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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 8/2020 trung bình là 528 USD/tấn, giảm 4,52% so với trung bình 
tháng 7/2020.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy 
bao bì, bao gói trong tháng 8/2020 trung bình là 580 USD/tấn, tăng 1,75% so 
với trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 8/2020 trung bình là 445 USD/tấn, tăng 2,30% so với 
trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 8/2020 
trung bình là 450 USD/tấn, tăng 2,27% so với trung bình tháng 7/2020. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 
9/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 9/2020 trung bình là 
255 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

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 8/2020 (USD/tấn, chưa bao 
gồm thuế và chi phí khác)

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 9/2020 trung bình 
là 163 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 9/2020 trung 
bình là 155 USD/tấn, tăng 12,3% so với tháng 8.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 9/2020 trung bình là 58 
USD/tấn, tăng 16% so với tháng 8.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 9/2020 trung bình là 
178 USD/tấn, tăng 12,7% 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 8/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 8/2020 so với tháng 7/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 8/2020 so với tháng 7/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 8/2020 đạt 431.459 tấn, giảm 11,0% so với 
tháng 7/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 8/2020 đạt 422.155 tấn, giảm 14,5% so với tháng 
7/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 8/2020 đạt 140.412 tấn, giảm 10,5% so với 
tháng 7/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 8/2020 đạt 148.904 tấn, giảm 10,1% so với 
tháng trước.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 8/2020 so với tháng 7/2020

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 339.615 tấn, giảm 11,8% so với tháng 7/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.129 tấn, giảm 71,1% so với tháng 7/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
43.403 tấn, giảm 0,7% so với tháng 7/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
11.337 tấn, giảm 15,3% so với tháng 7/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 21.705 tấn, giảm 8,0% so với tháng 7/2020.

- 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 13.765 tấn, 
giảm 8,8% so với tháng 7/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 506 tấn, tăng 12,9% so với tháng 7/2020.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 358.000 tấn, tăng16,6% so với tháng 7/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.600 tấn, giảm 1,5% so với tháng 
7/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 23.915 tấn, giảm 5,5% so với tháng 7/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.640 tấn, tăng 21,0% so với tháng 7/2020.

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 90.013 tấn, giảm 10,9% so với tháng 7/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.129 tấn, giảm 71,0% so với tháng 7/2020.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 8/2020 so với tháng 7/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 8/2020 so với tháng 7/2020

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 20.116 tấn, tăng 9,3% so với tháng 
7/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 11.337 tấn tăng 1,2% so với tháng 7/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 4.053 tấn, tăng 30,7% so với tháng 7/2020.

- 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 
13.765 tấn, giảm 8,8% so với tháng 7/2020.

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 128.396 tấn, giảm 33,8% so với tháng 
7/2020.

d. Xuất khẩu
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- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 113 tấn, giảm 59,7% so với tháng 7/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 6.262 tấn, tăng 34,3% so với tháng 7/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 14.134 tấn, tăng 22,9% so với tháng 7/2020.
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Valmet cung cấp hệ thống tẩy trắng bột giấy cho 
nhà máy ITC’s Bhadrachalam, Ấn Độ

Valmet thỏa thuận sẽ cung 
cấp hệ thống  tẩy trắng bột giấy, 
nâng cấp hệ thống nấu gián 
đoạn và dây chuyền bột cho nhà 
máy bột giấy ITC’s Bhadracha-
lam, Ấn Độ.

Đơn hàng thực hiện trong 
quý III/2020, trị giá ước tính 20-
30 triệu EUR. Toàn bộ hệ thống 
sẽ đi vào hoạt động trong năm 
2022.

Gần đây ITC’s Bhadrachalam 
đã đầu tư một dây chuyền sản 
xuất giấy, bìa của Valmet, một lò hơi thu hồi công suất cao mới và hệ thống 
lọc bụi. Do liên tục mở rộng sản xuất giấy bìa, nhà máy bột giấy của công ty 
cần phải nâng công suất nhằm đáp ứng cung cấp nguyên liệu cho sản xuất.

Valmet và ITC’s Bhadrachalam đã có nhiều cải tiến thiết kế kỹ thuật nhằm 
tăng hiệu suất hoạt động, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả của 
dây chuyền bột hiện có. Dự án này sẽ giúp ITC’s Bhadrachalam tăng sản 
lượng, cải thiện chất lượng bột giấy và giảm thiểu chi phí sản xuất.

Phạm vi dịch vụ cung cấp của Valmet bao gồm: cung cấp bộ phận tẩy trắng 
bột giấy mới, nâng cấp hệ thống nấu gián đoạn mở rộng và dây chuyền bột. 
Bên cạnh đó, Valmet cũng cung cấp thiết bị chính, thiết kế kỹ thuật cơ bản, 
đào tạo, dịch vụ hỗ trợ tại nhà máy, và phụ tùng thay thế tương ứng.

