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TRONG NƯỚC:  
Nhập khẩu: 

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, 
BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): Số 
lượng nhập 6.750 tấn, so với tuần 
trước tăng 10,5%; 

-         Giấy loại thu hồi: (OCC, ONP, 
OMG...): Số lượng nhập 47.211 tấn, so 
với tuần trước tăng 135,5%; 
Giấy xuất khẩu: 

Giấy in, viết: Số lượng xuất  khẩu  
149 tấn, so với tuần trước giảm 20,0%; 

Giấy tissue: Số lượng xuất khẩu 
542 tấn, so với tuần trước giảm 12,0%; 

Giấy làm bao bì: Số lượng xuất 
khẩu 5.977 tấn, so với tuần trước giảm 
11,8%; 

Giấy vàng mã: Số lượng xuất 
khẩu 4.386 tấn, so với tuần trước tăng 
9,3%. 
Giấy nhập khẩu: 

Giấy in báo: Số lượng nhập khẩu  
1.061 tấn, so tuần trước giảm 16,2%; 

Giấy in viết: Số lượng nhập khẩu  
4.643 tấn, so với  tuần trước giảm 2,3%; 

Giấy in, viết có tráng: Số lượng nhập 
khẩu 4.564 tấn, so với tuần trước tăng 
2,1%; 

Giấy tissue: Số lượng nhập khẩu 820 
tấn, so với tuần trước tăng 48,5%;  

Giấy làm bao bì: Số lượng nhập khẩu  
30.750 tấn, so với tuần trước tăng 14,7%;  

Giấy tự nhân bản: Số lượng nhập 198 
tấn, so với tuần trước tăng 45,5%;  

Giấy vấn thuốc lá điếu: Số lượng nhập 
356 tấn, so với tuần trước tăng 8,8%; 

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm 
& tráng bạc: Số lượng nhập 234 tấn, so 
với tuần trước tăng 36,8%; 

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng 
giấy: Lượng nhập 469 tấn, so với tuần 
trước tăng 23,7%. 

Giấy in chuyển nhiệt: Số lượng nhập 
631 tấn, so với tuần trước tăng 4,6%. 

Giá giấy nội địa (VAT): 
Giấy bao bì lớp sóng nội địa:  loại 100-

130 g/m2, 10.400.000 – 11.100.000 
VND/tấn; 

Giấy bao bì lớp mặt nội địa: 120-150 
g/m2, 11.500.000 – 11.900.000 VND/tấn; 

 

 
 
 
 
Giấy in, viết nội địa: Giấy nội địa, 

mức giá dao động từ 22.000.000 – 
22.400.000 VND/tấn, có VAT, loại 70 
g/m2 ISO>90 dạng cuộn, (tham khảo TCty 
Giấy VN, Giấy An Hòa, Giấy Việt Thắng). 

Giấy photocopy nội địa: Loại A4 
thương hiệu Clever UP 70 g/m2 giá  bán  
55.400  VND/ram, có VAT, vận chuyển tại 
Hà Nội, cộng đưa vào khuyến mại.  

Giấy tissue nội địa: Giấy cuộn sản 
xuất khăn lau 2 lớp, định lượng 17g/m2, 
giá 28.500.000–29.500.000 VND/tấn (giá 
tham khảo từ Cty Giấy Sài Gòn, Cty Giấy 
Xương Giang). 

