ bền cao ngày càng tăng. Ngoài ra, 
trong bối cảnh đại dịch thì thương 
mại điện tử cũng đã gia tăng nhằm 
đối phó với đại dịch, chính điều này 
đã góp phần vào sự phát triển của 
thị trường hòm hộp carton sóng. Sự 
tăng trưởng này được chứng minh 
thông qua sự gia tăng khối lượng sản 
phẩm hòm hộp carton sóng giao dịch 
trên thị trường và các dự án đầu tư 
lớn vào lĩnh vực sản xuất giấy bao bì 
công nghiệp diễn ra trong những năm 
gần đây.

Hình 1. Thị trường hòm hộp carton sóng tại Trung Quốc và các nước châu Á khác 
(Nguồn RISI).

Trung Quốc

Ấn Độ

Indonesia

Nhật Bản

Đài Loan

Thái Lan

Việt Nam

Trung Đông

Các nước Đông Nam Á khác

Các nước Nam Á

Tây Nam Á

Theo số liệu thống kê, ước tính tổng công suất hòm hộp carton sóng của 
Châu Á vào đầu năm 2022 đạt mức 128 tỷ m2/năm. Thị trường Trung Quốc 
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(nội địa) và các nước châu Á khác là 
hai khu vực được xác định chủ yếu, 
có công suất hòm hộp carton sóng 
lần lượt là 60,3 tỷ m2/năm và 68 tỷ 
m2/năm. Hình 1 và Hình 2 cho thấy 
cơ cấu công suất ước tính theo khu 
vực từ các nghiên cứu và thống kê 
tổng hợp.

Theo số liệu nghiên cứu và thống 
kê tại 5 quốc gia sản xuất hòm hộp 
carton sóng hàng đầu ở Châu Á 
khác (Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, 
Thái Lan và Việt Nam) trong giai 
đoạn 2018-20, lượng hòm hộp 
carton sóng đạt mức bình quân là 
36 tỷ m2. Công suất hòm hộp car-
ton sóng ước tính cho các quốc gia 
này là 46 tỷ m2. Như vậy, sản lượng 
hoặc lượng hàng bán ra là thấp hơn 
khoảng 21% so với công suất thiết 
kế ước tính.

Số liệu nghiên cứu và thống kê 
tiếp theo được các chuyên gia ng-
hiên cứu đưa ra là tuổi thọ của dây 
chuyền gia công gấp nếp carton 
sóng (tuổi kỹ thuật), nhằm đưa ra 
con số đầu tư dự tính cho tương 
lai. Chẳng hạn, một dây chuyền gấp 
nếp carton sóng hiện đại, mới đưa 
vào khai thác sẽ không cần đầu tư 
vốn bảo trì, bảo dưỡng so với dây 
chuyền có tuổi già hơn. Do đó, tuổi 
kỹ thuật càng cao thì dây chuyền 
càng cần khoản đầu tư lớn tiếp theo. 

Trong hầu hết các trường hợp, 
tuổi kỹ thuật cũng tương quan với 
khả năng tạo ra lợi nhuận của máy 
móc. Nếu một chiếc máy được đặt ở 
khu vực có chi phí rất thấp, thì ngay 

cả những chiếc máy cũ cũng có thể 
tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn. Phân 
bổ mức công suất theo tuổi kỹ thuật 
của dây chuyền gia công hòm hộp 
carton sóng được thể hiện trong 
Hình 3.

 Theo thống kê và ước tính của các 
nhà nghiên cứu, 86% máy gấp sóng 
giấy ở Trung Quốc (lục địa) được coi 
là có độ tuổi kỹ thuật “trung bình”, 
trong khi khoảng 9% là “hiện đại” 
và phần còn lại thuộc loại “cũ”. 
Căn cứ trên số liệu công suất có thể 
kết luận rằng 95% số dây chuyền 
tạo nếp sóng tại Trung Quốc được 
xác định có tuổi kỹ thuật là trung 
bình và hiện đại. Tại khu vực này, 
lĩnh vực sản xuất giấy bao bì công 
nghiệp đã phát triển nhanh chóng 

trong 20 năm qua, vì vậy không có 
gì ngạc nhiên khi phần lớn các dây 
chuyền tạo nếp sóng cho carton 
hòm hộp đều là dây chuyền còn 
tương đối là mới.

Trong khi đó, khoảng 40% máy 
gấp sóng của các nước châu Á khác 
được coi là cũ, 30% là loại trung 
bình và số còn lại là hiện đại. Các 
nước châu Á khác được chia ra 
thành vài khu vực và mỗi khu vực 
lại có trình độ phát triển công nghệ 
khác nhau. Riêng Đông Nam Á đều 
đã trải qua cả hai giai đoạn đầu tư 
dây chuyền làm hòm hộp carton 
sóng thời kỳ ban đầu và cả chu kỳ 
cải tiến gần đây. Do đó, tuổi kỹ thuật 
của nhiều máy gấp nếp sóng tại khu 
vực này là trung bình hoặc hiện đại. 
Riêng khu vực Nam Á gồm nhiều 
máy gấp nếp sóng công suất nhỏ, 
cũ nhưng vẫn đang hoạt động, tình 
trạng kỹ thuật của hầu hết trong số 
này là cũ. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, nhiều nhà sản xuất đã 
xem xét đầu tư nhằm nâng cấp từ 
máy bán tự động sang máy tự động 
hoàn toàn để nâng cao hiệu quả và 
công suất cao hơn. Hơn nữa, với tốc 
độ phát triển nhanh chóng của hòm 
hộp carton sóng tại thị trường khu 
vực cũng đã khiến một số quốc gia 
trong khu vực Trung Đông gia tăng 
đầu tư máy móc hiện đại hơn trong 
những năm gần đây.

Hiện nay, trên thị trường đang có 
sự so sánh giữa hai loại hình sản 
xuất: sản xuất tích hợp, tức là vừa 
sản xuất giấy bao bì công nghiệp 

Hình 3. Phân bổ mức công suất theo tuổi kỹ thuật của dây chuyền gia công carton sóng

Hình 2. Tỷ trọng năng lực sản xuất bìa carton sóng tại châu Á (Nguồn RISI)
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(containerboard), vừa sản xuất 
hòm hộp carton sóng (corugated 
board) và loại hình sản xuất hòm 
hộp carton sóng độc lập, và đặt ra 
câu hỏi loại hình sản xuất nào có lợi 
thế trong một thị trường thay đổi 
nhanh chóng hiện nay? Các công 
ty sản xuất tích hợp thì vận hành 
các dây chuyền gấp sóng giấy của 
họ khác với các nhà máy vận hành 
dây chuyền gia công hòm hộp car-
ton sóng độc lập. Mô hình sản xuất 
tích hợp là vừa sản xuất giấy bao bì 
công nghiệp, vừa gia công hòm hộp 
carton sóng. Loại hình công ty này 
có lợi thế cao hơn vì nó tạo ra một 
môi trường cung, cầu đồng bộ và sự 
linh hoạt về hậu cầu. 

Tại Trung Quốc lục địa, sự khác 
biệt giữa các khu vực là rất lớn và 
mức độ tích hợp giữa sản xuất giấy 
bao bì công nghiệp với gia công 
hòm hộp carton sóng dao động từ 
khoảng 5% đến 22%, trong khi đó 
tại Đài Loan thì con số tích hợp 
lại cao hơn đáng kể, tới 65% do thị 
trường có độ mở cao hơn, nhưng ít 
người tham gia hơn (Hình 4). Trong 
số 10 công ty gia công hòm hộp car-
ton sóng, chỉ có một nửa được tích 
hợp vào sản xuất giấy bao bì công 
nghiệp. Trong đó, ba công ty hàng 
đầu là Xiamen Hexing, Dongguan 
Shenyuan và Guangxi Jinmei đều 
không hoạt động sản xuất tích hợp. 
Tuy nhiên, các nhà sản xuất giấy 
bao bì công nghiệp lớn như Nine 
Dragons và Taison Group (Shany-
ing), đều đã bổ sung năng lực gia 
công hòm hộp carton sóng trong 
những năm gần đây.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là nước 
có tỷ lệ tích hợp sản xuất cao nhất 
tới 69%, có nghĩa là số lượng các 
công ty hoặc tập đoàn hoạt động 
sản xuất tích hợp tại quốc gia này 
nhiều hơn bất kỳ quốc gia hoặc khu 
vực châu Á nào khác. 

Trong khi đó, tại Ấn Độ mức độ 
sản xuất tích hợp chỉ đạt 7%. Mặc 
dù, tại Ấn Độ có nhiều công ty sản 
xuất hòm hộp carton sóng nhưng 
không có công ty nào có thị phần 
đáng kể, đây là thị trường có mức 
độ phân mảnh lớn nhất.

Trong 10 năm qua, tại khu vực 
Đông Nam Á đã diễn ra nhiều 
thương vụ mua bán và sáp nhập, 
cộng với làn sóng đầu tư nước ngoài 

gia tăng mạnh, nên mức độ tích hợp 
đạt tới hơn 50% công suất so với các 
khu vực châu Á khác. 

• Trung Quốc lục địa: Nine Dragons 
khởi động công suất carton hòm 
hộp sóng mới tại các nhà máy Đông 
Quan và Thiên Tân vào Quý I/2022, 
với việc lắp đặt thêm dây chuyền 
gia công tại các nhà máy Trấn Giang 
và Tuyền Châu, dự kiến vào Quý 
IV/2022 và Quý II/2023. Mỗi máy có 
công suất là 220 triệu m2 mỗi năm.

• Ấn Độ: Năm 2020, Oji Holdings đã 
xây dựng một nhà máy bìa carton 
sóng mới tại Gujarat, công suất 6 
triệu m2/tháng. Ngoài ra, công ty 
cũng đã mua lại 80% cổ phần trong 
Empire Packages vào tháng 10 năm 
2021. Hiện nay Oji Holdings vận 
hành bốn cơ sở gia công bìa carton 
sóng tại Ấn Độ.

• Indonesia: Từ năm 2021, PT Puri-
nusa Ekapersada và Oji Holdings đã 
thành lập một liên doanh gia công 
bìa carton sóng mới PT Oji Sinar 
Mas Packaging, đặt tại Bekasi, Indo-
nesia với vốn đầu tư 35 triệu đôla 
Mỹ, công suất carton sóng là 5.000 
tấn/tháng. 

• Nhật Bản: Rengo Packaging đã xây 
dựng một nhà máy bìa carton sóng 
mới tại Awa-shi, Tokushima, nhà 
máy hoạt động tháng 1 năm 2021 
thông qua công ty con Sanko Co,

 

Ltd.

• Thái Lan: Vào tháng 5 năm 2022, 
Thai Containers Group (TCG) đã 
công bố mở rộng công suất gia công 
thùng carton và bìa cứng công suất 
75.000 tấn/năm tại Samut Prakan 
và Samut Sakorn, Thái Lan. Dự kiến 
sản xuất thương mại sẽ được triển 
khai vào giữa năm 2023.

• Việt Nam: Oji Holdings công bố 
xây dựng nhà máy sản xuất bìa car-
ton sóng mới tại Việt Nam với vốn 
đầu tư 6 tỷ Yên (58 triệu USD). Nhà 
máy Đồng Nai do Ojitex (Việt Nam) 
điều hành sẽ sản xuất 10 triệu m2/
tháng, dự kiến vận hành vào năm 
2022./.

Hình 4. Tỷ lệ phân bố các nhà máy bìa carton sóng độc lập và nhà máy tích hợp
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Năm 2017, Trung Quốc ban hành 
chính sách hạn chế nhập khẩu giấy 
thu hồi (recovered paper - RCP), 
chính sách đó đã định hình lại đáng 
kể không chỉ thị trường nguyên 
liệu xơ sợi Trung Quốc mà còn cả 
thị trường toàn cầu. Đầu năm 2021, 
mặc dù Trung Quốc hoàn toàn 
ngừng mua RCP, tuy nhiên tại Ấn 
Độ và Đông Nam Á lượng RCP nhập 
khẩu đã tăng mạnh nhằm cung cấp 
cho các máy sản xuất giấy và bìa 
mới và dây chuyền bột giấy tái chế, 
bất chấp các quy định hạn chế nhập 
khẩu RCP của một số nước đã ban 
hành. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về loại 
bột tái chế chất lượng cao, trong 
vài năm trở lại đây Trung Quốc đã 
gia tăng nhập khẩu loại bột giấy tái 
chế này, cùng với đó tiêu thụ bột 
giấy nguyên sinh của Trung Quốc 
cũng đã gia tăng đáng kể thông qua 
việc nhập khẩu và sản xuất bột giấy 
trong nước.

Ngành công nghiệp giấy của 
Trung Quốc đã thực hiện nhiều 
biện pháp khác nhau để giảm bớt 
tình trạng thiếu nguyên liệu xơ sợi 
tái chế trầm trọng trong thời gian 
vừa qua. Như vậy, một câu hỏi cần 
được giải đáp là cân bằng cung cầu 
nguyên liệu bột giấy của Trung 
Quốc đã thay đổi như thế nào trong 
thời gian qua?

Trước đây, ngành công nghiệp 
giấy của Trung Quốc tăng trưởng 
mạnh mẽ và chủ yếu dựa vào nguồn 
nguyên liệu giấy thu hồi và bột giấy 
tái chế, do có nguồn nhập khẩu dồi 
dào và giá cả hợp lý. Nhưng khi 
Chính phủ ban hành các quy định 
hạn chế nhập khẩu, ngành công 
nghiệp giấy Trung Quốc đã mất 
quyền tiếp cận với nguồn RCP nhập 
khẩu giá rẻ. Nhập khẩu RCP của 
Trung Quốc giảm từ 25,7 triệu tấn 
trong năm 2017 xuống còn khoảng 
500.000 tấn vào năm 2021. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn này thu gom 
RCP trong nước của Trung Quốc 
đã tăng 5 triệu tấn nhờ những cải 
tiến liên tục trong hệ thống tái chế 
giấy của nước này. Các công ty giấy 
Trung Quốc đã đầu tư vào nhiều dự 
án bột giấy tái chế, chủ yếu ở Bắc 
Mỹ và Đông Nam Á, nhằm chủ động 
nguồn cung bột giấy tái chế từ nước 
ngoài. Tuy nhiên do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nên việc cung cấp bột 

Hình 1. Đối chiếu nguồn cung nguyên liệu bột giấy 2017 và 2021 (Nguồn RISI)       

giấy tái chế từ nước ngoài về Trung 
Quốc trong thời gian qua của một số 
dự án là không ổn định. 

Nhập khẩu bột giấy tái chế của 
Trung Quốc đã tăng từ con số 
không trong năm 2017 lên khoảng 
3,6 triệu tấn vào năm 2021. Trong 
khi đó, trong 5 năm qua đã có tổng 
cộng khoảng 9 triệu tấn các dự án 
bột giấy tái chế đã được công bố 
hoặc lên kế hoạch. Như vậy, sự tăng 
trưởng thu gom trong nước và nhập 
khẩu bột giấy tái chế vẫn còn chênh 
lệch rất xa và chưa bù đắp được 
mức sụt giảm của RCP nhập khẩu. 
Do đó, các nhà sản xuất Trung Quốc 
bắt đầu sử dụng nhiều bột giấy 
nguyên sinh hơn, cả nhập khẩu và 
sản xuất trong nước. Trong 5 năm 
qua, nhập khẩu bột giấy từ gỗ của 
Trung Quốc đã tăng khoảng 3 triệu 
tấn, trong khi sản lượng bột giấy 
nguyên sinh sản xuất trong nước 
tăng khoảng 2 triệu tấn. 

Nhìn chung, tỷ trọng bột tái chế 
trong tổng lượng bột giấy tiêu thụ đã 
giảm đáng kể từ khoảng 69% trong 
năm 2017 xuống còn 60% vào năm 
2021. Và đã có những thay đổi trong 
cơ cấu sản phẩm của ngành công 
nghiệp giấy Trung Quốc, chẳng hạn 
như sản xuất bìa gấp hộp và giấy 
bao bì công nghiệp từ bột tái chế 
giảm sút, gia tăng sản xuất khăn 
giấy và bìa gấp hộp từ bột nguyên 
sinh, điều này đã góp phần lớn vào 
sự chuyển dịch sử dụng nguyên liệu 

từ xơ sợi tái chế sang nguyên sinh.

Theo nghiên cứu và đánh giá của 
các nhà quan sát thị trường, thì xu 
hướng chuyển đổi từ sợi tái chế sang 
sợi nguyên sinh vẫn sẽ tiếp tục diễn 
biến trong tương lai. Mặc dù, trong 
thời gian qua các nhà sản xuất giấy, 
bìa Trung Quốc đã áp dụng nhiều 
biện pháp khác nhau để giảm bớt 
sự thiếu hụt bột giấy tái chế, nhưng 
tỷ lệ bột giấy tái chế hiện nay vẫn ở 
mức rất thấp.

Năm 2017, khi Chính phủ Trung 
Quốc chính thức ban hành quy định 
hạn chế nhập khẩu RCP, giá OCC 
thu mua trong nước của người tiêu 
dùng nội địa Trung Quốc đã tăng 
vọt từ 1.427 NDT/tấn năm 2016 lên 
2.232 NDT/tấn vào năm 2017 (tỷ giá 
6,5 NDT=1USD), cao hơn nhiều so 
với mức đỉnh trước đó là 1.837 NDT/
tấn vào năm 2011. Giá tiếp tục leo 
thang trong năm 2018, đạt mức cao 
nhất mọi thời đại là 2.856 NDT/tấn 
và chưa bao giờ giảm xuống dưới 
mức bình quân 2.000 NDT/tấn hàng 
năm kể từ đó. 

Sau khi hạ nhiệt phần nào vào 
năm 2019-2020, thị trường RCP quay 
trở lại khan hiếm và đắt đỏ vào năm 
2021, giá bình quân của OCC loại 
sau sử dụng, thu gom trong nước 
đạt 2.688 NDT/tấn. Tháng 5/2022, giá 
OCC đứng ở mức khoảng 2.700 NDT/
tấn, bất chấp tình hình suy thoái 
của nền kinh tế Trung Quốc và nhu 

nghìn tấn

RCP nhập khẩu

Bột giấy tái chế nhập khẩu

Bột giấy sản xuất trong nước

RCP thu gom trong nước

Bột giấy nguyên sinh 
nhập khẩu
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cầu tiêu thụ giảm sút do việc phong 
tỏa bởi covid từ đầu năm 2022. Giá 
OCC của Trung Quốc trong tháng 
5/2022 cao hơn khoảng 90% so với 
giá bình quân được ghi nhận vào 
năm 2016, trong khi giá OCC nội địa 
của Mỹ chỉ cao hơn 40% trong cùng 
thời điểm so sánh. Giá bột giấy tái 
chế nhập khẩu của Trung Quốc đã 
giảm phần nào xuống còn 455-470 
USD/tấn trong tháng 5/2022, giảm 
so với mức trung bình 470-500 USD/
tấn của năm 2022. Tuy nhiên, mức 
giá này vẫn còn quá đắt. Tại một 
số khu vực, chi phí sử dụng bột tái 
chế đã tiệm cận rất gần hoặc thậm 
chí cao hơn so với một số loại bột 
nguyên sinh nhất định.

Tính đến năm 2021, đã có khoảng 
37 triệu tấn công suất bột giấy 
nguyên sinh, bao gồm 5 triệu tấn 
công suất bột giấy phi gỗ, ở Trung 
Quốc đã được khởi động hoặc được 
công bố, phần lớn trong đó là các 
dự án tích hợp. Ngay cả khi có một 
số dự án có thể không được hoàn 
thành thì việc mở rộng công suất 
bột giấy nguyên sinh của Trung 
Quốc vẫn sẽ rất lớn.

Hiện nay, mặc dù Chính phủ 
Trung Quốc đã ban hành nhiều 
chính sách khuyến khích kết hợp 
giữa rừng-bột giấy và giấy, nhưng 
để có đủ diện tích rừng đáp ứng 
cho 32 triệu tấn công suất bột gỗ 
này vẫn là vấn đề về lộ trình và khả 
năng thực hiện. Trong điều kiện 
không đáp ứng được nguồn cung 
tại chỗ, có khả năng Trung Quốc 

sẽ phải nhập khối lượng lớn dăm 
mảnh gỗ từ nước ngoài cho các nhà 
máy sản xuất bột tại Trung Quốc.

