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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 12/2020 trung bình là 605 USD/tấn, tăng 1,17% so với trung bình 
tháng 11/2020.

- Giá bột hoá học tẩy trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất 
giấy bao bì, bao gói trong tháng 12/2020 trung bình là 645 USD/tấn, tăng 3,20% 
so với trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa học tẩy trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, 
viết, giấy tissue trong tháng 12/2020 trung bình là 503 USD/tấn, tăng 9,62% so 
với trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 12/2020 
trung bình là 513 USD/tấn, tăng 9,62% so với trung bình tháng 11/2020. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 
12/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng đã phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 01/2021 trung bình 
là 255 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 01/2021 trung 

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

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

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 
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Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 12/2020 (USD/tấn, chưa bao gồm 
thuế và chi phí khác)

bình là 213 USD/tấn, tăng 7,6% so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 01/2021 trung 
bình là 210 USD/tấn, tăng 7,7% so với tháng 12.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 01/2021 trung bình là 155 
USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng 12.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 01/2021 trung bình 
là 210 USD/tấn, tăng 8,8% so với tháng trước.

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 12/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 12/2020 so với tháng 11/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 12/2020 so với tháng 11/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 12/2020 đạt 481.584 tấn, tăng 0,1% so với tháng 
11/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 12/2020 đạt 466.515 tấn, tăng 1,4% so với tháng 
11/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 12/2020 đạt 217.254 tấn, tăng 1,9% so với 
tháng 11/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 12/2020 đạt 179.887 tấn, giảm 7,9% so với 
tháng trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 11/2020 so với tháng 10/2020

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 379.000 tấn, giảm 2,6% so với tháng 11/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.456 tấn, giảm 22,8% so với tháng 11/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
41.091 tấn, không thay đổi so với tháng 11/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
23.651 tấn, tăng 59,1% so với tháng 11/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 22.900 tấn, tăng 3,9% so với tháng 11/2020.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, 
ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 13.050 tấn, 
tăng 12,7% so với tháng 11/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 435 tấn, giảm 10,4% so với tháng 11/2020.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 401.000 tấn, tăng 1,3% so với tháng 11/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.950 tấn, không thay đổi so với 
tháng 11/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.435 tấn, không thay đổi so với tháng 11/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 16.130 tấn, tăng 10,3% so với tháng 11/2020.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 157.000 tấn, giảm 4,9% so với tháng 11/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.456 tấn, giảm 22,8% so với tháng 11/2020.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2020 so với tháng 11/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 12/2020 so với tháng 11/2020

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 20.100 tấn, tăng 11,0% so với tháng 
11/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 23.651 tấn tăng 59,1% so với tháng 11/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 1.997 tấn, tăng 23,8% so với tháng 11/2020.

- Giấy khác (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 
13.050 tấn, tăng 12,7% so với tháng 11/2020.

d. Xuất khẩu
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- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 150.687 tấn, giảm 14,4% so với tháng 
11/2020.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 400 tấn, tăng 8,9% so với tháng 11/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.481 tấn, giảm 2,8% so với tháng 11/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 24.328 tấn, tăng 72,0% so với tháng 
11/2020.
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Sản xuất đạt kỉ lục thế giới với máy nghiền  nồng độ cao của ANDRITZ HC 
tại Jiangsu Bohui Paper Industry, Trung Quốc

Hợp tác chặt chẽ với khách hàng 
của mình là Jiangsu Bohui Paper 
Industry, tập đoàn công nghệ quốc 
tế ANDRITZ gần đây đã đạt được 
cột mốc quan trọng trong lĩnh vực 
nghiền bột giấy thô nồng độc cao 
(HC) bằng cách xử lý công suất tối 
đa 1.300 admt/d dăm gỗ cứng mỗi 
ngày và đạt sản lượng ổn định 1.150 
admt/d tại nhà máy ở Đại Phong, 
Trung Quốc.

ANDRITZ đã cung cấp hai dây 
chuyền bột riêng biệt với công suất 
lần lượt là 1.500 admt/d và 750 
admt/d, với công nghệ P-RC APMP 
(Pre-Conditioning Refiner Chemical 
Alkaline Peroxide Mechanical Pulp) 
cho hệ thống nghiền bột cơ-nhiệt 
mới. Với tổng công suất là 2.250 
admt/d, đây là hệ thống lớn nhất 
trên toàn thế giới.