Giá các loại giấy nhập khẩu: 
Giấy in báo: Dạng cuộn 19.600.000 – 

20.700.000 VND/tấn, tùy theo chất lượng 
và định lượng; 

Giấy in viết: Loại 70 g/m2, dạng cuộn, 
22.100.000 – 23.600.000 VND/tấn, xuất 
xứ Đông Nam Á; 

Giấy tissue: loại 15.5 – 17g/m2, 02 lớp 
làm khăn,  30.000.000 – 30.600.000 
VND/tấn; 

Giấy làm bao bì ximăng: Loại 80 g/m2, 
17.000.000 – 17.800.000 VND/tấn; 

Giấy bao bì lớp sóng:  loại 110-120 
g/m2, 11.500.000 – 11.800.000 VND/tấn, 
xuất xứ Đông Nam Á; 

Giấy bao bì lớp mặt: 130-150 g/m2, 
12.600.000 – 13.000.000 VND/tấn, xuất 
xứ Đông Nam Á; 

Giấy in tráng phủ hai mặt (Couche): 
Loại 230 g/m2,  21.100.000 – 21.400.000 
VND/tấn; 

Bìa ngà (Ivory Board): Loại 210 – 300 
g/m2, 20.900.000 – 23.300.000 VND/tấn,  
xuất xứ Đông Nam Á; 

Bìa duplex có tráng lưng xám: Loại 
300 – 400 g/m2, 13.900.000 – 17.100.000 
VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á. 

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng 
giấy: Dạng cuộn, xuất xứ Hàn Quốc, 
27.500.000 – 28.000.000 VND/tấn. 

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng 
nhôm,33g/m2: Dạng cuộn, loại 33g/m2, 
29.400.000-30.000.000 VND/tấn. 

Nguồn (TCty Giấy VN, An Hòa, Việt 
Thắng, Xương Giang, Sài Gòn). 

TIN THỊ TRƯỜNG Bản tin Kinh tế Ngành Giấy 
được phát hành mỗi tuần một số 
vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin 
tổng hợp về thị trường bột giấy, 
giấy, đầu tư và công nghệ ngành 
giấy trong nước và thế giới… 
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Giá giấy bao bì hòm hộp ổn định tại Mexico,  
sử dụng giấy nội địa tăng 

 
Theo báo cáo của các nhà quan 

sát thị trường giá giấy bao bì hòm hộp 
nội địa tại Mehico không đổi trong 
tháng 11 và tháng 12 so với tháng 
10.2018, giấy lớp mặt tái chế vẫn duy 
trì 580-615 USD/tấn, giấy lớp giữa tái 
chế 535-570 USD/tấn) thấp hơn lần 
lượt là 4,3% và 3,2% so với cùng kỳ 
năm 2017. 

Dự báo trong giai đoạn tới sẽ sẽ 
vẫn không đổi, mặc dù đang có nhiều 
nhà máy ngừng hoạt động để bảo trì, 
nhưng cung cầu vẫn cân bằng. 

Về khía cạnh nhu cầu, các nhà 
máy đóng gói tại Mexico đang cố gắng 
thay thế hàng nhập khẩu, vì đồng peso 
của Mexico đã mất giá khoảng 5% kể 
từ tháng 10.2018 so với đồng đôla Mỹ. 
Theo dữ liệu mới nhất cho thấy nhập 
khẩu giấy bao bì hòm hộp của nước 
này từ tháng 1-tháng 9.2018 đã giảm 
6,5% xuống còn 748.822 tấn so với 
cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giấy lớp 
mặt nhập là 521.523 tấn và lớp giữa là 
227.299 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ 
năm trước là 5,8% và 7,9%, tương 
ứng. 

Nhu cầu tiêu thụ giấy sản xuất 
trong nước đã tăng ở Mexico, do tỷ giá 
hối đoái cao hơn, điều này khuyến 
khích người mua tìm kiếm nhiều giấy 
trong nước hơn để thay thế cho hàng 
nhập khẩu. 

Theo khảo sát của PPI Pulp & 
Paper Week (PPW), giá của bìa lớp 
mặt (kraft linerboard)  không tẩy trắng 
của Mỹ xuất khẩu sang Mexico không 
thay đổi trong tháng 11, ở mức 690-
700 USD/tấn, FOB. 

PPI Latin America/12.2018.