Cùng với đó, việc nhập khẩu bột 
giấy nguyên sinh cũng sẽ được cân 
đối và điều chỉnh theo lộ trình và 
sự gia tăng sản xuất bột giấy trong 
nước. Trong trường hợp đó, bột giấy 
phi gỗ sẽ vẫn còn giữ vị trí trong 
tổng thể cung cầu nguyên liệu xơ 
sợi của ngành công nghiệp giấy 
Trung Quốc.

Như vậy, mặc dù đã cấm nhập 
khẩu nguyên liệu giấy thu hồi 
(RCP), nhưng nhu cầu nguyên liệu 

USD/tấn RMB/tấn

OCC nội địa Mỹ OCC nội địa Trung Quốc

Hình 1. Đối chiếu nguồn cung nguyên liệu bột giấy 2017 và 2021 (Nguồn RISI)       

xơ sợi tái chế phục vụ cho sản xuất 
giấy bao bì tại Trung Quốc không 
những không giảm mà còn tăng lên 
nhờ các nguồn cung bởi chính các 
công ty Trung Quốc tại nước ngoài 
xuất khẩu trở về. Ngành giấy Trung 
Quốc công bố và đưa vào kế hoạch 
mở rộng công suất bột giấy nguyên 
sinh từ nguyên liệu gỗ và phi gỗ, 
nhưng nhu cầu sử dụng bột giấy tái 
chế trong lĩnh vực sản xuất giấy bao 
bì của nước này trong giai đoạn tới 
vẫn còn rất lớn./.
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Làn sóng gia tăng về việc mở 
rộng công suất giấy bìa gấp hộp 
sản xuất từ bột nguyên thủy (virgin 
boxboard) đang bùng nổ tại Trung 
Quốc. Bắt đầu từ tháng 12/2021, 
đã có một số dự án được ghi nhận 
với tổng công suất lên tới 2,75 triệu 
tấn giấy ivory, bao gồm: một máy 
tại Quảng Tây Jingui Pulp & Paper 
(APP), công suất 1,25 triệu tấn; một 
máy của Sun Paper ở Quảng Tây, 
công suất 1,0 triệu tấn; và một máy 
Jiangxi Wuxing, công suất 500.000 
tấn.

Trong khi đó, vẫn còn một danh 
sách dài các dự án đang được tiến 
hành, với 3,9 triệu tấn khác sẽ được 
thực hiện vào cuối năm 2022 và 
2023, cũng như một số dự án đang 
trong giai đoạn lập kế hoạch và 
chưa có mốc thời gian được công bố 
(ít nhất là gần 8,0 triệu tấn). Sự gia 
tăng nhanh chóng về việc mở rộng 
công suất này đã đặt ra câu hỏi về lý 
do đằng sau việc mở rộng này, đặc 
biệt là tỷ lệ hoạt động trung bình 
hiện nay vẫn đang ở mức tương đối 
thấp. 

Có một số nguyên nhân giải thích 
cho sự thúc đẩy tăng trưởng này, các 
nguyên nhân này là không chỉ đúng 
đối với sự mở rộng công suất giấy 
bìa gấp hộp, mà còn xảy ra đối với 
cả các loại giấy khác như: giấy bao 
bì công nghiệp, giấy in, viết không 
tráng từ bột hóa và cả giấy tissue, 

Trung Quốc

Các nước 
Châu Á khác

Nghìn tấn

Hình 1. Tỷ trọng xuất khẩu ròng giấy bìa gấp hộp so với công suất của Trung Quốc giai 
đoạn 2012-2016

trong khi những lĩnh vực này cũng 
đang trong tình trạng dư cung.

Nguyên nhân đầu tiên là có một 
nguồn vốn đầu tư sẵn sàng cung 
cấp cho các khoản đầu tư này.

Thứ hai, lợi nhuận của giấy bìa 
ivory đã phục hồi mạnh mẽ sau quá 
trình hợp nhất các nhà máy trong 
năm 2020 đã giúp các nhà sản xuất 
thực hiện việc tăng giá. 

Thứ ba, các nhà sản xuất có xu 
hướng công bố và phát triển các dự 
án mới vì lo sợ bị suy giảm mất thị 
phần. 

Và nguyên nhân cuối cùng, và 
có thể là quan trọng nhất, việc mở 
rộng công suất được đưa ra nhằm 
đáp ứng kỳ vọng về nhu cầu tăng 
trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc và 
khắp châu Á, khi Chính phủ các 
nước thúc đẩy chính sách sử dụng 
bao bì bền vững, giảm ô nhiễm 
nhựa, thúc đẩy chuyển dịch từ sử 
dụng bao bì nhựa sang giấy và bìa.

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng 
công suất tại Trung Quốc hiện nay 
được đánh giá là cao, dự báo sẽ 
tăng 43% hoặc 5,0 triệu tấn giai 
đoạn 2022-2024. Như vậy, việc tăng 
công suất này tại Trung Quốc sẽ có 
tác động thế nào đến thị trường 
châu Á? Trong giai đoạn 2013-2015, 
sự mở rộng công suất giấy bìa gấp 
hộp tại Trung Quốc đã thúc đẩy sự 
gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc 
(hình 1).

Chỉ tính trong giai đoạn 2012-
2016, Trung Quốc đã từ vị trí là 
nhà nhập khẩu ròng giấy bìa gấp 
hộp (260.000 tấn) đã nhanh chóng 
chuyển thành nhà xuất khẩu ròng 
(1,3 triệu tấn). Phần lớn sự tăng 
trưởng xuất khẩu đều được dành 
cho các khu vực khác của châu Á, 
nhưng lượng hàng xuất khẩu của 
Trung Quốc tăng lên đến hầu hết 
các khu vực toàn cầu khác - đặc 
biệt là Trung Đông và Đông Âu. 
Đồng thời, cũng có một sự gia tăng 
tương tự trong việc nhập khẩu giấy 
bìa gấp hộp của các khu vực còn lại 
trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, năm 2016 là đỉnh cao, 

Châu Á

Bắc Mỹ

Đông Âu

Châu Phi

Mỹ Latin

Châu Đại Dương

Trung Đông

Tây Âu

Nghìn tấn

Hình 2. Xuất khẩu bìa gấp hộp sản xuất từ bột nguyên sinh của Trung Quốc
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và kể từ đó, xuất khẩu ròng đã tăng 
dần và giảm nhẹ dưới tác động của 
sức mạnh nhu cầu toàn cầu và khu 
vực, giá bột giấy và gần đây là chi 
phí vận chuyển. 

Hình 2 cho thấy xuất khẩu hàng 
quý của Trung Quốc đối với các loại 
hộp nguyên tấm được phân chia 
theo khu vực. Mức xuất khẩu hàng 
quý đã chạm đáy vào giữa năm 
ngoái, do nhu cầu yếu giảm xuống 
do biến thể Delta ảnh hưởng đến 
nhiều nền kinh tế địa phương châu 
Á và các hạn chế về vận chuyển 
cũng có thể ảnh hưởng đến xuất 
khẩu. 

Nhưng kể từ đó, xuất khẩu của 
Trung Quốc đã tăng lên, với các 
chuyến hàng ngày càng tăng sang 

châu Á cũng như các khu vực khác 
bao gồm Trung Đông, Đông Âu và 
thậm chí cả Tây Âu. Nhu cầu phục 
hồi ở châu Á khi các nền kinh tế 
thoát khỏi tình trạng bế tắc đã thúc 
đẩy sự trỗi dậy của khu vực; và tăng 
trưởng tương đối tốt và điều kiện 
hoạt động toàn cầu chặt chẽ hơn 
(nhu cầu toàn cầu ước tính tăng 3% 
đối với tất cả các loại thùng vào năm 
2021) cũng hỗ trợ thương mại của 
Trung Quốc trong nửa cuối năm.

Theo số liệu dự báo ngắn hạn, do 
nhu cầu tiêu thụ của các nước trong 
khu vực gia tăng trong thời gian 
tới, nên xuất khẩu các loại nguyên 
liệu thô của Trung Quốc sẽ gia tăng. 
Tăng trưởng nhu cầu của Trung 
Quốc cũng được dự đoán sẽ tăng tốc 
do mức độ tiêu thụ gia tăng, nhất là 

việc chuyển đổi sử dụng từ nguyên 
liệu nhựa sang giấy. Tuy nhiên, các 
chính sách chuyển đổi mới này 
đang diễn ra chậm chạp nên rất khó 
có thể tạo ra được sự thay đổi lớn để 
nhanh chóng hấp thụ tất cả các sản 
lượng tiềm năng mới. Theo đó, tỷ lệ 
hoạt động trung bình của các nhà 
máy sản xuất tại Trung Quốc trong 
vài năm tới có thể sẽ giảm xuống 
mức thấp ở thập niên 70./.

Hệ thống lò hơi tầng sôi 35 TPH do Mar-
tech sản xuất và lắp đặt cho nhà máy giấy 
công suất 300.000 tấn/năm của Công ty 
CP Giấy Thuận An dự kiến giúp khách hàng 
tiết kiệm được hơn 30 tỷ chi phí nhiên liệu 
mỗi năm nhờ tận dụng rác thải và bùn thải 
từ quá trình vận hành để đốt lò.

Là một trong những công ty có sản 
lượng giấy hàng đầu Việt Nam, Giấy Thuận 
An khi xây dựng nhà máy tại KCN Minh 
Hưng đã tìm kiếm giải pháp, nhằm khắc 
phục những nhược điểm của hệ lò hơi cũ 
đang hoạt động bằng hệ thống lò hơi tầng 
sôi cho nhà máy mới với các ưu điểm vượt 
trội do Công ty Martech cung cấp và lắp 
đăt. Hệ thống lò hơi mới do Martech cung 
cấp có những ưu điểm vượt trội như: vận 
hành liên tục, thời gian hoạt động 24/24 
mỗi ngày, 29 ngày/tháng; giảm chi phí 
nhiên liệu, dự kiến tiết kiệm hơn 30 tỷ/
năm; không tốn chi phí xử lý rác khoảng 
200 tấn/ngày; đảm bảo khói thải luôn đạt 
tiêu chuẩn môi trường; tăng công suất sản 
xuất giấy 20% so với lò cũ.

Hệ thống lò hơi 35TPH bắt đầu lắp đặt 
từ tháng 06 năm 2021, dự kiến hoàn thiện 

và vận hành vào tháng 2 năm 2022, Martech khẳng định hệ 
thống lò hơi tầng sôi 35TPH mới sẽ đáp ứng được công suất 
của Nhà máy Giấy Thuận An, đảm bảo tiêu chuẩn khói thải 
môi trường, giúp khách hàng đáp ứng kế hoạch sản xuất và 
tối đa lợi nhuận trong những năm tới.

HỆ THỐNG LÒ HƠI TẦNG SÔI 35TPH 
TẠI CÔNG TY GIẤY THUẬN AN
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Hiệp hội Giấy Trung Quốc (CPA) 
vừa cho công bố thông tin về tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Ngành Công nghiệp Giấy Trung 
Quốc trong năm 2021. Theo số liệu 
công bố của CPA, tất cả các chỉ tiêu 
sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu 
của Ngành đều có mức tăng trưởng 
mạnh mẽ, mặc dù trong 2 năm liền 
2020 và 2021, nền kinh tế Trung 
Quốc có phần suy giảm vì nước này 
vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ do 
dịch covid vẫn còn diễn biến phức 
tạp.

Năm 2021, theo số liệu thống kê, 
tổng sản lượng các loại bột giấy, 
giấy và bìa và các sản phẩm từ giấy 
đạt 280,21 triệu tấn, tăng 9,89% so 
với cùng kỳ năm trước; trong đó: 
sản lượng giấy, bìa là 121,05 triệu 
tấn, tăng 7,50% so với năm trước; 
bột giấy đạt sản lượng 81,77 triệu 
tấn, tăng 10,83% so với năm trước; 
sản lượng các sản phẩm từ giấy là 
77,39 triệu tấn, tăng 12,81% so với 
năm trước.

Sản xuất và tiêu dùng giấy và bìa

 Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, đến năm 2021, cả 
nước có khoảng 2.500 doanh nghiệp sản xuất giấy và bìa, sản lượng giấy 
và bìa cả nước là 121,05 triệu tấn, tăng 7,50% so với năm trước. Tiêu dùng 

Bảng 1 Sản xuất và tiêu dùng giấy và bìa năm 2021

Đơn vị: 10.000 tấn

(Nguồn Hiệp hội giấy Trung Quốc)

BÁO CÁO THỐNG KÊ 
NGÀNH GIẤY TRUNG QUỐC NĂM 2021
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giấy và bìa đạt 126,48 triệu tấn, tăng 
6,94% so với năm trước và mức 
tiêu dùng bình quân đầu người đạt 
89,51 kg (1,413 tỷ người).

Giấy in báo: Năm 2021, sản 
lượng giấy in báo là 900.000 tấn, 
giảm -18,18% so với năm trước, tiêu 
dùng 1,6 triệu tấn, giảm -8,57% so 
với năm trước. Từ năm 2012 đến 
năm 2021, sản lượng giảm bình 
quân hàng năm là -14,79% và tiêu 
dùng giảm bình quân hàng năm là 
-9,50%.

Giấy in và viết không tráng phấn: 
Năm 2021, sản lượng giấy in và viết 
không tráng phấn là 17,2 triệu tấn, 
giảm -0,58% so với năm trước; tiêu 
dùng 17,93 triệu tấn, tăng 0,56% so 
với năm trước. Từ 2012 đến 2021, 
sản xuất giảm bình quân hàng năm 
là -0,19%, tiêu dùng tăng bình quân 
hàng năm là 0,70%

Giấy in tráng phấn: Năm 2021, 
sản lượng giấy in tráng phấn là 6,35 
triệu tấn, giảm -0,78% so với năm 
trước; tiêu dùng 5,83 triệu tấn, tăng 
2,10% so với năm trước. Từ năm 
2012 đến năm 2021, sản xuất giảm 
bình quân hàng năm là -2,26%, tiêu 
dùng giảm bình quân hàng năm là 
-1,00%.

Giấy tissue: Năm 2021, sản lượng 
giấy tissue là 11,05 triệu tấn, tăng 
2,31% so với năm trước; tiêu dùng 
10,46 triệu tấn, tăng 5,02% so với 
năm trước. Từ năm 2012 đến năm 
2021, sản lượng tăng bình quân 
hàng năm là 3,95% và tiêu dùng 
tăng bình quân hàng năm là 4,06%.

Giấy bao gói: Năm 2021, sản 
lượng giấy bao gói là 7,15 triệu tấn, 
tăng 1,42% so với năm trước; tiêu 
dùng 7,22 triệu tấn, tăng 0,56% so 
với năm trước. Từ năm 2012 đến 
năm 2021 sản xuất tăng bình quân 
hàng năm là 1,24% và tiêu dùng 
tăng bình quân hàng năm là 1,09%.

Duplex mặt trắng: Năm 2021, 
sản lượng duplex mặt trắng đạt 
15,25 triệu tấn, tăng 2,35% so với 
năm trước; tiêu dùng 14,27 triệu 
tấn, tăng 3,93% so với năm trước. 
Từ năm 2012 đến năm 2021, sản 
xuất tăng bình quân hàng năm là 
1,04%, tiêu dùng tăng bình quân 
hàng năm là 0,38%.

Bìa làm hộp: Năm 2021, sản 

Bảng 2. Tỷ trọng sản xuất và tiêu dùng các loại giấy – 2021

Bảng 3 – Sản lượng bột giấy từ 2017 đến 2021

Bảng 4 - Tiêu dùng bột giấy năm 2021

(Nguồn Hiệp hội giấy Trung Quốc)

(Nguồn Hiệp hội giấy Trung Quốc)

(Nguồn Hiệp hội giấy Trung Quốc)

lượng bìa làm hộp đạt 28,05 triệu 
tấn, tăng 14,96% so với năm trước; 
tiêu dùng 31,96 triệu tấn, tăng 
12,65% so với năm trước. Từ năm 
2012 đến năm 2021, sản xuất tăng 
bình quân hàng năm là 3,38%, tiêu 
dùng tăng bình quân hàng năm là 
4,47%.

Giấy làm thùng sóng: Năm 2021, 
sản lượng giấy làm thùng sóng là 
26,85 triệu tấn, tăng 12,34% so với 
năm trước; tiêu dùng 29,77 triệu 

tấn, tăng 7,24% so với năm trước. 
Từ năm 2012 đến năm 2021, sản 
xuất tăng bình quân hàng năm là 
3,21% và tiêu dùng tăng bình quân 
hàng năm là 4,36%.

Giấy và bìa cứng đặc biệt: Năm 
2021, sản lượng giấy và bìa cứng 
chuyên dụng là 3,95 triệu tấn, giảm 
-2,47% so với năm trước; tiêu dùng 
3,12 triệu tấn, giảm -5,45% so với 
năm trước. Từ năm 2012 đến năm 
2021, sản xuất tăng bình quân hàng 
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năm là 6,72% và tiêu dùng tăng 
bình quân hàng năm là 6,11%.

Sản xuất và tiêu dùng bột giấy

Sản xuất bột giấy năm 2021: Theo 
số liệu khảo sát của Hiệp hội Giấy 
Trung Quốc, tổng sản lượng bột 
giấy cả nước năm 2021 là 81,77 
triệu tấn, tăng 10,83% so với năm 
trước. Trong đó: Bột gỗ 18,09 triệu 
tấn, tăng 21,41% so với năm trước; 
bột giấy tái chế 58,14 triệu tấn, tăng 
8,41% so với năm trước; bột giấy 
phi gỗ 5,54 triệu tấn, tăng 5,52% so 
với năm trước (Bảng 3). 

Tiêu dùng bột giấy năm 2021: 

Năm 2021, tổng lượng bột giấy 
tiêu dùng của cả nước là 110,1 triệu 
tấn, tăng 7,94% so với năm trước. 
Tiêu dùng bột gỗ đạt 41,51 triệu tấn, 
chiếm 38% tổng lượng bột giấy tiêu 
dùng, trong đó bột gỗ nhập khẩu 
chiếm 22%, bột gỗ sản xuất trong 
nước chiếm 16%. Tiêu dùng bột 
giấy loại đạt 63,11 triệu tấn, chiếm 
57% tổng lượng bột giấy tiêu dùng, 
trong đó: bột giấy tái chế nhập khẩu 
chiếm 3%, bột giấy tái chế sản xuất 
trong nước chiếm 54%. Tiêu dùng 
bột giấy phi gỗ là 5,48 triệu tấn, 
chiếm 5% tổng lượng bột giấy tiêu 
dùng (Bảng 4).

Sử dụng giấy loại năm 2021: 
Năm 2021, tổng lượng giấy loại tái 
chế trong nước là 64,91 triệu tấn, 
tăng 18,17% so với năm trước, tỷ lệ 
thu hồi giấy loại là 51,3% và tỷ lệ sử 
dụng giấy loại là 54,1%. Tái chế giấy 
loại nội địa bình quân tăng hàng 
năm 4,22%.

Xuất nhập khẩu giấy và bìa, 
bột giấy, giấy loại và các sản 
phẩm từ giấy

Nhập khẩu giấy và bìa, bột 
giấy, giấy loại và các sản phẩm 
từ giấy: Năm 2021, nhập khẩu giấy 
và bìa là 10,9 triệu tấn, giảm -5,55% 
so với năm trước; nhập khẩu bột 
giấy là 30,52 triệu tấn, giảm -2,65% 
so với năm trước; nhập khẩu giấy 
loại là 540.000 tấn, giảm -92,16% 
so với năm trước; nhập khẩu sản 
phẩm giấy khác đạt 190.000 tấn, 
tăng 18,75% so với năm trước.

Năm 2021, nhập khẩu tổng cộng 
42,15 triệu tấn giấy và bìa, bột giấy, 
giấy loại và các sản phẩm từ giấy, 
giảm -15,60% so với năm trước, trị 
giá 29,017 tỷ USD, tăng 19,93% so 
với năm trước. Giá giấy và bìa nhập 
khẩu bình quân là 695,54 USD/tấn, 
tăng 26,94% so với giá bình quân 
của năm trước; giá bột giấy nhập 
khẩu bình quân là 675,49 USD/tấn, 
tăng 31,78% so với giá bình quân 

của năm trước, giá giấy loại nhập 
khẩu bình quân là 246,26 USD/tấn, 
tăng 40,51% so với giá trung bình 
của năm trước (xem Bảng 5).

