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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 9/2021 trung bình là 753 USD/tấn, không thay đổi so với trung 
bình tháng 8/2021.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 

bì, bao gói trong tháng 9/2021 trung bình là 805 USD/tấn, giảm 3,59% so với 
trung bình tháng 8/2021.
- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy 

tissue trong tháng 9/2021 trung bình là 600 USD/tấn, giảm 1,64% so với trung 
bình tháng 8/2021.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 9/2021 

trung bình là 505 USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng 8/2021.

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

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

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

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) tại thời điểm đầu tháng 9/2021 
trung bình là 308 USD/tấn, giảm 2,2% so với trung bình tháng 8/2021.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 9/2021 trung bình là 
290 USD/tấn, giảm 1,7% so với trung bình tháng 8/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 9/2021 trung bình là 300 
USD/tấn, giảm 2,6% so với trung bình tháng 8/2021.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 9/2021 trung bình là 228 USD/tấn, 
tăng 1,3% so với trung bình tháng 8/2021.

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

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 9/2021 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 9/2021 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 9/2021 so với tháng 8/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 9/2021 đạt 453.694 tấn, tăng 4% so với tháng 
8/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 9/2021 đạt 408.550 tấn, tăng 2,4% so với tháng 
8/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 9/2021 đạt 128.280 tấn, giảm 62,3% so với 
tháng 8/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 9/2021 đạt 128.280 tấn, tăng 15,3% so với 
tháng 8/2021.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 378.900 tấn, tăng 4,4% so với tháng 8/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.137 tấn, tăng 5,3% so với tháng 8/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 
30.200 tấn, tăng 2% so với tháng 8/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 
10.386 tấn, tăng 2,6% so với tháng 8/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 20.550 tấn, tăng 2% so với tháng 8/2021.
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Hình 5: Sản xuất tháng 9/2021 so với tháng 8/2021

 Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 9/2021 so với tháng 8/2021

- 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 đạt 12.216 
tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 305 tấn, giảm 1,6% so với tháng 8/2021.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 9/2021 so với tháng 8/2021

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 84.259 tấn, giảm 72% so với tháng 8/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.537 tấn, giảm 50,1% so với tháng 8/2021.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 13.574 tấn, tăng 38,7% so với tháng 
8/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 14.603 tấn, tăng 13,6% so với tháng 8/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.093 tấn, giảm 1,4% so với tháng 8/2021.

- 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 
12,216 tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2021.

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 356.000 tấn, tăng 2% so với tháng 8/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 20.100 tấn, tăng 0,5% so với tháng 
8/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 20.950 tấn, tăng 0,7% so với tháng 8/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 11.500 tấn, tăng 23,7% so với tháng 8/2021.
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 9/2021 so với tháng 8/2021

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 109.119 tấn, tăng 14,7% so với tháng 8/2021..

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 100 tấn. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 4.655 tấn, tăng 33,6% so với tháng 8/2021..

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 11.366 tấn, tăng 14,2% so với tháng 8/2021..

d. Xuất khẩu
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Tetra Pak đầu tư mở rộng nhà máy ở Bình Dương

Tin tưởng vào khả năng phục hồi 
của kinh tế Việt Nam sau đại dịch 
Covid-19, Tetra Pak quyết định đầu 
tư thêm để mở rộng nhà máy 120 
triệu EUR tại Bình Dương.

Dự kiến, khoản đầu tư mới sẽ giúp 
tăng sản lượng hàng năm của nhà 
máy từ 11,5 tỷ vỏ hộp hiện tại lên 
16,5 tỷ vỏ hộp, nhờ đó đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng về vỏ hộp giấy 
tiệt trùng ở trong nước và khu vực.

Ngoài ra, nhà máy sẽ được trang 
bị thêm để có thể sản xuất các loại 
vỏ hộp giấy cao cấp thay thế hàng 
nhập khẩu.

Việc đầu tư nâng cấp cũng sẽ bao 
gồm hạng mục lắp đặt 2.300 tấm pin 
mặt trời trên phần mái của nhà máy. 

Đây là nỗ lực của Công ty trong 
việc hiện thực hóa tham vọng loại 
bỏ triệt để phát thải khí nhà kính từ 
toàn bộ hoạt động Công ty vào năm 
2030.

