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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 2/2021 trung bình là 690 USD/tấn, tăng 7,81% so với trung bình 
tháng 1/2021.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 
bì, bao gói trong tháng 2/2021 trung bình là 813 USD/tấn, tăng 16,48% so với 
trung bình tháng 1/2021.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 2/2021 trung bình là 628 USD/tấn, tăng 11,55% so với 
trung bình tháng 1/2021.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 2/2021 
trung bình là 635 USD/tấn, tăng 11,40% so với trung bình tháng 1/2021. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á được giao bán 
tại thời điểm đầu tháng 3/2021 so với tháng 2/2021:

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) tại thời điểm đầu tháng 03/2021 
trung bình là 248 USD/tấn, tăng 13,8% so với tháng 2/2021.

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) 
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Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 2/2021 (USD/tấn, chưa bao 
gồm thuế và chi phí khác)

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tại thời điểm đầu tháng 
03/2021 trung bình là 263 USD/tấn, tăng 11,9% so với tháng 2/2021.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) tại thời điểm đầu tháng 03/2021 trung 
bình là 210 USD/tấn, tăng 28,8% so với tháng 2/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tại thời điểm đầu tháng 03/2021 
trung bình là 243 USD/tấn, tăng 8,0% so với tháng 2/2021.

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 2/2021 (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 2/2021 so với tháng 1/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 2/2021 đạt 458.843 tấn, giảm 8,9% so với tháng 
1/2021.

- Tổng sản xuất trong tháng 2/2021 đạt 434.017 tấn, giảm 7,8% so với tháng 
1/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 2/2021 đạt 139.702 tấn, giảm 38,0% so với 
tháng 1/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 2/2021 đạt 66.593 tấn, giảm 21,4% so với tháng 
1/2021. 

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 365.000 tấn, giảm 5,7% so với tháng 1/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng 2.786 tấn, tăng 0,8% so với tháng 1/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
45.052 tấn, giảm 23,0% so với tháng 1/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
13.655 tấn, giảm 17,7% so với tháng 1/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng 22.944 tấn, giảm 3,1% so với tháng 1/2021.

- 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 8.915 tấn, 
giảm 38,5% so với tháng 1/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 491 tấn, giảm 3,4% so với tháng 1/2021.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 377.000 tấn, giảm 6,9% so với tháng 1/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 23.600 tấn, giảm 6,3% so với tháng 
1/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 23.259 tấn, giảm 5,8% so với tháng 1/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 10.158 tấn, giảm 36,3% so với tháng 1/2021.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 89.943 tấn, giảm 41,8% so với tháng 1/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.786 tấn, tăng 0,8% so với tháng 1/2021.
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Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 12/2020 so với tháng 11/2020 

Hình 7: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 2/2021 so với tháng 1/2021

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 21.581 tấn, giảm 35,3% so với tháng 
1/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 13.655 tấn giảm 17,7% so với tháng 1/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.822 tấn, giảm 20,5% so với tháng 1/2021.

- 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 8.915 
tấn, giảm 38,5% so với tháng 1/2021.

d. Xuất khẩu
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- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 54.940 tấn, giảm 15,1% so với tháng 
1/2021.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 129 tấn, tăng 578,9% so với tháng 1/2021.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 3.837 tấn, giảm 16,2% so với tháng 1/2021.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 7.687 tấn, giảm 50,2% so với tháng 1/2021.
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APRIL thông báo tăng giá giấy

Qingyun Shenggang khởi chạy TM 20.000 tấn / năm

Công ty Asia Pacific Resources 
International (APRIL) đã công bố 
tăng giá 100 USD/tấn đối với các sản 
phẩm giấy của công ty tại tất cả các 
thị trường, ngoại trừ Trung Quốc, có 
hiệu lực từ tháng 3 và tháng 4/2021. 

Tại Trung Quốc, công ty con Asia 
Symbol của APRIL đã hai lần thông 
báo tăng giá giấy in, viết không 
tráng phủ, với tổng mức tăng đạt 

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 

155 USD/tấn, có hiệu lực từ tháng 3 
và tháng 4. 

Tại Trung Quốc, các nhà sản xuất 
đang đồng loạt tăng giá các sản 
phẩm giấy do chi phí bột giấy tăng 
cao và chi phí vận chuyển, logistics 
và đặt container rỗng gặp nhiều 
khó khăn. Kể từ quý IV/2020, công 
ty APRIL đã tăng giá giấy tổng cộng 
ba lần./. 
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Nine Dragons Trung Quốc đầu tư vào sản xuất bột giấy tái chế 
tại Đông Nam Á

Khi Trung Quốc tuyên bố ngừng 
nhập khẩu OCC, Nine Dragons Pa-
per Holdings đã công bố kế hoạch 
xây dựng một nhà máy trị giá 30,2 
tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD) gần Việt 
Nam. Đây là một phần trong kế 

tấn/năm, máy xeo lưới dài 3 lưới, 
khổ giấy 4,4m, tốc độ 500m/ph. Sản 
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 

hoạch đầu tư mở rộng công ty sang 
quốc gia Đông Nam Á, cũng như 
Malaysia.

Bằng cách này, tập đoàn Nine Dragons 
có tham vọng sẽ dẫn đầu ngành giấy 

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./.
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trên toàn cầu.

Nhà máy giấy mới nhất, nằm ở 
Quảng Tây, dọc biên giới Trung 
Quốc với Việt Nam, được dự đoán là 
một trong những nhà máy lớn nhất 
Trung Quốc sau khi hoàn thành vào 
năm 2025. Nhà máy sẽ có công suất 
7,95 triệu tấn/năm, với sản phẩm 
chính là giấy lớp lót của bìa cứng.

Gần nhà máy là bến cảng có thể 
tiếp nhận tàu lớn. Nine Dragons 
đang định vị khu phức hợp này như 
một trung tâm chính kết nối chuỗi 

cung cầu Trung Quốc với Đông Nam 
Á.

Trong những năm gần đây, Nine 
Dragons đã xây dựng các trung tâm 
sản xuất tại Đông Nam Á của mình. 
Năm 2017, Nine Dragons mở rộng 
công suất tại nhà máy giấy có cơ sở 
tại Việt Nam. Năm 2019, công ty đã 
mua một nhà máy sản xuất bột giấy 
tái chế ở Malaysia và có kế hoạch 
sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất 
giấy lớp lót tại Malaysia trong năm 
2022./. 
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