Xuất khẩu giấy và bìa, bột giấy, 
giấy loại và các sản phẩm từ 
giấy: Năm 2021, xuất khẩu giấy và 
bìa là 5,47 triệu tấn, giảm -6,81% so 
với năm trước; xuất khẩu bột giấy 
là 154.200 tấn, tăng 46,16% so với 
năm trước; xuất khẩu giấy phế liệu 
là 1.200 tấn, giống như năm trước; 
xuất khẩu các sản phẩm giấy khác 
đạt 3,75 triệu tấn, tăng 15,74% so 
với năm trước.

Năm 2021, 9,3574 triệu tấn giấy 
và bìa, bột giấy, giấy loại và các sản 
phẩm từ giấy đã được xuất khẩu, 
tăng 1,72% so với năm trước và thu 
được 24,359 tỷ USD, tăng 14,97%. so 
với năm trước. Giá giấy và bìa xuất 
khẩu bình quân là 1.647,32 USD/tấn, 
tăng 3,95% so với giá bình quân của 
năm trước; giá bột giấy xuất khẩu 
bình quân là 1.224,51 USD/tấn, tăng 
12,82% so với giá bình quân của 
năm trước (xem Bảng 6).

Năm 2021, nhờ sự ổn định và 
cải thiện chung của tình hình kinh 
tế trong nước và sự gia tăng ngoại 
thương, ngành công nghiệp giấy đã 
vượt qua những khó khăn do chi 
phí nguyên liệu, năng lượng và giao 
thông ngày càng tăng và sự lây lan 
của dịch bệnh mới. 

Ngành giấy hướng tới việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, thích ứng 
với sự phát triển của thị trường, 
duy trì sự phát triển ổn định và đầy 
nhanh tốc độ phát triển xanh./.

Nguồn Hiệp hội Giấy Trung Quốc
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Cổ phiếu ngành giấy thế nào trong thị trường đầy 
biến động? 

Năm 2022 được xem là năm có nhiều biến động 
của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cổ phiếu 
ngành giấy vẫn luôn thu hút nhiều sự chú ý của các 
nhà đầu tư. 

CỔ PHIẾU 
NGÀNH GIẤY 

TRONG THỊ TRƯỜNG 
ĐẦY BIẾN ĐỘNG



                                                                                                                    Tháng 8-9/2022     25  

Chi phí quản lý tăng nhẹ 1.5% với 
gần 10 tỷ đồng; chi phí bán hàng 
giảm 16% về còn gần 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo giải trình của DHC, 
chi phí thuế TNDN hiện hành tăng 
118.27% do dự án Nhà máy giấy 
Giao Long - giai đoạn 2 đã hết thời 
gian miễn thuế (2 năm 2020 và 
2021) và đang được giảm 50% thuế 
suất (4 năm từ 2022-2025).

Đồng thời, Công ty TNHH MTV 
Bao bì Bến Tre đi vào hoạt động 
chính thức từ tháng 4/2022, sản 
lượng và lượng bán ra còn thấp, 
chưa có hiệu quả.

Từ những yếu tố trên, DHC báo 
lãi ròng gần 114 tỷ đồng trong quý 
2/2022 nhưng vẫn giảm 11.4% so 
cùng kỳ.

Tính chung giai đoạn 6 tháng đầu 
năm, doanh thu thuần của DHC 
giảm 3%, đạt hơn 2.025 tỷ đồng 
và lãi ròng giảm 23%, còn 231.5 tỷ 
đồng.

Năm 2022, DHC đặt mục tiêu do-
anh thu 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận 
sau thuế 450 tỷ đồng, đều giảm hơn 
6% so với năm trước. So với mục 
tiêu đề ra, Công ty đã thực hiện 
được 52% chỉ tiêu doanh thu và

 

51.4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tuy nhiên, một số liệu cho thấy, 
tỉ lệ tồn kho của Đông Hải Bến Tre 
tăng cao hơn 50% so với kỳ cuối 
năm 2021, tương đương gần 650 tỷ 
đồng. 

Đối với biến động cổ phiếu lớn 
của DHC có thể kể đến một số giao 
dịch của ông Lê Bá Phương, Phó 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
vào hồi tháng 6. Ông Lê Bá Phương 
đã bỏ ra khoảng 33 tỷ đồng mua 
475,000 cổ phiếu từ ngày 02-21/06, 
từ đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 8.04% (5.6 
triệu cp) lên 8.71% (6.1 triệu cp). 

Diễn biến giá cổ phiếu giai đoạn 
hiện nay của DHC vẫn có nhiều 
giao động. Giá cổ phiếu từ đầu 
năm đến nay có sự đi xuống so với 
khoảng cuối năm ngoái, và theo đà 
đang giảm dần từ 85.000/cổ phiếu 
(4/2022) đến 61.0 00/cổ phiếu (tháng 
8). Khối lượng giao dịch dao động 
60 nghìn/phiên.  

Dù có nhiều thay đổi, nhưng nhà 
đầu tư vẫn luôn nhìn thấy ở DHC 
những tiềm năng trong việc phát 
triển xuất khẩu giấy ra nước ngoài. 
Vì thế, giá cổ phiếu vẫn được kỳ 
vọng lên đến 95.000đ, mang đến 
những lợi nhuận cho nhà đầu tư 
lâu dài. 

DHC – kỳ vọng trở về giá 95.000đ/
cổ phiếu

Đông Hải Bến Tre là doanh ng-
hiệp sản xuất giấy bao bì công ng-
hiệp, phần lớn bán ra bên ngoài và 
một phần sử dụng nội bộ để sản 
xuất bao bì giấy cung cấp chủ yếu 
cho các doanh nghiệp trong ngành 
thủy sản và may mặc.

Ngày 23/07/2009, Công ty Cổ phần 
Đông Hải Bến Tre chính thức niêm 
yết và giao dịch cổ phiếu trên Sàn 
giao dịch chứng khoán TP. HCM 
(HOSE) với mã chứng khoán: DHC

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) 
hợp nhất quý 2/2022, Công ty Cổ 
phần Đông Hải Bến Tre lãi ròng 
giảm 11.4% so với cùng kỳ năm 
trước, còn gần 114 tỷ đồng.

Với con số này, DHC lý giải mặc dù 
sản lượng sản xuất ổn định nhưng 
do tình hình thị trường không thuận 
lợi nên sản lượng bán ra giảm.

Trong đó, doanh thu thuần của 
DHC đạt gần 994 tỷ đồng, giảm 8% 
so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán 
cũng giảm 9.3%. Lãi gộp ghi nhận 
gần 173 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%. Do 
đó, biên lãi gộp cải thiện từ 16.2% 
lên 17.4%.

Tương tự doanh thu thuần, doanh 
thu tài chính của DHC giảm 20% so 
cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng, do giảm 
lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá.

Ngược lại, chi phí tài chính gấp 
2.5 lần cùng kỳ, lên gần 11 tỷ đồng; 
chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá thanh 
toán tiền nguyên liệu nhập khẩu và 
lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 
các khoản công nợ có gốc ngoại tệ 
tại ngày 30/06/2022.

Nhà máy Giấy Giao Long (Đông Hải Bến Tre)       
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GVT – tăng trưởng “khủng”

Năm 2022 có thể xem là năm có 
sự tăng trưởng vượt bậc của cổ 
phiếu GVT – Công ty Cổ phần giấy 
Việt Trì. 

Theo đánh giá, chỉ số tăng trưởng 
của cổ phiếu GVT tăng trưởng của 
năm lên đến xấp xỉ 43%. 

CTCP Giấy Việt Trì được đánh giá 
là một trong những đơn vị trả cổ 
tức 2021 bằng tiền mặt cao, với tỷ 
lệ 39% (3.900 đồng/cp) - cao hơn so 
với kế hoạch 30%. Với 11.6 triệu cổ 
phiếu đang lưu hành, GVT đã chi 
hơn 45 tỷ đồng để thanh toán cho 
cổ đông.

Giá cổ phiếu GVT dao động mức 
103.000 đồng – 137.700đồng/cp, 
song thanh khoản bình quân còn 
thấp, dưới cổ phiếu trong giai đoạn 
vừa qua.  

GVT được đánh giá là một trong 
những công ty phát triển mạnh. Các 
chỉ số báo cáo tài chính năm 2021 
cho thấy, Công ty đạt lợi nhuận 
trước thuế 254 tỷ đồng, tăng gần 
42% so với năm 2020 và gấp 2.5 lần 
kế hoạch đề ra. Riêng năm 2022, 
Công ty dự kiến doanh thu và lợi 
nhuận trước thuế tối thiếu lần lượt 
là 2,000 tỷ đồng và 120 tỷ đồng; tỷ 
lệ chia cổ tức không thấp hơn 30%.

HAP –  Lợi nhuận gộp tăng 45%

CTCP Tập đoàn Hapaco (HAP) tiền 
thân là Xí nghiệp giấy bìa Đồng Tiến 
thành lập vào năm 1960. Năm 1999, 

HAP chuyển sang hoạt động theo 
mô hình cổ phần. Năm 2000, HAP 
là một trong các công ty cổ phần 
đầu tiên niêm yết tại Sở giao dịch 
chứng khoán TP.HCM (HOSE). Công 
ty chuyên sản xuất bột giấy và giấy 
các loại, sản phẩm chế biến từ lâm 
nông sản để xuất khẩu; kinh doanh 
bất động sản, xây dựng văn phòng… 
Hiện Hapaco sở hữu 5 công ty con 
hoạt động sản xuất giấy là Công ty 
Cổ phần Giấy Hải Phòng, Công ty Cổ 
phần Giấy Hải Phòng Hapaco, Công 
ty TNHH Hapaco Yên Sơn, và Công 
ty Cổ phần Hải Hà, Công ty TNHH 
Hapaco Đông Bắc (vừa trồng rừng, 
sản xuất giấy).   

6 tháng đầu năm 2022 của HAP 
(công ty mẹ), lợi nhuận kế toán sau 
thuế TNDN đạt gần 4 tỷ đồng, năm 
2021 đạt gần 23 tỷ đồng, giảm 83%. 

Nguyên nhân làm cho lợi nhuận 
sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
trong BCTC riêng bán niên năm 
2022 của Tập đoàn Hapaco giảm 
so với cùng kỳ năm trước được giải 
trình do hoạt động chủ yếu của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco 
(công ty mẹ) là hoạt động đầu tư tài 
chính do chuyển toàn bộ hoạt động 
sản xuất về công ty con. Tại công ty 
mẹ bán niên 2022 có hoàn nhập dự 
phòng đối với công ty thành viên 
năm trước bị lỗ, có thu lợi nhuận 
của công ty con, và nhận được cổ 
tức từ hoạt động đầu tư tài chính.  

Cũng theo báo cáo, các khoản 
phải thu ngắn hạn của Hapaco là 
hơn 204 tỷ đồng, tài sản dài hạn 

hơn một nghìn tỷ đồng, đầu tư tài 
chính dài hạn hơn 958 tỷ đồng. 

Còn báo cáo hợp nhất cho thấy, 
doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt hơn 
303 tỷ đồng tăng 45% so với cùng kỳ, 
lợi nhuận gộp đạt 235.6 tỷ đồng tăng 
32%, Lợi nhuận thuần từ HĐKD đạt 
30.97 tỷ đồng, vượt 94%, lợi nhuận 
sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, tăng 
66%. 

Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, 
tổng tài sản của HAP gấp gần 2 lần 
đầu năm, xấp xỉ 1,564 tỷ đồng. Tài 
sản ngắn hạn cuối kỳ gần 923 tỷ 
đồng, chiếm 58% tổng tài sản; các 
khoản phải thu ngắn hạn với hơn 
477.5 tỷ đồng, chiếm 30.5%.

Trước đó, từ ngày 28/01-28/02, 
HAP đã chào bán thành công toàn 
bộ 55.4 triệu cp với giá 10.000 đồng/
cp để thu về hơn 554 tỷ đồng. Kết 
quả, vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 
1.111 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá 
cổ phiếu biến động khoảng 8%, khối 
lượng giao dịch mỗi phiên khoảng 
280 nghìn cổ phiếu. 

HHP - 6 tháng đạt mức tăng trưởng 
50,33%

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà 
Hải Phòng (HHP) được thành lập 
năm 2012 với số vốn 18 tỷ đồng để 
thực hiện dự án Tái cấu trúc Nhà 
máy sản xuất giấy Đức Dương. ới 
công suất 15.000 tấn giấy Kraft/năm 
và gián tiếp sở hữu Nhà máy Sản 
xuất Giấy Bao bì với công suất 9.000 
tấn/năm thông qua công ty con - 
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà 
Nam. Năm 2018, Hoàng Hà đã trở 
thành Công ty đại chúng, niêm yết 
trên Sàn Chứng khoán với mã HHP. 

Theo BCTC kiểm toán, 6 tháng đầu 
năm 2022, HHP tăng 31,74% só với 
cùng kỳ năm 2021. Theo đó, năm 
2022 HHP đạt gần 16 tỷ đồng, trong 
khi năm 2021 đạt gần 12 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế (LNST) tại Công ty 
sau hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 
là hơn 19 tỷ đồng, còn 6 tháng đầu 
năm 2021 hơn 16 tỷ đồng, tăng hơn 
20%. 

Theo giải trình của HHP, LNST 6 
tháng đầu năm 2022 tăng do công 
ty đã tận dụng nguồn vốn sẵn có để Nhà máy Giấy Việt Trì
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đẩy mạnh mảng kinh doanh thương 
mại, mở rộng tệp sản phẩm và 
khách hàng, đẩy mạnh xuất khẩu 
nên doanh thu 6 tháng đạt mức 
tăng trưởng 50,33% so với cùng kỳ. 
Bên cạnh đó, công ty đã tập trung 
vào việc tiết giảm các chi phí gián 
tiếp như chi phí bán hàng, quản 
lý doanh nghiệp. Tuy vậy, do giá 
giấy nguyên liệu tăng từ đầu năm 
dẫn đến tỷ trọng giá vốn/ doanh 
thu thuần tăng 1,29% nên mức lợi 
nhuận sau thuế chỉ đạt mức tăng 
31,74% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tương tự, LNST 6 tháng đầu năm 
2022 của toàn công ty sau hợp nhất 
tăng hơn 3,2 tỷ đồng (tăng 20,15%) 
so với 6 tháng đầu năm 2021 do 
các yếu tố: Doanh thu toàn công ty 
sau hợp nhất đã tăng 39.58% so với 
cùng kỳ, đây là kết quả của việc cả 
công ty mẹ và công ty con đều nỗ 
lực mở rộng tệp khách hàng, đẩy 
mạnh xuất khẩu sang thị trường 
các nước lân cận. Công ty cùng 
giảm các chi phí gián tiếp như chi 
phí tài chính, chi phí bán hàng, chi 
phí quản lý doanh nghiệp, nhưng 
do giá nguyên liệu tăng dẫn đến tỷ 
trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng 
1.38%, toàn công ty chỉ đạt mức lợi 
nhuận sau thuế tăng 20.15% so với 
cùng kỳ năm 2021.  

6 tháng đầu năm 2022, HHP đạt 
doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ là hơn 342 tỷ đồng, 
lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vụ gần 28 tỷ đồng.

Theo đánh giá, biên động giá thời 
gian qua của HHP không cao (dưới 
10%) giá đóng cửa thời điểm cao 
nhất trong quý khoảng 10.650 đồng, 
giá đóng cửa thấp nhất khoảng 
8.840 đồng. Khối lượng giao dịch/ 
ngày đạt hơn 71 nghìn cổ phiếu. 

CAP – lợi nhuận sau thuế tăng 
256%

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm 
Yên Bái (HNX: CAP) được xem là 
“hiện tượng lạ” trên sàn chứng 
khoán. Bởi đây là công ty sản xuất 
giấy vàng mã duy nhất niêm yết 
trên sàn chứng khoán cũng như lợi 
nhuận tăng vọt, trả cổ tức cao.

Tiền thân là Nhà máy giấy Yên 
Bái được thành lập năm 1972. Năm 
2004, Công ty chuyển sang hoạt 
động theo mô hình cổ phần. CAP 
chuyên sản xuất, kinh doanh và 
xuất khẩu các sản phẩm giấy đế, 
vàng mã và tinh bột sắn mang nhãn 
hiệu Yfaco. Công ty có lợi thế trụ sở 
và các nhà máy nằm ngay trên địa 
bàn có vùng nguyên liệu dồi dào 
cho lĩnh vực sản xuất chế biến lâm 
nông sản. 

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp 
nhất quý 3 (từ ¼ đến 30/6) cho thấy, 
doanh thu thuần đạt gần 172 tỷ 
đồng gấp 2.4 lần cùng kỳ, lợi nhuận 
gộp là 46.77 tỷ đồng, lợi nhuận 
thuần từ HĐKD đạt 33.52 tỷ đồng, 
lợi nhuận sau thuế đạt 28.55 tỷ 
đồng. Trong khi giá vốn tăng thấp 
hơn (gấp 2.2 lần) dẫn đến lợi nhuận 

gộp tăng mạnh, gấp 2.9 lần cùng 
kỳ, lên gần 47 tỷ đồng. Biên lãi gộp 
cũng cải thiện từ 22% lên 27%.

Với lợi nhuận gộp tăng mạnh nên 
dù chi phí bán hàng và quản lý do-
anh nghiệp đều tăng cao, lãi ròng 
của CAP vẫn gấp 3.6 lần cùng kỳ, đạt 
gần 29 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng niên độ 2021-
2022, CAP ghi nhận doanh thu 
thuần gần 437 tỷ đồng và hơn 66 tỷ 
đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 
29% và 74% so cùng kỳ. Cổ tức được 
trả bằng hai hình thức là tiền mặt 
và cổ phiếu. Trong đó, tỉ lệ tiền mặt 
lên đến 50%/ cổ phiếu ( 1 cổ phiếu 
nhận 5.000 đồng), cổ tức bằng cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 
10:5( người sở hữu 10 cổ phiếu được 
nhận 5 cổ phiếu mới). Đây thực sự 
là những “tỉ lệ vàng” trên sàn chứng 
khoán. 

Điều đáng nói, CAP không có nợ 
vay dài hạn trong khi nợ vay ngắn 
hạn là 8,5 tỷ đồng tại Ngân hàng 
BIDV Yên Bái. Các nguồn đưa về 
nguồn thu chính là từ tinh bột sắn 
với 108.2 tỷ đồng, và tinh dầu quế 
đạt 30.7 tỷ đồng, giấy đế đạt 11.4 tỷ 
đồng, và giấy vàng mã đạt 3.03 tỷ 
đồng. 

Cổ phiếu CAP có giá dao động từ 
64.000-80.000 đồng/ cổ phiếu, với 
khối lượng khoảng 9.000 cổ phiếu. 
Với đà tăng trưởng này, nhà đầu tư 
kỳ vọng giá cổ phiếu CAP còn tăng 
và cổ tức sẽ tốt./.

Thu Hiền

Nhà máy Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
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           CHÍNH SÁCH - SỰ KIỆN

Từ 28/2 – 02/3/2022, tại Nairobi, Kenya tại Kỳ họp thứ 5.2 của Hội đồng Môi 
trường Liên hợp quốc (UNEA 5.2), hơn 70 tổ chức tài chính và doanh nghiệp 
đồng thuận ra tuyên bố thúc giục sự cần thiết phải có một hiệp ước quốc tế, 
ràng buộc pháp lý về vấn đề ô nhiễm nhựa.

Các bên ký kết, bao gồm các nhà sản xuất và phân phối hàng đầu thế giới 
đồ uống, chất lỏng: Amcor, Berry, Coca-Cola, Mondelēz International, Mondi, 

HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU VỀ CHỐNG Ô NHIỄM NHỰA

CAM KẾT CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT

Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo 
và Unilever đã thống nhất ủng hộ 
bản báo cáo trước đây của tổ chức 
WWF - “Báo cáo nghiên cứu về vấn 
đề ô nhiễm nhựa toàn cầu” và nhất 
trí về tầm quan trọng và cần thiết 
phải có một hiệp ước mới của Liên 
hợp quốc, nhằm thiết lập một tiêu 
chuẩn cao hành động chung cho tất 
cả các quốc gia tuân theo và thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế tuần hoàn đối với sản phẩm 
nhựa trên quy mô lớn toàn cầu.

Quá trình chuyển đổi này yêu cầu 
các chính phủ phải điều chỉnh các 
biện pháp quản lý, áp dụng cho toàn 
bộ vòng đời của sản phẩm nhựa, 
không chỉ giới hạn trong phạm vi 
các biện pháp chỉ nhằm giải quyết 
các thách thức về quản lý chất thải.