 

Nguồn cung OCC tại Mexico ổn định, giá không đổi,  
các loại RCP khác giảm giá 

 
Ảnh hưởng từ nhập khẩu OCC 

của Trung Quốc nên nguồn cung OCC 
tại Mehico hiện đang rất phong phú. 
Lượng thu gom nội địa Mehico dư 
thừa, đủ cung cấp cho các nhà máy 
trong nước hoạt động và còn có thể có 
một khối lượng để xuất khẩu.  

Theo báo cáo của PPI Pulp & 
Paper Week (PPW), Trung Quốc đã 
tạm ngừng mua RCP của Mỹ vào 
tháng 11 khi hạn ngạch giấy phép nhập 
khẩu đã được cấp cho cả năm, nên thị 
trường Mỹ đang dư thừa lượng cung.  

Hầu hết các nhà xuất khẩu Mỹ đã 
ngừng vận chuyển OCC sang Trung 
Quốc từ tuần cuối tháng 11.2018, và 
đang chuyển hướng sang khách hàng 
Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt 
Nam. 

Tại Mexico mặc dù nguồn cung 
OCC trong nước cao hơn, giá OCC 
trong nước vẫn không thay đổi trong 
tháng 11 và không có khả năng giảm 
trong tháng 12 hoặc tháng 1, vì nhu 
cầu đối với nguyên liệu vẫn còn mạnh.  

Mức giá OCC trong nước vẫn 
không thay đổi 100-115 USD/tấn trong 
tháng 12. Các nhà sản xuất trong nước 
đang tìm kiếm nhiều nguyên liệu trong 
nước hơn, vì đồng peso của Mexico đã 
mất giá so với đồng USD do đó giá 
OCC nhập khẩu trở nên cao hơn bằng 
nội tệ. 

Theo dữ liệu nhập khẩu OCC của 
Mexico đến tháng 9.2018 đã giảm 
10,1% so với một năm trước xuống 
còn 324.400 tấn. 

PPI Latin America/12.2018
 

 

Trung Quốc đẩy mạnh tiêu thụ RCP thu gom trong nước,  
RCP nhập khẩu suy giảm 

 
Giá nhập khẩu các loại giấy thu 

hồi màu nâu chủ yếu đã giảm ở Trung 
Quốc trong khi giấy phép nhập khẩu 
năm 2019 chưa được công bố. Do 
không chắc chắn thời gian nào chính 
phủ Trung Quốc sẽ công bố hạn ngạch 
và cấp phép cho năm tới nên nhiều nhà 
máy tại Trung Quốc đã tạm dừng mua 
hàng nhập khẩu RCP. 

Chỉ có một số ít nhà sản xuất 
hàng đầu tiếp tục đặt hàng, với các lô 
hàng được sắp xếp để cập cảng Trung 
Quốc trước ngày 15 tháng 1 năm 2019. 

Ảnh hưởng của giai đoạn nghỉ 
Giáng sinh, Năm mới tại các nước Âu - 

Mỹ, và Tết nguyên đán tại các nước 
châu Á, những người mua đang  ép 
giảm giá và các nhà cung cấp quốc tế 
sẽ chịu áp lực tồn kho lớn.  

OCC No.12 của Mỹ đã giảm 20-
30 USD/tấn so với tuần đầu tháng 12, 
xuống còn 220-240 USD/tấn. Lề hòm 
hộp lựa đúp DLK No.13 giảm 20 
USD/tấn xuống 250-260 USD/tấn. 
OCC cao cấp của châu Âu cũng giảm 
10 USD/tấn, chốt giá ở mức 200-210 
USD/tấn. OCC cao cấp của Nhật Bản 
giảm 10-20 USD/tấn, xuống 280-290 
USD/tấn. 