Năm 2020, nhà máy Tetra Pak tại 
Bình Dương đạt chứng nhận LEED 
Vàng - Phiên bản 4 khắt khe nhất, 
giúp nhà máy tiết kiệm 17,6 triệu lít 
nước, tái sử dụng, tái chế 65% lượng 
chất thải và giảm phát thải 4.000 tấn 
CO2 ra môi trường mỗi năm./.

SCG Thái Lan dự tính đầu tư thêm 353 triệu USD 
cho mảng bao bì giấy tại Việt Nam

SCG Packaging (SCGP), một công 
ty thành viên của SCG Group (Thái 

Lan) vừa thông báo về kế hoạch đầu 
tư thêm gần 11,8 tỷ baht (hơn 353 
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xuất, xuất khẩu quan trọng trong 
khu vực và cũng là điểm thu hút lớn 
cho các công ty đa quốc gia tham gia 
vào thị trường.

Tập đoàn SCG nằm trong nhóm các 
nhà đầu tư nước ngoài có mặt sớm 
nhất tại Việt Nam ngay từ năm 1992.

Thời điểm hiện tại, họ đánh giá 
Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng 
đầu của mình trong những năm tới. 

Xếp sau đó là Indonesia cùng 
thương vụ gần nhất diễn ra vào 
giữa tháng 8/2021 khi mua lại 75% 
của Intan Group.

Hồi tháng 6/2018, SCG còn ký thỏa 
thuận mua lại 29% cổ phần của Tập 
đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 
(Petro Vietnam) trong Dự án Tổ hợp 
Hóa dầu miền Nam (Dự án Long Sơn, 
có sản phẩm chủ yếu là nhựa PP), 
tăng vốn sở hữu từ 71% lên 100%, 
với tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD.

SCG dự tính doanh thu từ các thị 
trường Đông Nam Á (trừ Thái Lan) 
sẽ tiếp tục tăng và chiếm khoảng 
35% trong tổng doanh thu, thay vì 
còn ở mức 26% như hiện tại./.

triệu USD) trong mảng kinh doanh 
bao bì giấy tại Việt Nam.

Dự án mới của SCG Packaging sẽ 
được xây dựng mới tại Vĩnh Phúc, 
Miền Bắc Việt Nam, dự kiến bắt đầu 
hoạt động vào đầu năm 2024, và bổ 
sung cho mảng sản xuất bao bì giấy 
của công ty 370.000 tấn/năm.

 Công ty TNHH Giấy Kraft Vina 
(hiện đang hoạt động tại Bình 
Dương từ năm 2009) sẽ là đầu mối 
chịu trách nhiệm triển khai và vận 
hành dự án nêu trên.

Khi đưa vào vận hành sản xuất, tổ 
hợp mới sản xuất bao bì giấy của 
SCG Packaging tại  Vĩnh Phúc sẽ đưa 
tổng sản lượng bao bì giấy của công 
ty lên 870.000 tấn giấy/năm.

Theo nhận định của Tổ chức nghiên 
cứu Frost & Sullivan, trong giai đoạn 
2021-2024, nhu cầu tiêu thụ giấy 
bao bì và các sản phẩm liên quan 
tại Việt Nam được ước tính duy trì 
mức tăng trưởng hàng năm từ 6-7%.

Theo đánh giá của Công ty SCG 
Packaging, Việt Nam là địa điểm sản 
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Voith sẽ cung cấp cho Nine 
Dragons, nhà sản xuất giấy bao bì 
tái chế lớn nhất châu Á, năm dây 
chuyền chuẩn bị bột BlueLine OCC 
và hai hệ thống xử lý phần ướt của 
máy xeo giấy cho các nhà máy ở Ma-
laysia và các khu vực khác.

Đơn đặt hàng là một dây chuyền 
đầy đủ do Voith cung cấp, bao gồm 

Voith cung cấp cho Nine Dragons năm dây chuyền xử lý OCC mới

cả hệ thống duy trì sự ổn định và 
nâng cao chất lượng xử lý của quy 
trình và các công nghệ tiết kiệm 
năng lượng.

Các hệ thống mới sẽ có tổng công 
suất 2,5 triệu tấn/năm và dự kiến 
đưa vào hoạt động trong hai năm 
2022 và 2023./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

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

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