Tuyên bố của các bên tham gia 
Hiệp ước Liên hiệp quốc đã gửi 
một tín hiệu mạnh mẽ đến các nhà 
hoạch định chính sách rằng đây là 
thời điểm chín muồi và thời cơ để 
xử lý vấn đề và lật ngược tình thế ô 
nhiễm nhựa toàn cầu.

Ủy ban đàm phán liên chính 
phủ

Tuyên bố nêu bật ba vấn đề trọng 
tâm của ô nhiễm nhựa trên toàn 
cầu:
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• Vấn đề ô nhiễm nhựa là xuyên 
biên giới và gây nên những tác động 
tiêu cực đáng kể đến môi trường, xã 
hội và kinh tế toàn cầu.

• Cần thiết phải có một phản ứng 
quốc tế phối hợp đồng bộ, tổng thể 
nhằm giải quyết các vấn đề căn 
bản, ngăn chặn một cách hiệu quả 
rò rỉ nhựa vào tự nhiên.

• Áp dụng mô hình kinh tế tuần 
hoàn đối với nhựa sẽ góp phần giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu và 
duy trì đa dạng sinh học, đồng thời 
mang lại những tác động tích cực 
cho kinh tế và xã hội.

Với ba vấn đề nêu trên, các bên 
ký kết thúc giục thành lập một Ủy 
ban Đàm phán Liên Chính phủ tại 
UNEA 5.2 để phát triển các sáng 
kiến và mục tiêu chính sách. Trong 
bản Tuyên bố các bên tham gia ký 
kết đưa ra đề xuất kêu gọi thành lập 
Ủy ban Đàm phán Liên hợp ngay tại 
UNEA 5.2 ở Kenya.

Hiện nay, ô nhiễm nhựa không 
chỉ dừng lại ở bên trong đường biên 
của một quốc gia nào cả. Đó là một 
vấn đề toàn cầu đòi hỏi các doanh 
nghiệp và chính phủ phải hợp tác 
với nhau về các giải pháp tổng thể.

Tuyên bố này đánh dấu lần đầu 
tiên nhiều doanh nghiệp hàng đầu 
đến với nhau và kêu gọi một hiệp 
ước mạnh mẽ, ràng buộc về mặt 
pháp lý; trong đó đặt ra các quy tắc 
và quy định chung, thiết lập một 
sân chơi bình đẳng và tạo ra các 
điều kiện cần thiết để cung cấp các 

giải pháp toàn cầu được phối hợp.

Đề xuất chính sách

Các khuyến nghị của tuyên bố 
bao gồm việc thiết lập các chính 
sách ở các cấp độ khác nhau, có 
thể giữ cho sản phẩm nhựa vẫn 
lưu thông trong nền kinh tế, nhưng 
môi trường không bị ảnh hưởng, 
đồng thời giảm sản xuất và sử dụng 
nhựa nguyên sinh. Các chính sách 
này cũng sẽ tách việc sản xuất nhựa 
khỏi việc tiêu thụ tài nguyên hóa 
thạch.

Ủy ban cũng sẽ tập trung vào việc 
thiết lập một định hướng rõ ràng để 
gắn kết các chính phủ, doanh ng-
hiệp và xã hội dân sự đằng sau sự 
hiểu biết chung về các nguyên nhân 
gây ô nhiễm nhựa và một cách tiếp 
cận chung để giải quyết chúng.

Đối với các công ty và nhà đầu 
tư, định hướng rõ ràng này sẽ tạo 
ra một sân chơi bình đẳng và ngăn 
chặn sự chắp vá của các giải pháp 
rời rạc, đồng thời tạo ra các điều 
kiện thuận lợi, phù hợp để làm cho 
nền kinh tế tuần hoàn hoạt động 
trên thực tế và trên quy mô lớn.

Tạo ra một chính sách quản trị 
mạnh mẽ, nhằm đảm bảo sự tham 
gia và tuân thủ của các quốc gia 
cũng sẽ là điều cần thiết. Nếu một 
ủy ban có thể đảm bảo một cơ chế 
để điều này có thể xảy ra, thì ủy ban 
đó sẽ “tạo điều kiện đầu tư để mở 
rộng quy mô đổi mới, cơ sở hạ tầng 
và kỹ năng ở các quốc gia và ngành 
cần sự hỗ trợ quốc tế nhất. Các bên 

ký kết chính cũng chính là những 
người gây ô nhiễm lớn về nhựa.

Điểm cốt lõi

Tuyên bố cho biết, hiện nay thế 
giới đang ở “thời điểm quan trọng 
để thiết lập một hiệp ước đầy tham 
vọng của Liên hợp quốc nhằm thúc 
đẩy sự hợp tác cho các giải pháp 
hệ thống và đẩy nhanh quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn trên toàn cầu.”

Tuy nhiên, trong khi có sự ủng hộ 
rộng rãi giữa các nhà hoạt động và 
các chuyên gia cho hiệp ước nhựa 
toàn cầu, thì nhiều công ty đã ký kết 
lại bị đổ lỗi là những người gây ô 
nhiễm nhựa phần lớn trên thế giới.

Theo Innova Market Insights, 44% 
người tiêu dùng toàn cầu nói rằng 
các công ty sản xuất và cung cấp 
đồ uống, chất lỏng đóng góp đáng 
kể vào cuộc khủng hoảng ô nhiễm 
nhựa toàn cầu, trong đó hành vi của 
người tiêu dùng là nguyên nhân 
chính (64%).

Theo báo cáo năm 2020, Tổ chức 
Break Free from Plastic đã nêu 
tên Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, 
Nestlé, Procter & Gamble, Mon-
delēz International, Philip Morris 
International, Danone, Mars và 
Colgate-Palmolive là mười tác nhân 
gây ô nhiễm nhựa hàng đầu thế 
giới.

Tuy nhiên, hiện nay tất cả các 
công ty này lại đã ký lời kêu gọi một 
Hiệp ước Liên hiệp quốc. Điều đó rõ 
ràng rằng, Hiệp ước là cơ hội hiện 
hữu và duy nhất hiện nay để thúc 
đẩy và kiểm soát tình trạng ô nhiễm 
nhựa trên toàn thế giới./.

Dịch và tổng hợp

 Lê Huy Dư 
(Theo www.packaginginsights.com)
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            KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

CHẾ TẠO NANOCELLULOSE 
TỪ BỘT GIẤY SUNFAT GỖ CỨNG ÁP DỤNG THỦY PHÂN GIỚI 
HẠN BẰNG AXIT SUNFURIC BỔ SUNG HYDROPEROXIT

Lê Quang Diễn, Nguyễn Thị Minh Phương, Thái Đình Cường, 
Lưu Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Bột giấy sunfat gỗ cứng tẩy 
trắng đã được sử dụng để chế tạo 
nanocellulose bằng quá trình xử lý 
nhiều công đoạn. Trước tiên, bột 
giấy được xử lý với dung dịch axit 
sunfuric loãng bổ sung hydropeoxit 
với mức sử dụng tương ứng 2,0% và 
1,5% so với khối lượng bột khô ở 
130-160oC trong 45-120 phút, để 
thủy phân giới hạn cellulose. Sau 
đó cellulose đã thủy phân được 
rửa, làm sạch, rồi nghiền để thu gel 
nanocellulose dạng xơ sợi. Ở điều 
kiện thích hợp, hiệu suất nano-
cellulose dạng xơ sợi đường kính 
<100nm đã đạt được 57-62% so 
với khối lượng bột giấy. Đặc trưng 
của nanocellulose đã được phân 
tích bằng  SEM. Phương pháp mới 
chế tạo nanocelulose khả thi để 
phát triển sản xuất nanocellulose 
ở quy mô pilot.

Từ khóa: Bột giấy sunfat, cellulose, 
nanocellulose, thủy phân cellulose.

hơn nhiều lần, với những vùng cấu 
trúc có trật tự cao, mà sau đó có thể 
được phân lập dưới dạng các xơ sợi 
hay tinh thể nano, có tiềm năng ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực, để chế 
tạo vật liệu mới, vật liệu tiên tiến 
hữu ích, nhờ các đặc điểm hóa lý 
của chúng [3]. Ngoài khả năng tái 
tạo và tiềm năng sản xuất lớn, các 
dạng vật liệu nanocellulose còn kết 
hợp tính trơ hóa học, độ cứng tuyệt 
vời, độ bền cao, hệ số giãn nở nhiệt 
thấp, tỉ trọng thấp, ổn định kích 
thước và khả năng biến đổi hóa học 
bề mặt của chúng [4,8,10], vì vậy 
có thể sử dụng cho chế tạo vật liệu 
kháng khuẩn, kháng nước, vật liệu 
siêu hấp phụ, gia cường cho vật liệu 
compozit độ bền cao.

Quá trình chế tạo nanocellulose 
bao gồm 02 công đoạn chính: chế 
tạo cellulose tẩy trắng từ vật liệu 
lignocellulose và chuyển hóa cellu-
lose thu được thành nanocellulose 
dạng xơ sợi (NCF) hay dạng tinh 
thể (CNC). Công đoạn đầu tiên về cơ 
bản có thể áp dụng như quá trình 
sản xuất cellulose làm bột giấy hoặc 
cho sản xuất cellulose tan. Công 
đoạn 2 được các nhà nghiên cứu 
tập trung nhiều trong những năm 
gần đây, sử dụng các nguồn nguyên 
liệu đa dạng, theo các phương pháp 

1. MỞ ĐẦU

Ngày nay, trong bối cảnh tăng 
cường ứng dụng vật liệu từ nguồn 
nguyên liệu tái tạo, những polyme 
sinh học, như cellulose, tinh bột, 
hay các polyme khác, đã được xác 
định là những nguồn nguyên liệu 
đầy hứa hẹn, nhờ sự sẵn có và tiềm 
năng dồi dào của chúng và phân bố 
khắc nơi trên thế giới [12]. Trong 
số đó, cho đến nay cellulose là hợp 
chất tái tạo giàu tiềm năng nhất, 
có thể dễ dàng khai thác và chế 
biến, trong đó cellulose từ gỗ vẫn 
là nguồn nguyên liệu lớn nhất, dễ 
tiếp cận và có chất lượng cao, có giá 
thành hợp lý [11], là một polyme 
hấp dẫn, một nguồn nguyên liệu 
thô vô tận, có tiềm năng biến đổi và 
chức năng hóa với một số mục đích 
sử dụng công nghiệp sẵn có và vẫn 
còn rất nhiều công dụng để khám 
phá [2,6,7,].

Thông thường, cellulose được 
chế tạo từ các nguồn nguyên liệu 
lignocellulose khác nhau, có dạng 
xơ sợi đường kính từ vài đến vài 
chục micromet. Lợi ích của cellu-
lose có thể được mở     rộng hơn nữa, 
khi các chuỗi cellulose đang kết bó 
lại với nhau dưới dạng xơ sợi, có 
thể được tách  rời nhau hơn, hình 
thành các xơ sợi có đường kính nhỏ 
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khác nhau, như cơ học (nghiền), 
thủy phân bằng axit đậm đặc, oxi 
hóa TEMPO, hay cacboxy hóa, …, 
đã được tổng kết trong các công bố 
và ấn phẩm được xuất bản [12,13], 
nhưng do nhiều lý do khác nhau, 
chủ yếu là những khó              khăn 
về công nghệ, mà cho đến nay 
nanocellulose vẫn chưa được sản 
xuất ở quy mô công nghiệp [2]. Vì 
vậy, nghiên cứu các phương pháp 
khả thi để có thể áp dụng ở quy mô 
công nghiệp là cần thiết. Bên cạnh 
đó, sản xuất nanocellulose đòi hỏi 
chi phí cao, nên việc sử dụng nguồn 
nguyên liệu tại chỗ có tiềm năng và 
thế mạnh, cũng là hướng phát triển 
công nghệ sản xuất nanocellulose 
cần đầu tư nghiên cứu.

Trong nước, phương pháp mới, 
sử dụng hệ tác nhân là axit sunfu-
ric  loãng kết hợp với hydropeoxit 
ở nhiệt độ cao, để chế tạo nanocel-
lulose từ celulose thu được từ các 
nguồn nguyên liệu khác nhau, như 
rơm rạ [13], bùn thải nhà máy giấy 
[14], bã  sắn, đã được công bố cho 
thấy tính khả thi áp dụng phương 
pháp này ở quy mô pilot và quy mô 
công nghiệp. Hơn nữa, bột giấy tẩy 
trắng từ nguyên liệu gỗ cứng là một 
sản phẩm sẵn có và tiềm năng sản 
lượng lớn của Việt Nam.

Bài báo này trình bày kết quả ng-
hiên cứu chế tạo nanocellulose từ 
bột giấy sunfat tẩy trắng gỗ cứng 
sử dụng hỗn hợp axit sunfuric và 

hydropeoxit ở nhiệt độ cao, kết hợp 
các công đoạn làm sạch và nghiền. 
Nanocellulose chế tạo được sẽ được 
sử dụng cho xử lý bề mặt giấy bao 
bì    thực phẩm.

2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ THỰC 
NGHIỆM

2.1. Vật liệu

Bột giấy (cellulose) sử dụng cho 
nghiên cứu là bột giấy thương 
phẩm của Công ty cổ phần Giấy 
An Hòa, có độ trắng 84,6 % ISO, độ 
bền kéo 3,84 kN, độ bền xé 523 mN. 
Hóa chất sử dụng là hóa chất dạng 
tinh khiết, xuất xứ Việt Nam, Trung 
Quốc, Sigma Aldrich.

2.2. Chế tạo nanocellulose

Quá trình chế tạo bao gồm 2 công 
đoạn: Trước tiên, bột giấy được xử 
lý với dung dịch H2SO4 và H2O2 
trong các nồi nấu bằng inox dung 
tích 1 lít, gia nhiệt trong bể glyxerin. 
Mỗi thực nghiệm được tiến hành 
với 30 g bột khô tuyệt đối. Mức sử 
dụng hóa chất, nhiệt độ và thời gian 
xử lý được điều chỉnh tùy theo mục 
tiêu của từng thực nghiệm. Kết thúc 
quá trình xử lý, bột được lọc rửa, 
làm sạch, vắt nước, rồi nghiền bằng 
máy nghiền OSAKA® multicutter 
(500 mL, công suất 350 W, 2500 v/
phút) trong 2 phút để thu gel nano-
cellulose. 

2.3. Xác định hiệu suất nanocellulose

Để xác định hiệu suất, gel nano-
cellulose được lắc đều, rồi lấy mẫu 
và ly tâm trên máy ly tâm với tốc 
độ 10.000 vòng/phút, gạn nước, sấy 
và xác định khối lượng, quy đổi ra 
khối lượng gel nanocellulose thu 
được đối với mỗi mẫu.

2.4. Đặc trưng nanocellulose

Hình thái xơ sợi nanocellulose 
được phân tích bằng SEM trên máy 
phân tích FESEM JEOL JSM-7600F 
tại Phòng thí nghiệm hiển vi điện tử 
và vi phân tích, Viện tiên tiến Khoa 
học và Công nghệ, Trường ĐHBK Hà 
Nội.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Đã tiến hành thực nghiệm chế 
tạo nanocellulose từ bột giấy sun-
fat, theo phương pháp thủy phân 
giới hạn bằng axit sunfuric loãng ở 
nhiệt độ cao, có bổ sung hydropeox-
it làm tác nhân tách xơ sợi và tẩy 
trắng. Khác với cellulose chế tạo 
từ các nguồn phế phụ phẩm nông 
nghiệp, cellulose của bột giấy từ 
gỗ cứng có bậc trùng hợp và độ kết 
tinh cao hơn, vì vậy điều kiện quá 
trình chuyển hóa thành nanocel-
lulose sẽ có những khác biệt. Bằng 
một loạt các thực nghiệm thăm dò 
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu 
tố công nghệ, bao gồm mức sử dụng 
hóa chất, nhiệt độ và thời gian xử 
lý cellulose, lựa chọn mức sử dụng 
hóa chất thích hợp trên cơ sở kế 
thừa các nghiên cứu tương tự đã 

Hình 1. Ảnh SEM của bột giấy độ phân giải 1.000x (A) và SEM độ phân giải 50.000x của nanocellulose thu được ở nhiệt độ xử lý 1300C (B), 
1400C (C), 1450C (D), 1500C (E) và 1550C (F).
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được tiến hành về chế tạo nanocel-
lulose.

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy 
phân

Một loạt thực nghiệm đã được 
tiến hành, để khảo sát ảnh hưởng 
của nhiệt độ trong khoảng 130-
160oC tới hiệu suất và tính chất của 
nanocellulose, khi xử lý bột giấy 
trong 120 phút với mức sử dụng 
2% H2SO4 và 1,5% H2O2 so với khối 
lượng bột. Mức sử dụng này được 
xác định là giá trị thích hợp bằng 
một loạt thực nghiệm.

Phân tích hình ảnh SEM (Hình 1) 
của các mẫu bột sau xử lý ở các mức 
nhiệt độ 130-160oC, với độ phóng 
đại 100.000 lần có thể thấy, mức độ 
thay đổi cấu trúc của xơ sợi cellu-
lose diễn ra mạnh khi nhiệt độ tăng 
dần. Ở nhiệt độ 130oC, cellulose đã 
bắt đầu chuyển hóa thành dạng bột 
(Hình 1B,1C,1D), các xơ sợi cellulose 
có kích thước nhỏ hơn đã được hình 
thành, nhưng chúng vẫn kết khối 
với nhau, mà chưa tách thành các 
xơ sợi riêng biệt. Đến khi nhiệt độ 
tăng lên mức 150-155oC, các xơ sợi 
đã tách biệt thành các xơ sợi đường 
kính <100 nm (Hình 1F).

Các mẫu nanocellulose thu được 
đều có dạng gel. Ở các mức nhiệt 
độ <145oC nanocellulose bị kết lắng 
khi để lắng sau 24h, còn các mẫu 
xử lý ở nhiệt độ cao hơn không bị 
kết lắng khi giữ trong thời gian kéo 
dài, chứng tỏ đã thu được gel nano-
cellulose kích thước khá đồng nhất, 
đường kính vi sợi <100mm.

Có thể thấy, để thu được nano-
cellulose có kích thước trung bình 
<100 nm và phân sợi tốt, nhiệt độ 
thủy phân phải duy trì ở mức trên 
150oC. Ở nhiệt độ này có tới gần 40% 
cellulose bị phân hủy mạnh và hòa 
tan, làm cho hiệu suất nanocellu-
lose giảm (Hình 2). So với quá trình 
chuyển hóa cellulose của nguyên 
liệu thân thảo [13] hay từ bùn thải 
nhà máy giấy [14], nhiệt độ chuyển 
hóa cellulose thành nanocellulose 
cao hơn đối với gỗ. Cũng có thể 
thấy, mối tương quan giữa nhiệt 
độ xử lý và hiệu suất nanocellulose 
có mối tương quan tương đối chặt 
chẽ. Để thu được nanocellulose có 
hiệu suất chấp nhận được, có thể áp 
dụng nhiệt độ xử lý trong khoảng 

150-155oC.

3.2. Ảnh hưởng của thời gian thủy 
phân

Phân tích SEM (hình 3) của các 
mẫu bột giấy được xử lý ở cùng 
nhiệt độ (155oC), với thời gian xử 
lý khác nhau trong khoảng 45-120 
phút có thể đánh giá, thời gian thủy 
phân < 90 phút chưa đủ để phân 
tách xơ sợi cellulose kích thước 
lớn thành các xơ sợi có kích thước 
nano, trong khi đó polysaccarit 
đã bị phân hủy mạnh, làm giảm 
hiệu suất của nanocellulose. Ngay 
khi thời gian thủy phân chỉ mới 
đạt khoảng 45 phút, đã có tới trên 
35% polysaccarit đã bị thủy phân, 
nhưng sau đó khi tiếp tục kéo dài 
thời gian thủy phân, tốc độ phân 
hủy polysaccarit đã chậm hơn. Điều 
này chứng tỏ polysaccarit trong bột 
giấy bị thủy phân rất nhanh, phần 
còn lại là phần tinh thể bị phân hủy 
chậm hơn. Cần thiết phải kéo dài ít 
nhất 90 phút, để có thể chuyển hóa 
cellulose thành dạng xơ sợi nano. 
Như vậy thời gian xử lý thích hợp 
là 90-120 phút. Hiệu suất nanocellu-
lose thu được là 57-62% so với khối 
lượng bột giấy tẩy trắng.