ANDRITZ TX68 đã đạt kỷ lục thế 
giới với máy nghiền nồng độ cao 
lớn nhất thế giới, là một phần của 
hệ thống P-RC APMP thứ hai mặc dù 
công suất một dòng được xác định 
là 750 admt/d. Máy nghiền TX68 với 
hệ thống cấp liệu tiên tiến là trọng 
tâm của quy trình và là cải tiến mới 
nhất của ANDRITZ trong lĩnh vực 
nghiền nồng độ cao.

Chen Bo, Giám đốc sản xuất bột 
giấy tại Jiangsu Bohui Paper Industry, 

nhận xét: “Nhằm mục đích linh hoạt 
hơn cho việc sản xuất hộp gấp của 
chúng tôi, chúng tôi đã điều chỉnh 
hệ thống với sự hợp tác chặt chẽ 
với các chuyên gia ANDRITZ và cuối 
cùng đã có thể đạt được cột mốc ấn 
tượng này. Chúng tôi đặc biệt tự hào 
rằng chúng tôi đã thành công trong 
việc có được các cấu hình hệ thống 
cần thiết mặc dù có một số thách 
thức do Covid-19. ANDRITZ Trung 
Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời 
tại chỗ song song với các chuyên gia 
chính của ANDRITZ ở Châu Âu bằng 
các giải pháp từ xa.”
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Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà (Hải Phòng) động thổ khởi công 
xây dựng nhà máy mới

Ngày 31/12/2020, tại tại cụm Công 
nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện 
Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng Công ty 
CP Giấy Hoàng Hà (Hải Phòng) đã 
tổ chức Lễ động thổ khởi công xây 
dựng công trình Nhà máy Giấy 
Hoàng Hà.

Dự án có tổng diện tích mặt bằng 
52.800m2, diện tích xây dựng 
28.557m2, tổng công suất 100.000 
tấn/năm, máy xeo lưới dài 3 lưới, 
khổ giấy 4,4m, tốc độ 500m/ph. Sản 

Ngày 10/01/2021, Công ty Cổ phần 
Xuất-Nhập khẩu Bắc Giang đã tổ 
chức Lễ đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhì và Lễ Khánh thành 
dây chuyền sản xuất giấy tissue số 

phẩm chủ lực của nhà máy là dòng 
giấy testliner, white top-liner, giấy 
kraft và giấy sinh hoạt dân dụng 
thay thế độ túi nhựa sử dụng 1 lần, 
bảo đảm cạnh tranh với sản phẩm 
nước ngoài, cung cấp cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu.

Dự kiến thời gian xây dựng và lắp 
đặt dây chuyền của nhà máy sẽ kéo 
dài khoảng 22 tháng kể từ ngày khởi 
công công trình, khởi chạy lô giấy 
đầu tiên vào quý 4 năm 2022./. 

Công ty CP Xuất-Nhập khẩu Bắc Giang đón nhận 
Huân chương Lao động Hạng Nhì

12A.
 Dây chuyền Tissue số 12A của 

Công ty CP Giấy Xương Giang được 
lắp đặt tại nhà máy thuộc Khu công 
nghiệp Song Khê – Nội Hoàng. Máy 
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áp dụng công nghệ châu Âu, có công 
suất 18.000 tấn/năm. Khi dây chuyền 
đi vào hoạt động, sản lượng sản xuất 
giấy Tissue của nhà máy giấy Xương 
Giang sẽ đạt 60.000 tấn/năm.

Với sản lượng này Công ty Cổ phần 

Xuất-Nhập khẩu Bắc Giang là đơn 
vị có sản lượng giấy tissue lớn nhất 
toàn quốc với chất lượng sản phẩm 
tương đương với giấy nhập khẩu 
của tập đoàn giấy lớn nhất thế giới 
(APP)./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)
Cao Đức Bằng (VPPA)

Đặng Mai Anh (VPPA)
Trần Khánh Linh (VPPA)
Hoàng Tú Ngọc (VPPA Center)
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