Gần đây, Trung Quốc đã thay đổi 
các quy tắc kiểm tra RCP nhập khẩu, 
chỉ cho phép các quốc gia hoặc khu 
vực mà tại đó Cơ quan Kiểm định và 
Chứng nhận Trung Quốc (CCIC) thành 
lập chi nhánh để kiểm tra RCP xuất 
khẩu sang Trung Quốc. Như vậy, theo 
quy định mới, ở châu Âu, chỉ có Anh, 
Đức, Pháp và Benelux mới có thể nhận 
được chứng nhận CCIC. Các nguồn 
RCP phố biến trước đây từ Italia và và 
Tây Ban Nha, không được đưa vào. 
Cũng vì quy trình ngặt nghèo mà nhiều 
nhà cung cấp đã tránh xa thị trường 
Trung Quốc. 
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Thiếu hụt sản phẩm khử mực: 
Các loại sản phẩm khử mực đang bị 
suy giảm trên toàn cầu, gồm cả ONP 
và SOP, nên đã dẫn đến sự thiếu hụt 
đáng kể nguồn cung sản phẩm này tại 
châu Á. Do quy định mức tạp chất tối 
đa 0,5% ở Trung Quốc nên càng hạn 
chế nguồn cung cho các nhà sản xuất 
trong nước. SOP cao cấp của Mỹ đang 
có giá 325 USD/tấn, các loại thương 
phẩm đạt 280-290 USD/tấn.  

Nhu cầu ổn định, nguồn cung 
thấp nên ONP của Nhật Bản luôn ở 
mức cao. Mặc dù vậy, nhưng do vướng 
mắc hạn ngạch nhập khẩu và sản xuất 
suy giảm nên đã giảm 15-20 USD/tấn 
xuống còn 345-350 USD/tấn. Do ảnh 
hưởng trì trệ tại Trung Quốc nên nhập 
khẩu RCP ở châu Á cũng chậm lại.  

Nhập khẩu giấy loại hỗn hợp từ 
Mỹ và Châu Âu đã bị ảnh hưởng nặng 

nề  do chính sách xiết chặt RCP nhập 
khẩu. 

Giá mixed paper nhập khẩu từ 
Mỹ đang trì trệ ở mức thấp 70-75 
USD/tấn, OCC Mỹ đã tăng từ 160-170 
USD/tấn lên 160-180 USD/tấn. Tại 
Đài Loan OCC Mỹ có giá 170-180 
USD/tấn, tại Đông Nam Á là 160-170 
USD/tấn, OCC châu Âu ở mức 140-
150 USD/tấn. 

RISI News/12.2018
 

 
 
GIÁ BỘT GIẤY SẢN XUẤT NỘI ĐỊA Ở TRUNG QUỐC - Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 16% VAT 

Giá hiện hành 
Giá năm 

trước 
Giá hiện hành so với giá 

14/12/18 07/12/18 30/11/18 15/12/17 
Tuần  
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) 
  NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu) 5650-6300 5700-6500 6150-7000 7300-7600 -125 -875 -1475 -19,8% 
  Thông radiata (Chile) 5550-5600 5700 6100-6150 7000-7100 -125 -825 -1475 -20,9% 
  BSK Nga 5700-5800 5750-5900 6150-6200 6850 -75 -600 -1100 -16,1% 
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) 

  Bạch đàn 5100-5200 5200-5300 5450-5500 5950-6000 -100 -600 -825 -13,8% 
  BHK Nga 5150-5350 5300-5350 5400 5800-5850 -75 -425 -575 -9,9% 
  BHK Trung Quốc 5000-5300 5300-5700 5600-5800 5800-5900 -350 -625 -700 -12,0% 
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) 

  Chile, Bắc Mỹ 6450 6450-6500 6700 7100-7200 -25 -450 -700 -9,8% 
Bột phi gỗ        
  Tre Trung Quốc 5600-5800 5700-5900 5900-6000 6200-6300 -100 -425 -550 -8,8% 
  Bã mía Trung Quốc 4850-5200 4950-5200 4950-5200 5300-5400 -50 -75 -325 -8,2% 

PPI Asia/12.2018 

 
GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI TRUNG QUỐC -  Giá tịnh, USD/tấn, CIF. 

Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá 

14/12/18 07/12/18 30/11/18 15/12/17 
Tuần 
 trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Nhập từ Mỹ 
  Thùng sóng cũ - OCC (11) 180-190 180-190 180-190 230-235 - - -48 -20,4% 
  OCC lựa đúp (12) 220-240 250-260 250-260 na -25 -33 na na 
  DLK (13) 250-260 270-280 270-280 250-260 -20 -20 +60 - 
  Giấy văn phòng chọn lựa (37) 280-325 280-290 280-290 240-245 +18 +18 na +24,7% 

  Báo cũ chọn lựa (58) - SCN 250-270 250-270 250-270 na - - na na 

Nhập từ Châu Âu         
  Thùng sóng cũ - OCC (1.05) 200-210 210-220 210-220 220-230 -10 -30 -20 -8,9% 

  Báo cũ (2.01) 250-260 250-260 250-260 na - - na na 
Nhập từ Nhật Bản          
  Thùng sóng cũ 280-290 290-300 300 230-235 -10 -20 +53 +22,6% 
  Báo cũ 345-350 350-360 360-370 283-285 -8 -18 +64 +22,4% 

PPI Asia/12.2018 
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GIÁ GIẤY THU HỒI THU GOM TẠI TRUNG QUỐC - Giá tịnh, RMB/tấn, gồm 16% VAT 

Giá hiện hành 
Giá  

năm trước 
Giá hiện hành so với giá 

14/12/18 07/12/18 30/11/18 15/12/17 
Tuần 
trước 

Tháng  
trước 

năm trước 

Giấy loại hỗn hợp và bìa lớp sóng 1970-2440 1860-2320 1860-2320 1990-2690 +115 +60 -135 -5,8% 
ONP 2960-3540 2960-3540 3020-3710 2690-3990 - -285 +210 +6,9% 
OCC 

        
Đã sử dụng 2090-2610 2030-2440 2090-2440 2220-2810 +115 -25 -165 -6,6% 
Loại chưa sử dụng và nhập khẩu 2200-2670 2150-2550 2200-2550 2340-2925 +85 -85 -198 -7,5% 

PPI Asia/12.2018 
 
GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á - Giá tịnh, USD/tấn, CIF 

Giá hiện hành 
 

Giá năm trước Giá hiện hành so với giá 
14/12/2018 30/11/2018 15/12/2017 hai tuần trước tháng trước năm trước 

Bìa và Giấy hỗn hợp  
  Nhập từ Mỹ (54) 70-75 70-75 na - - na 
  Nhập từ châu Âu (1.02) 70-75 70-75 na - - na 
  Nhập từ Nhật Bản 170-180 170-180 na - -30 na 
Thùng sóng cũ (OC)     
  OCC 11 từ Mỹ 160-180 160-170 na +5 -5 na 
  OCC (90/10) từ châu Âu 140-150 140-150 na - -18 na 
  OCC từ Nhật Bản 200-210 200-210 na - - na 
Giấy báo cũ 

    
Nhập từ Mỹ 140-150 140-150 na - -20 na 
Nhập từ châu Âu 140-150 140-150 na - -20 na 
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Trung Quốc cấp lô giấy 
phép nhập khẩu RCP đầu 
tiên cho năm 2019 

 
Ngày 17 tháng 12 năm 2018 

Bộ Sinh thái và Môi trường Trung 
Quốc đã cấp lô giấy phép nhập 
khẩu giấy thu hồi (RCP) đầu tiên 
cho năm 2019, với hạn ngạch lên 
tới 5,04 triệu tấn. 

Tổng khối lượng cấp phép một 
lần này nhiều hơn cả 6 đợt cấp đầu 
tiên của năm 2018 cộng lại. Sáu lần 

cấp phép năm 2018 được ban hành 
từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 đến 
ngày 9 tháng 2 năm 2017. 