Về vai trò của hydropeoxit trong 
quá trình chuyển hóa bột giấy, có 
thể nói ngoài vai trò thúc đẩy sự 
phân sợi của xơ sợi cellulose, bằng 
cách tạo thành các cation OH+ 
trong môi trường axit, nhờ đó các 
caction này tạo một lực đẩy nhất 
định kháng lại các lực liên kết hy-

dro giữa các nhóm chức HO- và các 
nguyên tử H+ của đại phân tử cellu-
lose, làm cho các xơ sợi tác rời nhau 
ra dễ dàng hơn [5], hydropeoxit 
còn có tác dụng phân hủy các chất 
humin tạo thành từ quá trình thủy 
phân cellulose ở nhiệt độ cao. Bằng 
chứng là khi sử dụng hydropeox-
it thì việc làm sạch nanocellulose 
sau thủy phân diễn ra dễ dàng hơn. 
Điều này thực sự quan trọng và xem 
là một rào cản của phương pháp 
thủy phân cellulose bằng axit loãng 
ở nhiệt độ cao để thu nanocellulose. 
Phát hiện này đã là tiền đề để phát 
triển phương pháp thủy phân giới 
hạn bằng hỗn hợp axit sunfuric bổ 
sung hydropeoxit.

Ảnh hưởng của hydroperoxit có  
thể thấy rõ khi phân tích SEM của 
các mẫu bột giấy xử lý với axit bổ 
sung hydropeoxit so với mẫu đối 
chứng (Hình 4). Có thể thấy, khi 
thủy phân cellulose ở 155oC trong 
105 phút, với mức sử dụng 2% 
H2SO4, không bổ sung H2O2 cho 
mẫu nanocellulose có đường kính 
xơ sợi lớn hơn 100 nm (hình 4A), 
kết sợi và bị kết lắng sau khi nghiền, 
đồng thời nanocellulose sau thủy 
phân khó làm sạch, độ trắng thấp 
so với trường hợp bổ sung hydrope-
oxit. Sự phân tách xơ sợi diễn ra rõ 
rệt hơn khi bổ sung một lượng nhất 
định H2O2 (Hình 4B,C). 

Chế thử nanocellulose ở quy mô 
pilot 500g nanocellulose mỗi mẻ, 
cho thấy tính chất của nanocellu-

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất của nanocellulose
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lose tương đương ở quy mô thực 
nghiệm 30g bột giấy /mẻ (khoảng 
15g nanocellulose/mẻ). Hiệu suất 
đạt 58,4% so với bột giấy.

4. KẾT LUẬN

Đã chế tạo được nanocellulose từ 
bột giấy sunfat tẩy trắng gỗ cứng  
thương phẩm, bằng phương pháp 
thủy phân giới hạn, sử dụng hệ tác 
nhân axit sunfuric loãng bổ sung 
hydropeoxit. 

Xử lý bột giấy bằng dung dịch axit 
sunfuric và hydroperoxit với mức 
sử dụng 2% H2SO4 và 1,5% H2O2 ở 
nhiệt độ  150-155oC trong 90-120 
phút có thể thu được nanocellulose 
có đường kính xơ sợi <100nm, hiệu 
suất nanocellulose đạt 57-62% so 
với bột giấy.
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Hình 3: SEM độ phân giải 50.000x và 100.000x của nanocellulose với thời gian xử lý 90 
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Hình 4. Ảnh SEM độ phân giải 50.000x của nanocellulose thu được khi thủy phân bột giấy 
không bổ sung H2O2 (A) và bổ sung 1,5% H2O2 (B)
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO 

GIẤY CUỐN THUỐC LÁ
TỪ HỖN HỢP BỘT GIẤY GỖ CỨNG VÀ GỖ MỀM TẨY TRẮNG

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên 
cứu chế tạo giấy cuốn thuốc lá từ nguyên 
liệu bột giấy tẩy trắng gỗ mềm và gỗ 
cứng. Đã xác định được điều kiện công 
nghệ thích hợp chế tạo giấy cuốn thuốc 
lá, sử dụng hỗn hợp gồm 30% bột giấy 
gỗ mềm và 70% bột giấy gỗ cứng, 25% 
CaCO3 làm chất độn; 0,5% tinh bột, bổ 
sung chất trợ cháy là 1,5% so với khối 
lượng bột giấy. Triển khai chế thử giấy 
cuốn thuốc lá ở quy mô thực nghiệm 
cho giấy định lượng 32,0 g/m2, độ thấu 
khí đạt 40,0 CU, độ trắng 88,0% ISO, tốc 
độ cháy 50 ± 10 s/15 mm, độ bền kéo 
127,87 cN/mm, độ bền xé 64,0 cNx4.

Từ khóa: giấy cuốn thuốc lá, giấy đặc 
biệt, thuốc lá, giấy, bột giấy. 

Nguyễn Thị Hằng, Lý Hồng Lệ, Ngô Văn Hữu, Đào Sĩ Hinh, Nguyễn Việt Khánh
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1. MỞ ĐẦU

Giấy cuốn thuốc lá là loại giấy đặc biệt, dễ cháy, tiếp 
xúc trực tiếp và cháy cùng với sợi thuốc lá khi cuốn 
thuốc điếu. Đặc điểm của loại giấy này là giấy mỏng, có 
định lượng và độ thấu khí thấp, độ nhẵn và độ bền cơ 
học cao. Về nguyên tắc, theo yêu cầu kỹ thuật giấy cuốn 
thuốc lá phải là loại giấy chậm cháy, có tốc độ cháy 
tương đương với thuốc lá.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ sản 
xuất thuốc lá, khi sản xuất giấy cuốn thuốc lá, người 
ta bổ sugng một số loại hóa chất giúp tăng tốc độ cháy, 
tạo hương vị cho thuốc lá. Tại Việt Nam, Tổng công 
ty thuốc lá VINATABA hiện là doanh nghiệp lớn nhất 
trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu. 
Nếu như phần lớn nguồn nguyên liệu thuốc lá đã chủ 
động được, thì hiện nay giấy cuốn thuốc lá vẫn phải 
nhập khẩu hoàn toàn, do tính đặc thù của sản xuất và 
kinh doanh thuốc lá. Doanh nghiệp duy nhất sản xuất 
giấy cuốn thuốc lá, là Glatz Finepaper Vietnam Co., Ltd 
hiện chỉ sản xuất giấy cuốn thuốc lá phục vụ xuất khẩu.

Xuất phát từ tình hình trên, nghiên cứu công nghệ 
sản xuất giấy cuốn thuốc lá từ nguồn nguyên liệu hỗn 
hợp, phù hợp về quy cách chất lượng đáp ứng được 
yêu cầu tiêu dùng, sẽ góp phần phát triển và chủ động 
công nghệ sản xuất, tạo ra sản phẩm mới cho ngành 
giấy trong nước.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bột giấy sử dụng cho nghiên cứu, là bột giấy hóa học 
gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) nhập khẩu từ Indonesia và 
bột giấy hóa học tẩy trắng gỗ mềm (BSKP) nhập khẩu từ 
Mỹ, hóa chất trợ cháy (Tripotassium Citrate, Trisodium 
Citrate, Sodium Axetate) xuất xứ Trung Quốc, tinh bột 
và các hóa chất khác xuất xứ Trung Quốc, Việt Nam.

Quá trình chế tạo giấy cuốn thuốc lá, được minh họa 
trên Hình 1 dưới đây:

Quy trình bao gồm các công đoạn chính: đánh tơi bột 
giấy, nghiền bột giấy, phối trộn phụ gia và phụ liệu, xeo 
giấy, gia keo bề mặt, sấy và hoàn thành sản phẩm.

Bột giấy được đánh tơi bằng thiết bị đánh tơi dung 
tích 5 lít trong 15 phút, sau đó được nghiền đến độ ng-
hiền phù hợp tùy theo mục tiêu của từng thực nghiệm. 
Bổ sung phụ liệu được thực hiện bằng cách phối trộn 
với bột giấy theo tỷ lệ phù hợp. Xeo và sấy mẫu giấy 
định lượng 32,0 g/m2 bằng hệ thống máy xeo Rappid.

Xử lý bề mặt giấy với dung dịch chất trợ cháy được 
thực hiện bằng thiết bị gia keo 2 lô ép phòng thí nghiệm: 
Hỗn hợp chất trợ cháy tỉ lệ (1:1) mức dùng 1,5% so với 
khối lượng bột, được hòa tan trong nước, gia nhiệt tới 
nhiệt độ 55°C, rồi sử dụng cho xử lý bề mặt giấy.

Các chỉ tiêu chất lượng của giấy được xác định theo 
các phương pháp tiêu chuẩn hóa, bao gồm: định lượng 
(TCVN 7091:2002), độ thấu khí (TCVN 6946:2001), độ 
đục (TCVN 6728:2007), độ tro (TCVN 1864:2001).

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn bột giấy tới tính 
chất của giấy

Đã tiến hành một loạt thực nghiệm chế tạo giấy, từ 02 
loại bột giấy được nghiền riêng tới độ nghiền 75oSR, với 
tỷ lệ phối trộn bột BHKP/BSKP ở các mức 90/10, 80/20, 
70/30, 60/40. Mức sử dụng chất độn là 25% CaCO3 so với 
khối lượng bột giấy. Kết quả phân tích độ bền cơ học 
của giấy chế tạo được (Hình 2) cho thấy, so với mẫu giấy 
chế tạo từ 100% BHKP, bổ sung BSKP đã cải thiện được 
độ bền cơ học của giấy, nhờ độ bền cơ học cao hơn của 
các xơ sợi dài từ bột giấy gỗ mềm. Khi áp dụng các điều 
kiện công nghệ trên dây chuyền sản xuất, tùy thuộc vào 
đặc điểm vận hành, giá thành và yêu cầu về độ bền cơ 
học của giấy, mà có thể lựa chọn tỷ lệ phối trộn bột giấy 
khác nhau. Theo các yêu cầu hiện hành, chỉ sử dụng 
bột giấy gỗ cứng, sẽ không đáp ứng được yêu cầu về 
các chỉ tiêu cơ lý. Vì vậy cần phải bổ sung bột giấy gỗ 
mềm. So sánh với các chỉ tiêu chất lượng của giấy cuốn 
thuốc lá đang sử dụng trên thị trường, tỷ lệ phối trộn 
bột BHKP/BSKP 70/30 là phù hợp.

3.2. Ảnh hưởng của độ nghiền tới tính chất giấy

Các thực nghiệm tiếp theo đã được thực hiện nhằm 
xác định độ nghiền thích hợp của bột giấy. Kết quả thu 
được (Bảng 1) cho thấy, khi tăng độ nghiền bột giấy từ 
65oSR đến 80oSR, độ bền kéo của giấy tăng trong khi độ 
thấu khí và độ bền xé giảm. 

Ảnh hưởng của độ nghiền tới tính chất của giấy tương 
tự nhau đối với cả hai loại bột giấy: độ nghiền tăng tức 
xơ sợi bị cắt ngắn, dẫn đến độ bền xé giấy giảm. Bên 
cạnh đó, xơ sợi bị phân tơ, chổi hóa nhiều hơn, liên kết 
giữa các xơ sợi ngày càng nhiều, cấu trúc của giấy chặt 
hơn làm cho độ thấu khí cũng giảm tương ứng. Với giá 
trị độ nghiền 75oSR cho các chỉ tiêu chất lượng phù hợp 
với yêu cầu đối với giấy cuốn thuốc lá.

Hình 1. Sơ đồ khối quá trình chế tạo giấy cuốn thuốc lá
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3.3 Ảnh hưởng của bổ sung phụ liệu đến tính chất 
của giấy

Như đã biết, hóa chất phụ gia sử dụng cho sản xuất 
giấy cuốn thuốc lá gồm 3 loại chính, là chất độn, chất 
trợ cháy và tinh bột. Chúng là những thành phần quan 
trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến các tính chất đặc 
trưng của giấy.

Theo các kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn 
trong sản xuất, tinh bột có tác dụng tăng độ bảo lưu 
của xơ sợi và các thành phần khác trong giấy, nhờ khả 
năng liên kết giữa bột giấy và các hóa chất phụ gia được 
bổ sung. Mức sử dụng tinh bột đã được lựa chọn trong 
nghiên cứu này là 0,5% so với khối lượng bột giấy, được 
sử dụng để gia keo nội bộ cho giấy. Bên cạnh đó, canxi 
cacbonat được sử dụng làm chất độn trong sản xuất 
giấy, chỉ có tác dụng giảm giá thành và tạo tính chất 
chậm cháy cho giấy.

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của chất độn là CaCO3 
đến tính chất của giấy (Bảng 2) cho thấy, khi tăng tỉ 
lệ CaCO3 các tính chất cơ lý, độ thấu khí của giấy đều 
giảm, do cacbonat canxi được bổ sung vào huyền phù 
bột, đã cản trở liên kết giữa các xơ sợi của bột giấy. Tuy 
vậy, tăng tỉ lệ phối trộn chất độn này lại làm cho độ đục 
và độ tro của giấy tăng. Với yêu cầu chất lượng của giấy 
cuốn thuốc lá, thì lựa chọn mức sử dụng CaCO3 25% xơ 
với khối lượng bột giấy là phù hợp. Mức sử dụng này 
cũng đã được đánh giá trên cơ sở kết quả của các ng-
hiên cứu khác, đáp ứng được độ đục và độ trắng ở mức 
chấp nhận được đối với giấy cuốn thuốc lá.

Các kết quả nghiên cứu đã công bố cho thấy, độ tro 
của giấy cuốn thuốc lá thường ở mức 18 ± 1% [4], vì 
vậy tỉ lệ CaCO3 trong giấy cần phải lớn 20% để đáp ứng 
yêu cầu về độ tro và các tính chất khác của giấy cuốn 
thuốc lá.

Về hóa chất trợ cháy, 02 hóa chất là kali citrat và natri 
citrat đã được lựa chọn làm chất trợ cháy, đáp ứng được 
yêu cầu về an toàn cho người tiêu dùng, cũng như tính 
chất và giá cả hợp lý.

Từ kết quả khảo sát ảnh hưởng của mức sử dụng chất 
giấy trợ cháy đến tốc độ cháy của giấy (Hình 3) có thể 
thấy, trong khoảng mức sử dụng đã nghiên cứu, khi 
tăng mức sử dụng chất trợ cháy từ 1 - 3% so với khối 
lượng bột giấy, tốc độ cháy giảm dần. Với mức sử dụng 
thích hợp 1,5%, tốc độ cháy của giấy đạt chỉ tiêu chất 
lượng theo mục tiêu đặt ra, được lựa chọn trên cơ sở so 
sánh với chỉ tiêu chất lượng của một số loại giấy cuốn 
thuốc lá thương phẩm.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã xác định được 
điều kiện công nghệ thích hợp chế tạo giấy cuốn thuốc 
lá ở quy mô phòng thí nghiệm như sau:

- Nguyên liệu bột giấy: Hỗn hợp BHKP và BSKP, tỉ lệ 
(70/30 %);

- Bột giấy được nghiền riêng tới độ nghiền: (75 ± 2) 
0SR;

- Mức dùng CaCO3: 25%;
- Mức dùng tinh bột gia keo nội bộ: 0,5%;
- Mức dùng chất trợ cháy kali citrat và natri citrat tỉ lệ 

phối trộn (1:1): 1,5% so với khối lượng bột.

Hình 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ bột giấy đến tính chất của giấy

Bảng 1. Ảnh hưởng của độ nghiền đến tính chất của giấy

Bảng 2: Ảnh hưởng mức dùng CaCO3 đến tính chất giấy

(Tỷ lệ bột giấy BHKP/BSKP: 70/30 %; Độ nghiền bột giấy: 750SR)

Hình 3: Ảnh hưởng của mức dùng chất trợ cháy đến tính chất 
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Với kinh nghiệm gần 30 
năm trong ngành lò hơi, 
thực hiện rất nhiều dự 
án cho khách hàng nước 
ngoài, Martech JSC đã đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật 
khắc khe và cạnh tranh giá 
gay gắt để giành hợp đồng 
cung cấp thân chính lò hơi 
67 TPH và bộ thu hồi nhiệt 
thải cho nhà máy xử lý chất 
thải rắn công nghệ cao phát 
năng lượng vừa được động 
thổ tháng 12/2021 tại Thuận 
Thành – Bắc Ninh.

Đây là dự án có vốn tài trợ 
từ Bộ Môi trường Nhật Bản 
và Ngân hàng Thế giới, Tổng 
thầu EPC JFE Corporation 
yêu cầu nhà cung cấp phải 
đáp ứng năng lực sản xuất, 
chứng minh tài chính minh 
bạch để tham gia thầu. 

Dự án khởi công vào 

4. KẾT LUẬN

Đã xác định được các điều kiện công nghệ chế tạo 
giấy cuốn thuốc lá từ hỗn hợp bột giấy gỗ mềm và gỗ 
cứng tẩy trắng, làm cơ sở để hoàn thiện và xây dựng 
quy trình công nghệ khả thi sản xuất giấy cuốn thuốc 
lá phục vụ nhu cầu trong nước.

Hầu hết các chỉ tiêu chất lượng của giấy cuốn thuốc 
lá chế tạo được, tương đương với các sản phẩm giấy 
cuốn thuốc lá đang lưu thông trên thị trường trong 
nước. 
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tháng 01/2022 và dự kiến đưa vào vận hành Quý 4/2023, nhà máy có 
công suất xử lý 500 tấn rác/ngày và công suất phát điện 11.6 MW. Dự 
án không chỉ giúp giảm chất thải, giải quyết bài toán môi trường cho 
tỉnh Bắc Ninh mà còn mang giá trị kinh tế lớn, bổ sung vào điện lưới 
quốc gia khoảng 100 triệu kWh/năm./.

HỆ THỐNG LÒ HƠI 
CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC TẠI BẮC NINH
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Tóm tắt

Nghiên cứu này cho thấy quá trình tái chế rác thải rắn tại công đoạn đánh tơi trong máy 
nghiền thủy lực của các nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp từ chủ yếu giấy loại OCC tận 
thu được vật liệu nhụa và thu hồi được xơ sợi bột giấy. Vật liệu nhựa có trong rác thải rắn chủ 
yếu là loại PP và PE. Vật liệu nhựa được nghiên cưu tái chế tạo hạt nhựa tái sinh. Hàm lượng 
xơ sợi bột giấy bám dính vào rác thải nhựa chiếm khoảng 20% (tính theo rác thải nhựa), trong 
đó bột giấy kraft từ gỗ mềm chiếm 72,3%, bột giấy kraft từ gỗ cứng chiếm 20,1% và bột giấy 
cơ học chiếm 7,6%. Bột giấy có chất lượng phù hợp để sản xuất giấy làm bao và lớp mặt của 
các tông lớp mặt.

Từ khóa: Rác thải nhựa, giấy loại OCC.

XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN 
CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ CÔNG NGHIỆP

Lương Thị Hồng, Đinh Ngọc Ninh, Phùng Văn Muôn
Công ty CP Công nghệ Xen_Lu_Lo

1. Đặt vấn đề

Bao bì công nghiệp là một trong 
các sản phẩm chính của ngành giấy 
Việt Nam, với sản lượng chiếm trên 
70% [1] tổng sản lượng sản xuất 
của ngành giấy. Nhu cầu tiêu dùng 
giấy nói chung, các tông và giấy 
bao bì công nghiệp nói riêng ngày 
càng tăng theo tốc độ phát triển 
của nền kinh tế và sự văn minh của 
mỗi quốc gia. Khi nền công nghiệp 
càng phát triển thì nhu cầu bao bì, 
trong đó có bao bì sản xuất từ giấy 
và cáctông ngày càng lớn. Điều đó 
tạo ra một thị trường ngày càng 
phát triển, ngày càng mở rộng và ổn 

định cho các sản phẩm các tông và 
giấy bao gói công nghiệp. 

Các công ty  giấy bao bì công ng-
hiệp tại Việt Nam chủ yếu sử dụng 
nguyên liệu các tông hòm hợp cũ 
(OCC) cho sản xuất. Phụ thuộc vào 
chủng loại sản phẩm mức sử dụng 
nguyên liệu OCC có thể lên tới trên 
90% thậm trí là 100%. 