Ngoài ra, gói cung cấp còn bao gồm Valmet Industrial Internet VII for Pulp 
Quality solutions  - Giải pháp giúp nâng cao chất lượng bột giấy cho bộ phận  
tẩy trắng bột nhằm bảo đảm hiệu quả tốt nhất trong vận hành. 

ITC Paperboards and Specialty Papers Division là một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu về sản xuất và kinh doanh giấy, bìa tại Ấn Độ, là nhà sản 
xuất giấy bao bì và giấy in, viết lớn nhất ở Nam Á. Công ty hiện đang sở hữu 
11 dây chuyền sản xuất tại ba địa điểm với tổng công suất đạt 800.000 tấn/
năm. Sản phẩm cung cấp ra thị trường gồm các loại giấy, bìa, bìa tráng, giấy 
in, viết có gia keo bề mặt và loại không gia keo bề mặt./.
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GP Packaging sản xuất bao thư giấy cho thương mại điện tử

Georgia-Pacific đang mở rộng kinh doanh loại bao thư bằng giấy có lớp 
lót - một giải pháp bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị 
trường. Tháng 5/2020, công ty mở một cơ sở mới sản xuất bao thư giấy có lớp 
lót ở Arizona, chủ yếu để cung cấp cho Công ty thương mại điện tử Amazon.

Sự phát triển của thương mại điện tử đã tạo ra nhu cầu lựa chọn cách đóng 
gói mang giá trị bền vững, vì cả người tiêu dùng và nhà bán lẻ đều mong 
muốn tăng khả năng tái chế cho bao bì đóng gói. Bì thư giấy có thể tái chế là 
một giải pháp thay thế hoàn hảo cho các loại bao bì không thể tái chế gây ô 
nhiễm môi trường hiện nay.

Năm 2019, bắt đầu giới thiệu loại bao thư giấy đệm lót có khả năng tái chế 
này, đến nay đã có hơn 100 triệu bưu phẩm của Amazon đã sử dụng bao thư 
giấy có đệm lót đã được giao, giảm thiểu chất thải, tiết kiệm nguyên liệu và 
mang lại khả năng tái chế như những chiếc hộp thương hiệu của Amazon mà 
không chiếm nhiều không gian trong xe tải hoặc thùng tái chế.

Bao thư giấy này của Georgia-Pacific được kết hợp một vật liệu độc đáo, 
không chứa polystyrene và rất dễ dàng tái chế.

Georgia-Pacific bắt đầu cung cấp bao thư giấy cho Amazon ở bờ tây và có 
tiềm năng sẽ mở rộng quy mô hơn nữa. Công ty mong rằng sẽ có thể cung cấp 
sản phẩm sáng tạo này cho các khách hàng đang tìm kiếm giải pháp đóng gói 
thay thế./.
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Guizhou Chitianhua liên tục khởi chạy dây chuyền tissue mới

Công ty Guizhou Chitianhua Paper 
Industry gần đây đã vào hoạt động bốn 
dây chuyền tissue mới, công suất mỗi dây 
chuyền 15.000 tấn/năm, tại nhà máy thành 
phố Chishui, thuộc tỉnh Guizhou, Tây Nam 
Trung Quốc.

Hai dây chuyền vận hành trong tháng 8 
và hai dây chuyền tuần đầu tháng 9/2020.

Bốn dây chuyền này đều do Công ty 
Baotuo Paper Machinery Engineering 
trong nước cung cấp và lắp đặt. Khổ rộng 
lưới xeo đạt 2,86 m và tốc độ thiết kế 1.100 
m/phút.

Trước đó, cũng tại nhà máy thành phố Chishui, hai dây chuyền cùng loại 
cũng đã được đưa vào vận hành.

Như vậy với việc khởi chạy liên tục 6 dây chuyền tissue mới trong vòng 3 
tháng dồn dập, đã nâng tổng công suất giấy tissue của nhà máy lên 210.000 
tấn/năm.

Guizhou Chitianhua là một công ty con của Tập đoàn Taison. Tập đoàn này 
cũng đang vận hành các TM khác tại cơ sở ở Tứ Xuyên, Giang Tây và Hồ Bắc 
và Trùng Khánh.

Guizhou Chitianhua cũng đang xây dựng hai dây chuyền tissue với tổng 
công suất 60.000 tấn/năm tại một cơ sở mới ở tỉnh Anhui. Theo như dự kiến, 
đến cuối năm 2020, tổng công suất giấy tissue của Taison Group sẽ đạt 738.000 
tấn/năm./.
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