Ba nhà sản xuất giấy bao bì 
hòm hộp tái chế hàng đầu của 
Trung Quốc gồm Nine Dragon 
Paper (Holdings), Lee & Man 
Paper Manufacturing và Shanying 
International Holdings đã được cấp 
phép với tổng cộng 2,68 triệu tấn, 
chiếm 53,21% tổng hạn ngạch. 

Các nhà sản xuất giấy in báo 
như Shandong Huatai Paper và 

Guangzhou Paper cũng được cấp 
khối lượng nhập khẩu khá lớn.  

Trong năm 2018, Trung Quốc 
đã cấp phép nhập khẩu RCP tổng 
cộng 18,16 triệu tấn, nhưng một 
phần lớn đã không được sử dụng. 

Theo số liệu của Hải quan 
Trung Quốc, nhập khẩu RCP trong 
mười tháng đầu năm 2018 đạt 
12,83 triệu tấn, giảm 45,34% so với 
cùng kỳ năm 2017. 
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APP hoàn tất khởi chạy 4 dây chuyền tissue lớn tại Indonesia 
 

Asia Pulp & Paper (APP) đã cho 
vận hành 4 dây chuyền lớn tại nhà máy 
Sumatra, Indonesia. Công ty đã đặt 
hàng với Toscotec để cung cấp tám 
dây chuyền TM giống hệt nhau. Hai 
dây chuyền được lắp đặt tại nhà máy  

Perawang, Sumatra và sáu dây 
chuyền khác được đầu tư cho nhà máy 
OKI. 

Mỗi dây chuyền có công suất dự 
kiến 192-300 tấn/ngày, tùy thuộc vào 
loại sản phẩm được sản xuất, làm cho 

chúng trở thành một trong những TM 
lớn nhất trên thế giới. 

Dây chuyền có chiều rộng lưới 
5,6 m, tốc độ vận hành 2.000 m/phút, 
lô sấy yankee bằng thép 22-ft thế hệ 
thứ hai và chụp hút hơi nước. 
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Zhejiang Xinshengda xây dựng nhà máy sản xuất bìa tái chế tại Kedah, Malaysia 
 

Tập đoàn Zhejiang Xinshengda 
Holding Group đang lên kế hoạch xây 
dựng ba dây chuyền mới sản xuất bìa 
duplex có tráng với tổng công suất 
700.000 tấn/năm tại một nhà máy ở 
Kulim, Kedah, Malaysia. 

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 
287 triệu USD. Hiện nay, Tập đoàn đã 
ký kết hợp đồng với Sime Darby 
Property để mua 121 ha đất tại Padang 
Meha, Kulim để đặt nhà máy. 

Nguyên liệu đầu vào là giấy thu 
hồi trong nước Malaysia (RCP) và 
nhập khẩu từ Châu Âu, Nhật Bản và 
Hoa Kỳ. 

Dự kiến nhà máy sản xuất bìa 
duplex có tráng này sẽ bắt đầu hoạt 
động từ giữa năm 2020. Sản phẩm của 
nhà máy được định hướng bán tại 
Malaysia và xuất khẩu sang các nước 
Đông Nam Á khác, Ấn Độ, Trung 
Đông và Trung Quốc.  

Đầu tư vào Malaysia: Kể từ khi 
chính phủ Trung Quốc áp đặt các quy 
định nghiêm ngặt đối với nhập khẩu 
RCP, các nhà sản xuất giấy-bìa tái chế 
Trung Quốc đã tìm cách mở rộng sản 
xuất ở nước ngoài. 

Gần đây, Malaysia đã trở thành 
một trong những lựa chọn khả thi nhất 

do mối quan hệ với Trung Quốc và 
chính sách cởi mở với RCP nhập khẩu, 
bao gồm cả các loại hỗn hợp. Ngược 
lại, Việt Nam và Đài Loan đã có dấu 
hiệu kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên 
liệu đầu vào như vậy. 