Trong giấy loại nói chung và OCC 
nói riêng thường có chứa các tạp 
chất không phải là giấy. Tỷ lệ tạp 
chất phụ thuộc vào loại giấy loại, hệ 
thống thu gom và các yếu tố khác. 
Thực tế sản xuất, tỷ lệ tạp chất trong 

giấy loại OCC có thể lến tới 5% [2]. 
Thành phần của tạp chất gồm: lớp 
màng nhựa, băng keo dán, dinh 
gim, xoắn ốc bằng kim loại, thủy 
tinh, cát sạn…trong đó phần lớn là 
vật liệu nhựa. Các loại vật liệu này 
được loại bỏ trong công đoạn đánh 
tơi tại máy nghiền thủy lực của quá 
trình sản xuất giấy và được gọi là 
chất thải rắn. 

Vì vậy, việc nghiên cứu để xây 
dựng được quy trình công nghệ 
cũng như dây chuyền thiết bị xử lý 
chất thải rắn có khả năng thu hồi 
bột giấy và  tái chế  nhựa phế thải 
tiên tiến đáp ứng các quy định về 
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bảo vệ môi trường là cần thiết và có 
ý nghĩa về mặt kinh tế và khoa học.

Năm 2019 – 2020 Công ty CP Công 
nghệ Xen_Lu_Lo thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu quy trình công nghệ 
tái chế rác thải rắn của nhà máy 
sản xuất giấy bao bì công nghiệp tại 
Việt Nam” theo Quyết định số 5048/
QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ năm 2019

Mục tiêu

Xây dựng được quy trình công 
nghệ và chế tạo dây chuyền thiết bị 
tái chế rác thải nhựa quy mô công 
suất 10 tấn rác thải nhựa/ngày của 
nhà máy sản xuất giấy bao bì công 
nghiệp.

Lắp đặt, vận hành thử nghiệm 
dây chuyền tái chế rác thải nhựa tại 
Công ty CP giấy Vạn Điểm; 

Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ 
thuật, môi trường và tính khả thi 
nhân rộng

2. Nguyên vật liệu và phương 
pháp nghiên cứu

Nguyên liệu 

Chất thải rắn: Chất thải rắn được 
thải loại trong quá trình sản xuất 
giấy bao bì công nghiệp tại bãi chứa 
chất thải rắn của Công ty CP giấy 
Vạn Điểm. 

Phương pháp nghiên cứu

Các mẫu chất thải rắn lấy tại nhà 
máy tiến hành các phép phân tích 
trong phòng thí nghiệm để tách xơ 
sợi bột giấy ra khỏi vật liệu nhựa; 
phân tích các tính chất và thành 
phần xơ sợi bột giấy; xác định các 
loại nhựa có trong chất thải rắn 
theo phương pháp tỷ trọng. 

Từ các nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm tiến hành xây dựng quy 
trình công nghệ tái chế rác thải 
rắn. Tiếp tiến hành nghiên cứu 
thiết kế các thiết bị trong hệ thống 
dây chuyền thiết bị tái chế rác thải 
nhựa. Sau khi có các bản vẽ kỹ thuật 
tiến hành chế tạo các thiết bị và đặt 
dây chuyền thiết bị tại Công ty CP 
giấy Vạn Điểm, chạy thử không tải 
và sản xuất thử

3. Kết quả và thảo luận

Trong năm 2019 Công ty CP Công 
nghệ Xen_Lu_Lo đã tiến hành các 
nội dung nghiên cứu về phân tích 
thành phần của rác thải rắn phát 
thải trong quá trình sản xuất giấy 
bao bì công nghiệp; nghiên cứu xây 
dựng quy trình công nghệ tái chế 
rác thải nhựa.

Rác thải rắn dùng cho các nội 
dung nghiên cứu được lấy ở Công ty 
CP giấy Vạn Điệm là phần được thải 
loại tại công đoạn đánh tơi của máy 
nghiền thủy lực. 

Kết quả phân tích rác thải rắn:

- Rác thải nhựa: khoảng 95 %, trong 
đó hàm lượng xơ sợi bám dính vào 
nhựa chiếm xấp xỉ 20%. Thành 
phần của rác thải nhựa chủ yếu là 
PP và PE

- Loại khác: khoảng 5% (đinh gim, 
cát sạn,…)

Xơ sợi bột giấy sau khi tách ra 
khỏi rác thải nhựa được phân tích 
để đánh giá chất lượng. Kết quả 
phân tích được trình bày trong 
bảng 1.

Kết quả trong bảng 1 cho thấy 
thành phần xơ sợi chủ yếu là bột 
giấy kraft chưa tẩy trắng từ gỗ lá 
kim. Bột giấy có tính chất cơ học 
tương đương với giấy loại chất 
lượng cao (DLKP) nhập khẩu. Với 
mức chất lượng này, bột giấy thích 
hợp để sản xuất giấy làm bao và lớp 
mặt của các tông lớp mặt. Ngoài ra, 
bột giấy thu hồi có độ nghiền khá 
cao, nên sẽ làm giảm đáng kể năng 
lượng nghiền trong quá trình sản 
xuất giấy bao bì công nghiệp.

Xây dựng quy trình xử lý rác 
thải rắn

Để xây dựng quy trình xử lý rác 
thải rắn của các nhà máy sản xuất 
giấy bao bì công nghiệp chủ yếu từ 
nguyên liệu OCC, tiến hành các ng-
hiên cứu: Chế độ công nghệ tách xơ 
sợi bột giấy ra khỏi rác thải nhựa; 
chế độ công nghệ rửa vật liệu nhựa 
và thu hồi xơ sợi bột giấy; chế độ 
công nghệ tái chế rác thải nhựa tạo 
hạt nhựa tái sinh; xây dựng phương 
án xử lý khí thải phts sinh trong 
quá trình tái chế nhựa. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên 
quy trình công nghệ nghệ xử lý rác 
thải rắn được đưa ra như sau (bảng 
2)

Chất thải rắn ở công đoạn đánh 
tơi tại máy nghiền thủy lực của quá 
trình sản xuất giấy bao bì công ng-
hiệp từ giấy loại OCC, sau khi được 
loại xơ bộ các tạp chất theo băng 
tải vào thiết bị cắt xé. Tại đây rác 
thải nhựa đươc cắt thành các mảnh 
nhỏ. Tiếp theo, rác thải nhựa theo 
băng tải vào thiết bị đánh tơi tốc 
độ cao. Cơ chế hoạt động của thiết 
bị là có tác dụng vò xé, để tách xơ 
sợi bột giấy ra khỏi rác thải nhựa, 
sau đó huyền phù bột giấy được 
chuyển vào bể chứa của hệ thống 
thu hồi bột giấy; rác thải nhựa được 
đưa vào bể rửa. Tại đây điều chỉnh 
lượng nước đầu vào và đầu ra sao 
cho nồng độ rửa luồn được duy trì 
để đảm bảo nồng độ và thời gian 
rửa. Tất cả phần nước rửa đươc 
chuyển vào bể chứa của hệ thống 
thu hồi bột giấy; rác thải nhựa được 
chuyển vào công đoạn tái chế nhựa

Huyền phù bột giấy từ bể chứa 
được đưa vào thiết bị tách tạp chất 
nặng, nhẹ, sau đó vào sàng rung để 
loại tạp chất còn lại, phần bột giấy 
sạch đi vào máy cô đặc, để loại nước 
làm đồng đều nồng độ và đưa vào 
bể chứa bột giấy dùng cho sản xuất 

Bảng 1 – Tính chất của xơ sợi bột giấy
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giấy.

Phần vật liệu phía trên mặt sàng 
được thu hồi và đưa lại vào thiết bị 
đánh tơi tốc độ cao.

Vật liệu nhựa thu được sau bể rửa 
được đưa vào thiết bị vắt khô ly tâm. 
Sau khi vắt khô vật liệu nhựa được 
tập trung tại bãi chứa, sau đó theo 
băng tải vào công đoạn tái chế nhựa 
theo phương pháp ép đùn; tiếp theo 
là vào bộ phận tạo hình kéo sợi theo 
kích thước đường kính sợi xác định. 
Nhựa sau khi kéo thành sợi ở nhiệt 
độ cao được dẫn qua máng nước 
tuần hoàn để làm nguội trước khi 
vào thiết bị cắt hạt. Các hạt nhựa có 
kích thước quy định được đưa vào 
bộ phần bao gói thành phẩm.  

Khí thải tạo ra trong quá trình tái 
chế rác thải nhựa được gom và dẫn 
vào hệ thống xử lý bằng than hoạt 
tính.

Kết luận

Các kết quả nghiên cứu cho thấy 

việc tái chế chất thải rắn theo 
phương pháp trên không những giải 
quyết được vấn đề về môi trường, 
mà còn tận thu được nguyên liệu 
bột giấy có chất lượng cao phục 
vụ cho sản xuất giấy bao bì công 
nghiệp; vật liệu nhựa một nguồn 
nguyên liệu có thể tái chế phục vụ 
sản xuất và kinh doanh; giảm thiểu 
tối đa chất thải rắn ra môi trường, 
bảo vệ môi trường sinh thái.

Tiếp theo năm 2020 Công ty sẽ 
tiến hành các nghiên cứu về thiết kế 
chế tạo hệ thống thiết bị xử lý chất 
thải rắn và vận hành thử. 
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Bảng2 – Quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn

A.CELLI CUNG CẤP
 BA MÁY CUỘN LẠI CHO 
SUN PAPER NANNING

Tập đoàn Sun Paper tiếp tục 
quyết định đầu tư thiết bị và 
công nghệ của A.Celli Paper 
bằng cách đặt hàng ba máy 
cuộn lại E-WIND® P100 cho 
nhà máy sản xuất tại Nam 
Ninh. 

Đặc biệt, đây là đơn hàng 
thứ ba do Tập đoàn Sun Pa-
per thực hiện trong mối quan 
hệ hợp tác dài 20 năm với bộ 
ba máy cuộn lại, sau khi các 
dự án trước đó đã hoàn thành 
thành công tại nhà máy Sơn 
Đông và Lào. A.Celli E-WIND® 
P100 mới, được trang bị hệ 
thống trạm đỡ cuộn và cuộn 
lớn (jumbo roll) và hệ thống 
giám sát chia cuộn tích hợp 
với công nghệ online. 

Hệ thống cắt cuộn lại này 
được sử dụng cho gia công 
các loại giấy, bìa có khổ rộng 
6,730 m và định lượng cơ bản 
từ 140 - 250 g/m2 và từ 100 
- 160 g/m2, với tốc độ thiết 
kế 2500 m/phút. Sun Paper 
Group đánh giá rằng, với 20 
máy cuộn lại mà A.Celli đã 
đầu tư vào Sun Paper đến 
nay đều bảo đảm tốt các giải 
pháp công nghệ cũng như 
dịch vụ hợp đồng cung cấp. 

Tập đoàn Shandong Sun 
Holdings Group được thành 
lập vào năm 1982, là một 
trong 50 công ty sản xuất 
giấy hàng đầu trên thế giới. 
Sản phẩm chính của công ty, 
bao gồm các loại giấy bao bì 
có tráng phủ cao cấp, giấy mỹ 
thuật cao cấp, giấy văn phòng 
cao cấp, giấy gia dụng và giấy 
công nghiệp./.
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Trong công nghiệp giấy và bột giấy, 
quá trình xử lý nguyên liệu, chế biến bán 
thành phẩm cũng như xử lý nước thải 
dùng nhiều hóa chất tạo ra nhiều bùn 
thải giấy (paper machine sludge - PMS). 
Bùn thải giấy có nguồn gốc từ bùn nhà 
máy sản xuất bột giấy, nhà máy sản 
xuất giấy. Thành phần bùn thải gồm 
giấy gồm nước, cellulose, hemicellu-
lose, lignin, chất trích ly, tro và các chất 
khác như chất điều hòa, chất phụ gia... 
Hiện có nhiều phương pháp xử lý lượng 
bùn thải này như chôn lấp, làm nguyên 
liệu đốt, làm chất hấp thụ, trải bề mặt 
đất, ép bùn thành dạng tấm, làm nhiên 
liệu cho trong sản xuất gạch. Trong đó 
phương pháp chuyển bùn thành phân 
bón ngày càng phổ biến, quá trình sản 
xuất phân bón ngoài yếu tố về nguyên 
liệu là PMS các yếu tố ảnh hưởng khác 
phải kể đến là tỷ lệ C/N, nhiệt độ, pH, vi 
sinh vật, oxygen, chất hữu cơ, độ ẩm. 
Sản xuất phân bón từ PMS có nhiều 
ưu điểm tạo ra sản phẩm phục vụ cho 
nông, lâm nghiệp đồng thời giảm tải áp 
lực môi trường nên ngày càng được sử 
dụng rộng rãi.
Từ khóa: Bùn thải giấy, xử lý bùn thải, 
phân bón vi sinh

1. MỞ ĐẦU 

Việc quản lý chất thải, đặc biệt là 
chất thải công nghiệp hiệu quả về 
kinh tế đồng thời không hoặc ít ảnh 
hưởng tới môi trường là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất mà 
cơ quan quản lý nhà nước cũng 
như các hiệp hội ngành nghề, các 
doanh nghiệp phải đối mặt. Vấn 
đề là xác định vị trí hợp lý cho các 
công trình xử lý và tuân thủ các yêu 
cầu chất lượng môi trường ngày 
càng tăng của cơ quan quản lý với 
các điều khoản nghiêm ngặt hơn so 

với các quy định trước đây. Ngoài 
ra, để đáp ứng các quy định, nghị 
định, thực tế của xã hội và tiến tới 
sự phát triển bền vững xử lý chất 
thải cần có các phương án hiện đại 
hơn, hiệu quả hơn, thân thiện môi 
trường hơn. Trong phương pháp xử 
lý truyền thống, chẳng hạn như bãi 
chôn lấp đã và đang bị hạn chế dần 
dần và trong một số trường hợp bị 
cấm bởi luật pháp [1]. 

Do đó, phát triển các phương 
pháp mới để tối đa hóa việc thu hồi 
các vật liệu hữu ích, thu hồi năng 
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lượng một cách bền vững ngày càng 
cấp thiết. Trong quá trình sản xuất 
giấy và bột giấy tạo ra nhiều PMS 
(bao gồm bùn từ xử lý nước thải, 
bùn vôi, cặn vôi, bùn xanh từ nồi 
hơi và tro lò, bùn của quá trình sơ 
chế biến gỗ) [2]. PMS có nguồn gốc 
từ bùn sơ cấp nhà máy bột giấy sản 
xuất bột giấy, từ bùn sơ cấp hoặc 
thứ cấp từ nhà máy giấy sản xuất 
giấy với bột giấy làm từ gỗ nguyên 
sinh hoặc nguyên liệu tái chế. Các 
nhà máy tái chế đang tạo ra lượng 
bùn cao gấp hai đến bốn lần so với 
các nhà máy sản xuất bột giấy từ gỗ 
nguyên sinh. 

Lượng bùn thải phát sinh tại hệ 
thống xử lý nước tiêu tốn nhiều chi 
phí vận hành, nhân công và hóa 
chất xử lý. Đặc điểm của PMS khác 
nhau, tùy thuộc vào quy trình sản 
xuất bột giấy và giấy và từ nguyên 
liệu. Bùn thải được sản xuất có hai 
các loại chính: bùn có độ tro cao (> 
30% trọng lượng khô) và bùn có độ 
tro thấp (<30% trọng lượng khô). 
Các loại bùn có hàm lượng tro cao 
là các loại bùn keo tụ hóa học được 
tạo ra bởi các nhà máy sản xuất bột 
giấy [3]. PMS tạo thành một hỗn 
hợp của các sợi xenlulo ngắn và 
chất độn vô cơ như canxi cacbon-
at, cao lanh, và các hóa chất còn 
sót lại hòa tan trong nước. Bùn thải 
nếu không được xử lý sẽ gây lãng 
phí nguyên liệu đồng thời khi thải 

giấy gồm nước (60-65%), còn lại 
là cellulose, hemicellulose, lignin, 
chất trích ly, tro và các chất khác 
như chất điều hòa (polymer), chất 
phụ gia, cationic, anionic, một số 
chất trích ly như acid resin, acid 
béo, turpenoid... Cellulose là hợp 
chất cao phân tử được cấu tạo từ 
các liên kết mắt xích β-D-Glucose, 
có công thức cấu tạo là (C6H10O5)
n hay [C6H7O2(OH)3]n  trong đó n 
nằm trong khoảng 5000 – 14000, 
là thành phần chủ yếu cấu tạo nên 
vách tế bào thực vật. 

Hemicellulose là một polysaccha-
ride, có các gốc đường được nối với 
nhau không chỉ bằng liên kết 1,4 mà 
còn có liên kết 1,3 và 1,6 glucoside 
tạo ra mạch ngắn và phân nhánh. 
Vì độ polymer thấp, phân nhánh và 
hỗn hợp nhiều đường nên hemicel-
lulose không có cấu trúc chặt chẽ 
như cellulose và độ bền hóa lý cũng 
thấp hơn. Độ bền hóa học và bền 
nhiệt của hemicellulose thấp hơn 
so với cellulose vì chúng có độ kết 
tinh và trùng hợp thấp hơn. Cấu 
tạo của hemicellulose phức tạp tùy 
theo nguồn nguyên liệu từ gỗ cứng, 
gỗ mềm, cây phi gỗ (tre, nứa, rơm 
rạ…). 

Lignin là thành phần phổ biến 
trong gỗ và là thành phần chiếm tỉ 
lệ cao (cùng với cellulose và hemi-
cellulose trong nguyên liệu sản xuất 

ra môi trường sẽ khó tránh khỏi ô 
nhiễm cả trong ngắn và dài hạn. 
Trong bài báo này, các phương 
pháp và công nghệ khác nhau được 
đề cập để chuyển hóa bùn của nhà 
máy giấy (PMS) thành các sản phẩm 
có giá trị với sự chú trọng vào công 
nghệ chuyển đổi PMS thành phân 
bón do tận dụng được nguồn bùn 
thải và làm nguyên liệu tốt cho 
nông nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp sử dụng là phương 
pháp kế thừa dữ liệu, các trang 
thông tin chính thống ngành công 
nghiệp giấy trong nước và quốc 
tế, phương pháp tiếp cận hệ thống 
trong kinh tế, kỹ thuật, phân tích 
ngành, phương pháp thống kê, khảo 
sát thực tế và xin ý kiến chuyên gia, 
đồng thời dựa trên kinh nghiệm 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên thế 
giới. Ngoài ra còn sử dụng phương 
pháp điều tra, khảo sát một số do-
anh nghiệp ngành giấy Việt Nam và 
các một số tổ chức, cá nhân để thu 
thập dữ liệu về phương pháp xử lý 
bùn thải.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Đặc điểm bùn thải giấy và bột 
giấy 

Thành phần chính của bùn thải 
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giấy). Các loại thực vật khác nhau 
có thành phần lignin khác nhau, 
cấu trúc và thành phần hoá học của 
mỗi lignin được tạo thành có mối 
tương quan mạnh mẽ với bản chất 
của chất kết dính polysaccharide. 

Chất trích ly có rất nhiều chất 
thuộc nhóm thành phần này, chủ 
yếu là các chất dễ hòa tan. Các chất 
trích ly là những chất hoặc có khả 
năng hòa tan trong những dung 
môi hữu cơ (như dietyl ether, meth-
yl terbutyl ether, ether dầu hỏa, 
diclormethene, acetone,  ethanol,  
methanol,  hexan,  toluen,  chiếm  tỉ 
lệ ưu thế  trong chất  trích  ly, nên 
thường chất  trích  ly hay được gọi  
là nhựa  (resin).

Tro có hàm lượng trong bùn thải 
giấy phụ thuộc vào nguyên liệu đầu 
vào của bột như gỗ cứng, gỗ mềm, 
tre, nứa vầu... Hàm lượng tro được 
đo bằng hàm lượng các chất vô cơ 
không phải là cacbon, hydro, oxi, 
nitơ hàm lượng này dao động trong 
khoảng 0,3-1,5% tùy vào giống, tuổi 
thu hoạch, môi trường tăng trưởng. 

Chất điều hòa (polymer) có trong 
bùn thải giấy bắt nguồn từ quá trình 
keo tụ tạo bông trước khi được loại 
bỏ ra khỏi nước thải thông qua bể 
tuyển nổi. Polymer sử dụng làm 
chất keo tụ trong quá trình xử lý 
nước bao gồm các phân tử cationic, 
anionic trung tính tương ứng thu 
được từ các monome như dimetyl-
aminoetyl metacrylat, acrylic axit 
và acrylicamit. 

3.2 Xử lý bùn thải bằng chôn lấp

Khi xử lý bùn thải bằng chôn lấp 
là phương pháp đơn giản, phổ biến 
trước đây. PMS với hàm lượng hữu 
cơ cao có cả thành phần hiếu khí và 
kỵ khí theo thời gian sẽ bị thối rữa. 
Một tấn PMS tro ở bãi chôn lấp về 
lý thuyết thải ra môi trường khoảng 
2,69 tấn CO2 và 0,24 tấn CH4 (Likon 
và cộng sự, 2009). Hiện nay, hầu 
hết PMS được làm khô, trải hoặc 
lắng đọng trên bãi chôn lấp. Các bãi 
chôn được xây dựng và và vận hành 
công nghiệp phải đáp ứng yêu cầu. 
Các nhà máy phải trả chi phí cho xử 
lý bùn. Chỉ thị về chôn lấp của Châu 
Âu (1999/31/EC) và rác thải sinh học 
nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối 
đa các tác động tiêu cực của việc 
chôn lấp chất thải tới môi trường,

 

bằng việc đưa ra các yêu cầu kỹ 
thuật nghiêm ngặt đối với chất thải 
và bãi chôn lấp bằng cách tăng phí 
chôn lấp lên.

3.3 Trải bề mặt đất (Landspread-
ing)

Trải bề mặt đất là một trong 
những phương pháp khả thi để đưa 
bùn thải vào rừng hoặc đất nông ng-
hiệp để cải tạo đất (Christmas, 2002; 
Ribiero et al., 2010). PMS từ các nhà 
máy sản xuất giấy và bột giấy có thể 
có hàm lượng kim loại nặng tương 
đối cao do tích tụ từ các công đoạn. 
Các hợp chất có thể được tìm thấy 
trong bùn ở nồng độ trên 10 mg/
kg bùn khô bao gồm naphthalene, 
phthalates, chloroform, PCBs, chất 
chiết xuất từ gỗ hoặc các dẫn xuất 
và dẫn xuất lignin được clo hóa. 

3.4. Xử lý bùn thải bằng ép bùn 
thành dạng tấm.

Đưa độ ẩm bùn sau ép về dưới 
40% để tái sử dụng làm nguyên liệu 
đốt cho lò hơi. Giảm thời gian ép tối 
đa xuống 2,5 – 3h một mẻ ép, tiết 
kiệm thời gian, năng lượng tối đa 
cho nhà máy. Thiết bị ép bùn được 
tự động hóa hoàn toàn để giảm chi 
phí nhân công và giám sát hệ thống 
máy bằng phần mềm chuyên dụng 
đem lại sự ổn định cho quá trình 
vận hành. Hiện tại phổ biến có máy 
ép bùn khung bản là thiết bị ép nhờ 
vào áp suất lọc. Độ khô bùn sau ép có 
thể đạt trên 80%. Ngoài ra hiện nay 
thị trường có nhiều loại máy ép bùn 
trục vít với đặc điểm: thu về bùn có 
độ khô từ 70-85%, thiết bị hoạt động 
liên tục, tự động trong môi trường 
có nhiệt độ cao, bùn thải đa dạng. 
Sau khi bùn được ép thành tấm và 
làm khô thì được đưa vào lò hơi để 
đốt. Trên thế giới khoảng 19% bùn 
thải được đốt trên các địa điểm để 
tạo ra năng lượng nhưng tính kinh 
tế cần được tính toán vì bùn thải 
còn chứa khá nhiều nước và lượng 
xơ sợi xenlulo trên chất rắn khô cần 
thiết là khá cao. 

3.5. Sử dụng bùn thải làm nhiên 
liệu cho trong vật liệu xây dựng. 

PMS có chứa một phần vô cơ có 
thể được sử dụng trong sản xuất 
vật liệu xây dựng bằng việc bổ sung 
5-15% PMS làm nguyên liệu thô. 
Đầu tiên, vì hàm lượng chất xơ của 

nó làm tăng độ xốp của vật liệu, nó 
cho phép sản xuất gạch nhẹ hơn; 
thứ hai, nó tiết kiệm nhiên liệu 
trong lò nung, giảm thời gian nung 
và làm cho sản phẩm có khả năng 
chống nứt vỡ tốt hơn trong giai 
đoạn sấy và nung. Lợi thế tương tự 
có thể được sử dụng trong sản xuất 
cốt liệu nhẹ cho ngành công nghiệp 
xây dựng đồng thời việc áp dụng 
tương tự cũng đã được ghi nhận 
trong ngành xi măng. Ngoài ra, PMS 
với hàm lượng hữu cơ cao làm cho 
nó trở thành nhiên liệu thay thế 
hiệu quả trong sản xuất xi măng 
poóc lăng. 

3.6. Sử dụng bùn thải để sản xuất 
chất hấp thụ 

Nghiên cứu đầy hứa hẹn đã được 
tiến hành để sử dụng PMS làm vật 
liệu thấm dầu và sử dụng PMS như 
vật liệu hấp thụ đã được ghi nhận 
đầy đủ. Tuy nhiên một số thị trường 
không chấp nhận vật liệu hấp thụ 
như vậy do vật liệu hấp thụ tổng 
hợp rẻ và hiệu quả. Một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng PMS có thể được 
sử dụng gián tiếp như một chất hấp 
thụ tích cực bằng cách chuyển nó 
thành than hoạt tính. Một loạt các 
quy trình và các sản phẩm hấp thụ 
khác nhau đã được phát triển cho 
các mục đích thương mại. Một trong 
những quy trình đã được phát triển 
để sản xuất chất thấm sàn, trong 
dạng sản phẩm dạng hạt.

3.7. Sử dụng bùn thải để sản xuất 
phân bón. 

Sản xuất phân bón từ PMS ưu 
điểm tốt là tận dụng nguyên liệu 
từ bùn thải tạo ra sản phẩm phục 
vụ cây trồng và giảm áp lực môi 
trường nên ngày càng được trở lên 
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phổ biến. Phân bón làm từ PMS là 
sản phẩm dùng kỹ thuật phân hủy 
sinh học và ổn định của chất hữu 
cơ, kết quả của quá trình phân hủy 
sinh học tạo ra nhiệt, sản phẩm 
cuối cùng không mang mầm bệnh, 
có ích, an toàn và có lợi cho sự phát 
triển của cây trồng. Quá trình phân 
hủy chất thải rắn diễn ra rất phức 
tạp, theo nhiều giai đoạn và tạo 
nhiều sản phẩm trung gian kèm 
theo các chuyển hóa sinh học. Một 
cách tổng quát căn cứ trên sự biến 
thiên nhiệt độ có thể chia quá trình 
ủ hiếu khí thành các phần:

- Pha tích nghi là giai đoạn cần thiết 
để vi sinh vật thích nghi với môi 
trường mới.

- Pha tăng trưởng đặc trưng bởi sự 
tăng nhiệt độ do quá trình phân 
hủy sinh học.

- Pha ưa nhiệt là giai đoạn nhiệt độ 
tăng cao nhất. Đây là giai đoạn ổn 
định chất thải và tiêu diệt vi sinh 
vật gây bệnh hiệu quả nhất. Phản 
ứng hóa sinh xảy ra trong ủ hiếu khí 
và phân hủy kị khí. Trong quá trình 
phân hủy hiếu khí, ứng với từng 
giai đoạn ủ khác nhau các loài vi 
sinh vật có ưu thế cũng khác nhau. 
Quá trình phân hủy ban đầu các 
loài vi sinh chịu nhiệt trung bình 
chiếm ưu thế, chúng sẽ phân hủy 
nhanh chóng các hợp chất dễ phân 
hủy sinh học. Nhiệt độ trong quá 
trình này sẽ gia tăng nhanh chóng 
do nhiệt mà các vi sinh vật tạo ra. 
Khi nhiệt độ gia tăng trên 40oC, các 

vi sinh vật chịu nhiệt trung bình sẽ 
bị thay thế bởi các vi sinh vật chịu 
nhiệt cao. Khi nhiệt độ gia tăng đến 
55oC và trên nữa, các vi sinh vật gây 
bệnh sẽ bị tiêu diệt. Khi nhiệt độ gia 
tăng đến 65oC sẽ có rất nhiều loài 
vi sinh vật bị chết và nhiệt độ này 
cũng là giới hạn trên của quá trình 
phân hủy hiếu khí. Riêng trong giai 
đoạn hiếu khí, nhiệt độ cao làm 
tăng quá trình phân hủy protein, 
chất béo và các hydrocacbon phức 
hợp như xenlulo và hemixenlulo. 
Sau giai đoạn này, nhiệt độ của quá 
trình ủ sẽ giảm từ từ và các vi sinh 
vật chịu nhiệt trung bình lại chiếm 
ưu thế trong giai đoạn cuối.  

Ngoài nhiệt độ các yếu tố khác 
ảnh hưởng đến quá trình sản xuất 
phân compost là: tỷ lệ C/N, pH, oxy, 
dinh dưỡng, pH, vi sinh vật...

Tỷ lệ C/N: Có rất nhiều nguyên 
tố ảnh hưởng đến quá trình phân 
hủy do vi sinh vật: Trong đó cac-
bon và nitơ là cần thiết nhất, tỉ lệ 
C/N là thông số dinh dưỡng quan 
trọng nhất. Photpho (P) là nguyên 
tố quan trọng kế tiếp, tiếp theo đó 
là nguyên tố lưu huỳnh (S), canxi 
(Ca) và các nguyên tố vi lượng khác 
cũng đóng vai trò quan trọng trong 
trao đổi chất của tế bào. Khoảng 
20% - 40%C của chất thải hữu cơ 
(trong chất thải nạp liệu) cần thiết 
cho quá trình đồng hoá thành tế 
bào mới, phần còn lại chuyển hoá 
thành CO2. Cacbon cung cấp năng 
lượng và sinh khối cơ bản để tạo 

ra khoảng 50% khối lượng tế bào 
vi sinh vật. Nitơ là thành phần chủ 
yếu của protein, acid nucleic, acid 
amin, enzyme, cenzyme cần thiết 
cho sự phát triển và hoạt động của 
tế bào. Tỷ lệ C/N tối ưu cho quá trình 
ủ phân rác khoảng 30:1. Ở mức tỷ lệ 
thấp hơn, nitơ sẽ thừa và sinh ra khí 
NH3, nguyên nhân gây ra mùi khai. 
Ở mức tỷ lệ cao hơn, sự phân hủy 
xảy ra chậm. 

Oxy: Oxy cũng là một trong những 
thành phần cần thiết cho quá trình 
ủ phân.  Khi vi sinh vật oxy hóa car-
bon tạo năng lượng, oxy sẽ được sử 
dụng và khí CO2 được sinh ra. Khi 
không có đủ oxy thì quá trình sẽ 
trở thành yếm khí và tạo ra mùi hôi 
như mùi trứng gà thối của khí H2S. 
Các vi sinh vật hiếu khí có thể sống 
được ở nồng độ oxy bằng 5%. Nồng 
độ oxy lớn hơn 10% được coi là tối 
ưu cho quá trình ủ phân rác hiếu 
khí. Tổng lượng khí cần cung cấp và 
lưu lượng dòng khí là các thông số 
thiết kế quan trọng đối với hệ thống 
ủ trong thùng kín. Nhu cầu oxy thay 
đổi theo tiến trình ủ gián đoạn, do 
đó cần xác định nhu cầu oxy tối đa 
để chọn máy thổi khí và thiết kế hệ 
thống ống phân phối khí phù hợp.

Dinh dưỡng: Quá trình cần cung 
cấp đủ photpho, kali và các chất vô 
cơ khác như: Ca, Fe, Bo, Cu… cho sự 
chuyển hóa của vi sinh vật. Thông 
thường, các chất dinh dưỡng này 
không có giới hạn bởi chúng hiện 
diện phong phú trong các vật liệu 
làm nguồn nguyên liệu cho quá 
trình ủ phân rác.

pH: Giá trị pH trong khoảng 5,5 
– 8,5 là tối ưu cho các vi sinh vật 
trong quá trình ủ phân. Các vi sinh 
vật, nấm tiêu thụ các hợp chất hữu 
cơ và thải ra các axit hữu cơ. Trong 
giai đầu của quá trình ủ phân, các 
acid này bị tích tụ và kết quả làm 
giảm pH, kìm hãm sự phát triển 
của nấm và vi sinh vật, kìm hãm 
sự phân hủy lignin và cellulose. 
Các acid hữu cơ sẽ tiếp tục bị phân 
hủy trong quá trình ủ phân. Trong 
trường hợp hệ thống trở thành yếm 
khí, việc tích tụ các acid có thể làm 
pH giảm xuống đến 4,5 và gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 
của vi sinh vật.

Vi sinh vật: chế biến phân hữu cơ 
là một quá trình phức tạp bao gồm 
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nhiều loại vi sinh vật khác nhau. Vi 
sinh vật trong quá trình chế biến 
phân hữu cơ bao gồm actinomy-
cetes và vi khuẩn. Những loại vi 
sinh vật này có sẵn trong chất hữu 
cơ, có thể bổ sung thêm vi sinh vật 
từ các nguồn khác để giúp quá trình 
phân hủy xảy ra nhanh và hiệu quả 
hơn.

4. KẾT LUẬN

Việc quản lý một cách tiên tiến 
của các quá trình sản xuất phải dựa 
trên cơ sở phát triển bền vững, thân 
thiện môi trường đặc biệt với chất 
thải rắn trong ngành công nghiệp 
giấy và bột giấy hiện nay. Nhiều 
cách tiếp cận sáng tạo để chuyển 
đổi PMS thành các vật liệu hữu ích 
đã được thực hiện trong nhiều thập 
kỷ như phương pháp chôn lấp, làm 
nguyên liệu đốt, làm chất hấp thụ, 
trải bề mặt đất, ép bùn thành dạng 
tấm làm nguyên liệu đốt, sản xuất 
vật liệu xây dựng (gạch, xi măng). 
PMS chuyển thành phân bón là 
phương án ngày được quan tâm 
và triển khai trong thực tế. Sản 
xuất phân bón từ PMS là phương 
pháp thân thiện với môi trường, 
hiệu quả, rẻ và đồng thời tạo ra sản 
phẩm bền vững phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội.
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Đến năm 2021, Trung Quốc chỉ 
có một công ty Shandong Sun Pa-
per sản xuất bột giấy bán hóa học. 
Tháng 4/2018, công ty xây dựng 
một dây chuyền bột bán hóa công 
suất 100.000 tấn/năm tại nhà máy 
Zoucheng, và tháng 8/2018 cũng 
tại nhà máy này, bổ sung thêm một 
dây chuyền có công suất lớn hơn, 
khoảng 350.000 tấn/năm. Theo kế 
hoạch, tất cả sản lượng bột bán hóa 
từ hai dây chuyền này được cung 
cấp cho các nhà máy sản xuất giấy 
bao bì hòm hộp (containerboard) 
nhằm thay cho nguồn cung giấy thu 
hồi đang dần giảm sút. Kể từ khi 
lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu giấy 
thu hồi có hiệu lực, tại Trung Quốc 
đã có nhiều nhà máy sản xuất giấy 
quan tâm đến bột giấy bán hóa học, 
đặc biệt là trong lĩnh vực giấy bao 
bì.

Đến nay, tại Trung Quốc đã có một 
số thông báo về việc mở rộng công 
suất và gia tăng sản lượng bột giấy 
bán hóa, với tổng công suất hơn 2 
triệu tấn và tất cả sản lượng này sẽ 
được cung cấp cho các nhà máy sản 
xuất giấy bao bì.

Trong quá trình hoạt động, các 
nhà sản xuất giấy bao bì luôn so 
sánh chi phí của giấy thu hồi so với 
các nguồn xơ sợi khác. Mặc dù giấy 
thu hồi từng là nguồn cung có giá 
thấp, nhưng giá đã bắt đầu tăng 
do nguồn cung hạn chế. Do đó, xu 

hướng tìm kiếm nguyên liệu thô 
thay thế đang gia tăng và các nhà 
sản xuất nói chung sẽ điều chỉnh và 
thay đổi nguyên liệu đầu vào của 
sản phẩm, nhằm đạt hiệu quả kinh 
tế cao nhất.

Khi so sánh việc sử dụng giấy 
thu hồi với bột giấy hóa học thì bột 
giấy bán hóa học có lợi thế về chi 
phí rõ ràng. Các yếu tố về tài chính 
cho thấy việc sử dụng bột giấy bán 
hóa trong sản xuất giấy bao bì có lợi 
thế nhiều hơn. Trong quy trình sản 
xuất bột giấy thì bột bán hóa học có 
chi phí sản xuất thuận lợi hơn so 
với các quy trình sản xuất bột giấy 
kraft hiệu suất thấp. 

Cho đến nay, gỗ vẫn là nguồn 
cung nguyên liệu đầu vào có chi phí 
lớn nhất đối với các nhà sản xuất 
bột giấy ở Trung Quốc, trong đó bột 
giấy bán hóa có yêu cầu về gỗ trên 
mỗi tấn bột giấy thành phẩm thấp 
hơn nhiều so với quy trình bột giấy 
hóa học. Bột giấy hóa học có hiệu 
suất bột giấy từ 45-55%, trong khi 
bột giấy bán hóa học có thể đạt tỷ lệ 
70-80% tùy thuộc vào loại gỗ. Một lợi 
thế khác về chi phí đối với sản xuất 
bột giấy bán hóa học là tính linh 
hoạt trong việc lựa chọn nguyên 
liệu thô. Chất lượng của nguyên 
liệu thô được sử dụng không cao, vì 
vậy dăm mảnh gỗ chất lượng thấp, 
dăm mảnh gỗ loại bỏ và xơ sợi phi 
gỗ đều có thể được sử dụng để sản 

xuất bột giấy bán hóa học.

Tuy nhiên, có những yếu tố hạn 
chế đối với việc sử dụng và tỷ lệ sử 
dụng bột giấy bán hóa học trong 
sản xuất giấy tại Trung Quốc. Bột 
giấy bán hóa học sản xuất từ loại 
dăm mảnh gỗ thải bỏ có giá thành 
rẻ hơn so với giấy thu hồi, nhưng 
chất lượng xơ sợi lại không tốt 
bằng. Do vậy, mặc dù có thiếu hụt 
nguồn cung bột giấy trong sản xuất 
giấy bao bì hòm hộp thì các nhà sản 
xuất Trung Quốc cũng sẽ chủ yếu 
sử dụng bột giấy tái chế và bột giấy 
bán hóa học sẽ chỉ được sử dụng 
như một nguồn xơ sợi bổ sung.

Trong khi đó, việc mở rộng công 
suất bột giấy bán hóa học ở Trung 
Quốc cũng gặp những khó khăn và 
trở ngại do những lo ngại về môi 
trường ngày càng gia tăng. Nhằm 
hạn chế sự phát triển ồ ạt của các 
dự án tiêu thụ nhiều năng lượng và 
phát thải các-bon cao, Bộ Sinh thái 
và Môi trường Trung Quốc (MEE) 
đã ban hành “Danh mục Toàn diện 
về Bảo vệ Môi trường Ver. 2021”, 
trong đó bột giấy bán hóa học, bao 
gồm cả bột gỗ và bột phi gỗ, được 
liệt kê trong danh mục ô nhiễm 
cao, với mã sản phẩm 2201.0102 và 
2201.0201. Nhu vậy, có thể thấy nhà 
nước không khuyến khích đầu tư 
thêm lĩnh vực này./.

THIẾU RCP 
TRUNG QUỐC CÓ XU HƯỚNG 

CHUYỂN ĐỔI SANG BỘT BÁN HÓA?
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Giấy bao bì hòm hộp (contain-
erboard) là loại giấy được sử dụng 
bao gói hàng hóa được sản xuất 
bởi ngành công nghiệp giấy và bìa, 
chiếm hơn 40% tổng sản lượng toàn 
cầu. Giấy bao bì hòm hộp có vị trí 
quan trọng trong công nghiệp bao 
bì, vì vừa là nguyên liệu đầu vào để 
sản xuất hòm hộp carton, cũng là 
phương tiện bao gói và vận chuyển 
của rất nhiều sản phẩm công ng-
hiệp và tiêu dùng khác. 

Đối với các loại giấy bao bì hòm 
hộp khác nhau, có các thành phần 
nguyên liệu đầu vào khác nhau và 
mức sử dụng năng lượng trong sản 
xuất khác nhau cũng đã tạo ra các 
loại sản phẩm có tính cạnh tranh 
khác nhau.