Công ty sản xuất giấy Lee & Man 
cũng đang xem xét xây dựng một nhà 
máy trị giá 653 triệu USD với tổng 
công suất 700.000 tấn/năm giấy bao 
gói và 550.000 tấn/năm bột giấy tái 
chế ở Sepang, Selangor, Malaysia. Dự 
kiến khởi chạy vào năm 2020. 
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Stora Enso đầu tư 22 triệu Euro nâng công suất xử lý nước  
tại nhà máy Skoghall, Thụy Điển 

 
Theo thông cáo báo chí của công 

ty Stora Enso, công ty này sẽ đầu tư 22 
triệu EUR tại nhà máy Skoghall  ở 
Thụy Điển để nâng công suất xử lý 
nước hiện có. Nâng công suất, áp dụng 
công nghệ mới và hiện đại sẽ tăng 
cường quá trình xử lý nước tại nhà 
máy. Điều này sẽ làm giảm tác động 
môi trường của quá trình hoạt động và 
đáp ứng các yêu cầu môi trường trong 
tương lai. 

Trong nước thải sau khi được sử 
dụng để sản xuất bìa giấy vẫn còn các 
thành phần sơ xợi gỗ. Với việc nâng 
công suất xử lý, quá trình tách bùn 
được cải thiện, từ đó chất lượng nước 
được nâng cao hơn và được đưa trở lại 
tự nhiên. Bùn thu hồi cũng có thể được 
sử dụng làm nhiên liệu sinh học. 

Dự án bao gồm ba bể lắng lớn  
nhằm nâng cáo hiệu quả tách và thôi 
hồi bùn, cùng với các hệ thống điều 
khiển và quy trình liên quan. Dự án 

được thực hiện nay và dự kiến hoàn tất 
vào đầu năm 2020.  

Stora Enso là nhà cung cấp hàng 
đầu các giải pháp tái tạo trong sản xuất 
giấy bao bì, vật liệu sinh học, công 
trình bằng gỗ và giấy trên toàn cầu. 
Với nhận thức rằng mọi thứ được làm 
từ vật liệu dựa trên nguyên liệu hóa 
thạch sẽ đều có thể được làm từ sơ xợi 
gỗ trong tương lai. 
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Công ty Oji và Sinar Mas thành lập liên doanh  
sản xuất giấy bao bì tại Indonesia 

 
Công ty Sinar Mas (công ty con 

của APP) và Oji Holdings đang thành 
lập một liên doanh sản xuất giấy bao bì 
và carton hòm hộp song tại Indonesia. 

Với tổng 35 triệu USD, Oji 
Holdings nắm giữ 55% vốn và Sinar 
Mas 45%. Liên doanh sẽ lấy tên là PT 
Oji Sinar Mas Packaging, có trụ sở tại 
Bekasi, Tây Java. 

Dự kiến liên doanh sẽ đi vào hoạt 
động năm 2020, công suất dự kiến là 
5.000 tấn/tháng giấy bao bì tái chế. 
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Tuần tin về thị trường bột giấy, giấy và thông tin đầu tư, 
công nghệ trong nước và thế giới của Hiệp hội Giấy và Bột 
giấy Việt Nam. 
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Shunfa Paper khởi chạy dây chuyền TM mới 
tại Fujian, Trung Quốc 

     Công ty Shunfa Paper đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm trên 
một dây chuyền giấy tissue mới 15.000 tấn/năm tại nhà máy 
duy nhất ở Wuping, Longyan, Fujjian. 
     Dây chuyền do công ty Gu Fuzhou Hengruichen 
Technology trong nước sản xuất, khổ rộng giấy 3,9 m và tốc 
độ thiết kế 700 m/phút. Công ty cũng đã đặt hàng một dây 
chuyền tissue tương tự cho nhà máy này, dự kiến sẽ đưa vào 
hoạt động năm 2019. 
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