Trung Quốc là nước có công suất 
giấy bao bì hòm hộp lớn nhất thế 
giới, chiếm tới 1/3 tổng công suất 
giấy bao bì hòm hộp toàn cầu, tiếp 
theo là Châu Âu (bao gồm cả Nga), 
Bắc Mỹ và các nước Châu Á khác với 
khoảng 1/5 công suất toàn cầu mỗi 
khu vực, trong khi Châu Mỹ Latinh, 
Châu Đại Dương và Châu Phi gộp lại 
chỉ chiếm dưới 10% (Hình 1).

Hình 2 minh họa về tỷ trọng của 
sản phẩm giấy bao bì hòm hộp với 
nguyên liệu đầu vào khác nhau tại 
một số khu vực. Trong đó, tỷ trọng 
công suất giữa giấy lớp mặt (liner-
board) và giấy lớp giữa (medium) sẽ 
khoảng 60/40 và có tới khoảng 70% 
là từ nguyên liệu tái chế.  Phân tích 
chi tiết hơn, chúng ta có thể thấy 
rằng Bắc Mỹ là khu vực có sản phẩm 
với tỷ trọng nguyên liệu đầu vào là 
bột nguyên thủy cao hơn so với bột 
hỗn hợp, hoặc bột tái chế, trong khi 

các khu vực còn lại sản xuất chủ 
yếu dựa vào nguồn nguyên liệu tái 
chế, nhất là Trung Quốc và các nước 
châu Á khác. 

Để mô tả rõ hơn về mối liên hệ 
giữa nguyên liệu đầu vào với mức 
độ sử dụng năng lượng trong sản 
xuất, trong hình 3 đã đưa ra sơ đồ 
việc sử dụng năng lượng với các 
loại hỗn hợp nhiên liệu khác nhau. 
Nhìn vào mức năng lượng sử dụng 
cụ thể trên mỗi tấn sản phẩm, có 
thể thấy rằng tại Trung Quốc và các 
nước Châu Á khác tiêu thụ năng 
lượng trung bình cho mỗi tấn sản 
phẩm ít hơn so với châu Âu và châu 
Mỹ. Mặc dù có một số khác biệt có 
thể là do thiết bị sản xuất cũ hơn và 
kém hiệu quả hơn, nhưng nó cũng 
liên quan đến tỷ lệ sản xuất bột giấy 
nguyên chất tổng hợp cao hơn ở các 
khu vực sau này.

Mặc dù nghiền bột hóa học tích 
hợp phức tạp hơn, tiêu tốn năng 
lượng và năng suất sợi thấp hơn so 
với nghiền bột sợi tái chế, nhưng 
công nghệ liên quan đã cung cấp 
cho các nhà máy này một nguồn 
năng lượng sinh học tuyệt vời ở 
dạng dịch đen được đốt cháy để tạo 
ra hơi nước và điện cho sản xuất 
giấy và trong một số trường hợp 
cho phép bán năng lượng dư thừa.

Trên cơ sở của hỗn hợp nhiên liệu 

theo khu vực, có thể thấy rằng châu 
Á, đặc biệt là Trung Quốc, phụ thuộc 
rất nhiều vào than để sản xuất giấy 
bao bì hòm hộp, trong khi việc sử 
dụng khí tự nhiên chủ yếu ở châu 
Âu và châu Mỹ. Thông thường, hỗn 
hợp nhiên liệu công nghiệp luôn bị 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao 
gồm tính sẵn có của nguồn cung, 
giá cả và thuế của nhiên liệu, trong 
khi thiết bị và vốn đầu tư cũng giữ 
một vai trò quan trọng; Ví dụ, nồi 
hơi sử dụng chất đốt hỗn hợp sinh 
khối và chất thải có mức đầu tư 
tương đối tốn kém so với nồi hơi đốt 
than hoặc khí đốt đơn giản.

Khi đánh giá về việc sử dụng 
năng lượng và nhiên liệu, nhận 
thấy rằng lượng khí thải của các 
loại nhiên liệu khác nhau sẽ có mức 
thải carbon dioxide khác nhau khi 
bị đốt cháy. Hình 4 cho thấy việc 
sử dụng các loại nhiên liệu khác 
nhau và chuyển thành lượng khí 
thải carbon dioxide (CO2) hóa thạch 
khác nhau tại mỗi khu vực sản 
xuất. Như vậy, các khu vực sử dụng 
nhiều nhiên liệu sinh học hơn (tức 
là dịch đen, vỏ cây, sinh khối khác) 
có lượng phát thải CO2 hóa thạch 
trên mỗi tấn sản phẩm thấp hơn, 
trong khi việc sử dụng than sẽ phát 
sinh khí CO2 nhiều hơn (giữa Trung 
Quốc và các châu Á so với châu Âu 
và Bắc Mỹ).

Trung Quốc

Châu Âu

Các nước Châu Á khác

Bắc Mỹ

Mỹ Latin

Khác

Hình 1. Phân bố năng lực sản xuất giấy bao bì hòm hộp theo khu vực.
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Vấn đề lượng khí thải carbon ngày 
càng trở nên quan trọng hơn đối với 
khách hàng và các cơ quan quản lý, 
nên các nhà sản xuất hiện phải đối 
mặt với nhiều áp lực hơn trong việc 
giảm lượng khí thải này bằng cách 
chuyển sang các loại nhiên liệu 
khác nhau hoặc giảm mức tiêu thụ 
năng lượng cụ thể. Nhiên liệu hóa 
thạch phát thải ít CO2 hơn như khí 
đốt thường có giá cao hơn trên mỗi 
đơn vị năng lượng. Trong khi đó, 
tại EU hiện nay đang thực hiện việc 
triển khai các hệ thống thương mại 
khí thải (ETS) khác nhau, nhằm cân 
bằng sự khác biệt thông qua cơ chế 
định giá carbon.

Để phân tích khả năng cạnh tranh 
của chi phí sản xuất giấy bao bì hòm 
hộp, trong đó chi phí xơ sợi là khoản 
quan trọng nhất, chiếm tới 60% 
tổng giá thành sản phẩm, trong khi 
năng lượng chiếm khoảng 18%. Giá 
xơ sợi và năng lượng cũng có xu 
hướng biến động, đặc biệt là giá bột 
giấy, cũng như xơ sợi tái chế và giá 
khí đốt công nghiệp hiện đang trở 
thành những mặt hàng quan trọng 
cần theo dõi. Mặc dù tỷ trọng của 
các mặt hàng này không thay đổi 
nhưng con số chi phí tuyệt đối đã 
tăng đáng kể tới gần 40%.

Tuy nhiên, khi so sánh các sản 
phẩm giấy kraftliner sản xuất từ 
bột nguyên thủy với các sản phẩm 
giấy testliner sản xuất từ bột tái chế, 
trong cùng khoảng thời gian một 
năm, thì mức tăng chi phí của kraft-
liner chưa bằng một nửa so với mức 
tăng chi phí của testliner, trong đó 
các yếu tố như chi phí xơ sợi, chi phí 
năng lượng tại các nhà máy nguyên 
liệu là các yếu tố chính góp phần 
làm giảm mức tăng chi phí chung.

Đối với các nhà máy sản xuất bột 
giấy nguyên thủy, thông thường gỗ 
được cung cấp bởi các nguồn cung 
trong nước không có biến động 
giá lớn, tuy nhiên việc phụ thuộc 
ít hơn vào nhiên liệu hóa thạch sẽ 
giảm bớt chi phí năng lượng. Trong 
trường hợp áp dụng các biện pháp 
đồng đốt xử lý chất thải rắn thì nhà 
máy có thể bán điện lên lưới, và 
có khả năng được hưởng lợi từ giá 
điện bán lên lưới./.

Phần trăm

CM - nguyên thủy/ hỗn hợp

CM - tái chế

LB - khác - giấy hỗn hợp

LB - nguyên thủy/ hỗn hợp (bao gồm kraft lớp mặt)

LB - tái chế

Châu Phi     Trung Quốc  Các nước
châu Á
khác

Châu Âu,
gồm Nga

Mỹ Latin Bắc Mỹ Châu Đại
Dương

Trung bình

Năng lượng sản xuất 1 tấn giấy

Dịch đen

Nhiên liệu rắn khác

Than

Gas

Dầu

Hơi nước mua ngoài

Điện mua ngoài

Các nước
châu Á
khác

 Trung Quốc  Châu Âu Mỹ Latin Bắc Mỹ Trung bình

Hình 2. Tỷ lệ sản phẩm và nguyên liệu của giấy bao bì hòm hộp theo khu vực

Hình 3. Giá trị nhiệt lượng cho mỗi tấn sản phẩm theo khu vực

Dịch và tổng hợp 
Lê Huy Dư 

(theo www.risiinfo.com)
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LÒ HƠI ĐỐT CỦI
 GIẢI PHÁP CHO THỜI KỲ TĂNG GIÁ NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH

Triển vọng và thực trạng về lò 
đốt củi tại Việt Nam

Củi là một loại nhiên liệu truyền 
thống được sử dụng rất lâu đời, cà 
ở Việt Nam và khắp nơi trên thế 
giới. Nhưng khác với nhiên liệu 
hóa thạch (Than, dầu, gas), nhiên 
liệu củi thường không có tính đồng 
nhất về đặc tính hóa học và vật lý, 
nguồn gốc và chủng loại củi thường 
rất đa dạng và phức tạp. | Điều này 
gây ra rất nhiều trở ngại về việc vận 
chuyển, lưu trữ, bảo quản, sơ chế để 
sử dụng trên quy mô công nghiệp.

Điều này càng trở nên phức tạp 
hơn đối với Việt Nam. Là một đất 
nước có khí hậu và địa lý phân hóa 
rất đa dạng, Việt Nam có rất nhiều 
chủng loại cây có thể khai thác củi. 

Hơn nữa, do đặc điểm địa lý, và cũng chịu một phần ảnh hưởng của thói 
quen canh tác đơn lẻ, các loại cây lấy củi ở Việt Nam thường được trồng trên 
các đơn vị diện tích nhỏ. Do đó, để có đủ lượng củi sử dụng cho lò hơi, các 
doanh nghiệp thường phải thu mua từ rất nhiều nguồn khác nhau.

Không chỉ khác nhau về loại cây được dùng làm củi, chất lượng củi cũng 

Hình 1. Hình ảnh một số lò hơi đốt củi công nghệ cũ
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thường thay đổi mạnh và thất 
thường về kích thước, hình dáng và 
cả độ ẩm.

Tuy có một số khó khăn như vật 
nhưng cũi lại là nhiên liệu có khả 
năng tái tạo rất tốt, rất thân thiện 
với môi trường và quan trọng nhất 
là đây là một loại nhiên liệu có giá 
thành rất rẻ so với các loại nhiên 
liệu hóa thạch. Những lợi thế này 
biến củi trở thành một loại nhiên 
liệu lý tưởng để thay thế cho nhiên 
liệu than, thứ đang ngày càng đắt 
đỏ và được đánh giá là thiếu thân 
thiện với môi trường.

Tuy nhiên, như đã nói trên đây, 
để sử dụng nhiên liệu củi hiệu 
quả ở quy mô công nghiệp, trước 
hết chúng ta cần hiểu đặc tính của 
chúng và sử dụng công nghệ đốt 
phù hợp hơn vì hiện nay, các lò hơi 
đốt củi ở Việt Nam hầu hết đang 
sở hữu công nghệ lạc hậu, đa số là 
công nghệ đốt trên ghi tĩnh, cần cấp 
nhiên liệu củi vào lò bằng sức người 
và không có sự kiểm soát về thành 
phần khí thải.

Đặc tính quan trọng của nhiên 
liệu củi và những điều cần lưu 
ý khi sử dụng lò hơi đốt củi.

Đặc tính đáng lưu ý đầu tiên của 
củi đó là hàm lượng chất bốc của 
chi thường rất cao ( chú thích: chất 
bốc là những thành phần khí dễ 
chảy, được | hình thành trong quá 
trình nhiệt phân các nhiên liệu rắn 
như củi than. Các khí này có thể là 
hydrocacbon như CH4, C2H6,...hoặc 

CO, H2S, H2). Điều này có nghĩa là 
củi dễ dàng bắt lửa và bốc cháy ở 
nhiệt độ thấp hơn than đá. Tuy 
nhiên, đặc tính này cũng gây ra một 
vài trở ngại nếu không có biện pháp 
thiết kế phù hợp. Cụ thể là, do hàm 
lượng chất bốc cao nên ngoài việc 
tham gia phản ứng cháy tại vùng 
chứa củi trong buồng đốt (phản ứng 
cháy phần cốc- tức là phần rắn của 
củi), sẽ có một phần phản ứng cháy 
diễn ra ở vị trí trên cao ( phản ứng 
cháy các chất bốc ( dạng khí) thoát 
ra khỏi củi và được cuốn theo dòng 
khói lên cao). Do đó, cần có biện 
pháp phân phối gió phù hợp để 
phản ứng cháy được diễn ra triệt để 
nhưng lại không cần cấp quả dư gió 
để tránh làm tăng lưu lượng khói 
thải và từ đó làm tăng tổn thất nhiệt 
( xem thêm bài viết về hiệu suất lò 
để hiểu rõ hơn vấn đề này).

Đặc tính thứ hai là độ ẩm của cải 
thường thay đổi theo mùa và chủng 
loại cùi. Ở Việt Nam, độ ẩm củi thay 
đổi rất lớn giữa những tháng có 
mưa nhiều và những tháng có nắng 
nhiều. Thực tế cho thấy, trong một 
số trường hợp củi trở nên rất ẩm 
vào mùa mưa đến nỗi không thể 
đốt được, đặc biệt là các loại cùi hỗn 
tạp chứa nhiều nhành cây, vỏ cây, 
mùn cưa, vấn đề này càng trở nên 
nghiêm trọng.

Do đó, để đảm bảo hệ thống lò hơi 
đốt củi luôn vận hành ổn định theo 
yêu cầu của doanh nghiệp, cần lưu 
ý thiết kế hệ thống kho bãi chứa củi 
có che chắn, có diện tích để cải tự 
hong khô, ráo nước trước khi đốt. 

Hơn nữa, cần nhận dạng ngay từ 
đầu để hạn chế mua các loại cùi quả 
ướt, tốn nhiều công sức xử lý hong 
khô trước khi đốt.

Đặc tính thứ ba là nhiệt trị của 
củi thay đổi nhiều giữa các loại cùi. 
Thông thường, những loại cây gỗ 
lâu năm, có thân cứng có nhiệt trị 
cao hơn và ngược lại, những loại 
cây gỗ xốp, nhỏ, được trồng trong 
thời gian ngắn có nhiệt trị thấp hơn, 
phần thân gỗ có nhiệt trị cao hơn 
trong khi các phần cành, lá, rễ , vỏ 
cây có nhiệt trị thấp hơn, củi khô có 
nhiệt trị cao hơn trong khi các loại 
cùi ẩm ướt có nhiệt trị thấp hơn. 
Đây là một điểm rất đáng lưu ý khi 
chủ doanh nghiệp thu mua các loại 
gỗ để đốt lò. Cần cân nhắc giá mua 
dựa trên yếu tố nhiệt lượng, tức là 
tích số giữa khối lượng và nhiệt trị 
của củi hơn là chỉ chú ý đến khối 
lượng củi vì trong một số trường 
hợp, mua loại củi chất lượng cao 
có giá cao hơn khi tính theo khối 
lượng (tấn) nhưng lại được lợi về 
nhiệt lượng.

 Đặc tính thứ tư là tính chất dễ 
nóng chảy của trò củi. Nhiệt độ 
nóng chảy của trò củi sẽ phụ thuộc 
vào từng giống cây những giống cây 
trồng ngắn ngày thường có hàm 
lượng kali và Natri trong tro cao 
hơn và đây là nguyên nhân chính 
gây giảm nhiệt độ nóng chảy của 
tro.

Nhìn chung, tro củi có nhiệt độ 
nóng chày thấp hơn tro than đá khả 
đáng kể. Do đó khi thiết kế và vận 
hành lò hơi đốt củi, nhiệt độ buồng 
đốt phải được đặc biệt lưu ý. Không 
nên duy trì nhiệt độ buồng đốt cao 

Hình 2. Bám bụi trên bề mặt ống trao đổi nhiệt của lò hơi đốt củi khi không có bộ thổi bụi

Hình 3. Hệ thống lò hơi đốt củi ghi đẩy
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để không xảy ra hiện tượng tro củi 
nóng chảy làm bít các lỗ cấp gió 
dưới bề mặt ghi (đó với các loại lò 
ghi) hoặc không làm đóng keo lớp 
nền trong buồng đốt tầng sôi.

Đặc tính thứ năm là tính chất dễ 
bám bụi của các lò đốt củi. Các lò 
hơi sử dụng nhiên liệu chi thường 
có mức độ bám bụi nghiêm trọng 
hơn nhiều so với các lò hơi đốt than. 
Điều này làm giảm công suất lò hơi 
sau một khoảng thời gian vận hành. 
Mức độ bám bụi sẽ nghiêm trọng 
hơn đối với những lò hơi sử dụng 
các loại củi có hàm lượng kali và 
Natri cao.

Lý do là các loại kim loại này có 
nhiệt độ nóng chảy rất thấp nên dễ 
bị bay hơi rồi sau đó ngưng tụ trên 
các bề mặt trao đổi nhiệt. Và như đã 
nói trên đây, các loại cùi này thường 
là loại cùi xốp, có nguồn gốc từ các 
loại cây ngắn ngày.

Để đối phó với tình trạng giảm 
công suất lò do bám bụi, lò hơi đốt 
củi cần được thiết kế với một hệ số 
dự phòng lớn hơn. Nói cách khác, 
lò hơi đốt củi cần được thiết kế dư 
hơn để trong trường hợp bám bụi, 
lò vẫn đạt được công suất như yêu 
cầu.

Một lưu ý khác là, các loại lò hơi 
này cần được lắp các hệ thống vệ 
sinh, thổi bụi để làm sạch các bề 
mặt trao đổi nhiệt. Và ngay cả khi 
đã lắp đặt các | hệ thống này, người 
vận hành cũng cần định kỳ kiểm 

Hình 4. Hệ thống lò hơi tầng sôi đốt củi

tra để theo dõi mức độ bám bụi của 
lò nhằm có biện pháp vệ sinh phù 
hợp, đảm bảo lò luôn vận hành đạt 
yêu cầu.

Các công nghệ tối ưu nhất cho 
ứng dụng lò hơi đốt củi

Có nhiều công nghệ lò hơi đốt 
củi như đốt trên ghi tĩnh, đốt trên 
ghi xích, đốt trong lò tầng sôi thông 
thường,... tuy nhiên, có hai công 
nghệ có nhiều ưu điểm vượt trội 
cần đặc biệt lưu ý sau đây.

Thứ nhất là công nghệ đốt bằng 
ghi đầy. Đây là công nghệ đặc biệt 
phù hợp với các trường hợp sử 

dụng nhiều loại củi, khác nhau cả 
về nhiệt trị, độ ẩm, kích thước, hình 
dáng,...Đặc biệt, đối với các loại củi 
có chất lượng thấp, khó đốt do nhiệt 
trị thấp, độ ẩm cao, công nghệ đốt 
cho thấy khả năng đốt ưu việt.

Thứ hai là công nghệ tầng sôi có 
sử dụng hệ thống tuần hoàn khói. 
Từ khóa tạo nên sự khác biệt ở đây 
là “ tuần hoàn khói”. Khác biệt lớn 
nhất giữa công nghệ này với các 
công nghệ tầng sôi thông thường ở 
chỗ, nguyên lý tuần hoàn khói cho 
phép điều chỉnh nhiệt độ buồng đốt 
ở mức mong muốn tùy theo sự thay 
đổi nhiên liệu. Điều này cho phép 
kiểm soát rất tốt tình trạng đóng 
keo trong buồng đốt cho dù nhiên 
liệu có thay đổi phức tạp như thế 
nào đi nữa thì lò vẫn có thể hoạt 
động ổn định được.

Vậy khi nào thì lựa chọn hai 
công nghệ này?

Nói chung, đối với các loại cùi 
chất lượng cao và ổn định, các công 
nghệ khác và đặc biệt là công nghệ 
tầng sôi là đã đủ để sử dụng. Tuy 
nhiên, đối với các trường hợp cụ 
thể, khi nhiên liệu cấp vào là chưa 
biết rõ nguồn gốc và thay đổi quá 
thất thường thì việc lựa chọn hai 
công nghệ này sẽ tỏ ra vô cùng hợp 
lý.
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