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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao 
bì trong tháng 1/2022 trung bình là 760 USD/tấn, tăng 4,11% với trung bình 
tháng 12/2021.
- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao 

bì, bao gói trong tháng 1/2022 trung bình là 785 USD/tấn, tăng 4,67% với trung 
bình tháng 12/2021.
- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 1/2022 

trung bình là 625 USD/tấn, tăng 11,61% với trung bình tháng 12/2021.
- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 1/2022 trung bình là 590 

USD/tấn, tăng 19,19% với trung bình tháng 12/2021.

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) trong tháng 1/2022 trung bình 
là 270 USD/tấn, tăng 2,7% so với trung bình tháng 12/2021.   

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 1/2022 trung bình là 
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

270 USD/tấn, tăng 2,7% so với trung bình tháng 12/2021.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 1/2022 trung bình là 170 
USD/tấn, giảm 8,1% so với trung bình tháng 12/2021.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 1/2022 trung bình là 273 USD/tấn, 
tăng 11,4% so với trung bình tháng 12/2021.

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

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 1/2022 (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 1/2022 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 1/2022 so với tháng 12/2021

- Tổng tiêu dùng trong tháng 1/2022 đạt 506.369 tấn, tăng 1,34% so với tháng 
12/2021.

- Tổng sản lượng trong tháng 1/2022 đạt 451.509 tấn, giảm 2,42% so với 
tháng 12/2021.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 1/2022 đạt 184.138 tấn, giảm 23,35% so với 
tháng 12/2021.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 1/2022 đạt 89.206 tấn, giảm 30.87% so với 
tháng 12/2021.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 403.445 tấn, tăng 3,2% so với tháng 12/2021.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 2.528 tấn, tăng 177,5% so với tháng 12/2021.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt  
46.446 tấn, tăng 4,3% so với tháng 12/2021.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 
23.388 tấn, giảm 12,8% so với tháng 12/2021.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 22.009 tấn, giảm 3.9% so với tháng 12/2021.
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Hình 4: Tiêu dùng tháng 1/2022 so với tháng 12/2021

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, 
ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 8.211 
tấn, giảm 37,1% so với tháng 12/2021.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 342 tấn, giảm 21,4% so với tháng 12/2021.

b. Sản xuất

Hình 5: Sản xuất tháng 1/2022 so với tháng 12/2021

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 387.000 tấn, giảm 3,73% so với tháng 12/2021.
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 1/2022 so với tháng 12/2021

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 121.893 tấn, giảm 29,54% so với tháng 
12/2021.

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.528 tấn, tăng 177,50% so với tháng 12/2021.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 25.696 tấn, tăng 4,52% so với tháng 
12/2021.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 23.388 tấn, giảm 12,84% so với tháng 12/2021.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.422 tấn, tăng 30,22% so với tháng 12/2021.

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in 
tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 8.211 
tấn, giảm 37,08% so với tháng 12/2021.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.750 tấn, giảm 1,2% so với tháng 
11/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.559 tấn, giảm 1,11% so với tháng 12/2021.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 15.200 tấn, tăng 40,75% so với tháng 12/2021.

c. Nhập khẩu
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 1/2022 so với tháng 12/2021

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 67.596 tấn, giảm 40,51% so với tháng 12/2021.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 1 tấn, giảm 96,07% so với tháng 12/2021. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 6.023 tấn, tăng 2,19% so với tháng 12/2021..

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 15.586 tấn, tăng 64,27% so với tháng 12/2021..

d. Xuất khẩu
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Công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến 
của Việt Nam liên doanh với nhà 
sản xuất bao bì thực phẩm hàng đầu 
Thụy Điển, Tetra Pak, nhằm tăng 
gấp đôi công suất tái chế các loại 
hộp giấy đựng đồ uống tại nhà máy 
ở Bình Dương.

Dự án trị giá 3,5 triệu € (3,97 triệu 
USD) dự kiến sẽ được hoàn thành 
vào quý 4/2022. 

Tetra Pak sẽ cung cấp một dây 
chuyền chiết xuất bột giấy có khả 
năng chiết xuất chất xơ sợi từ các 
loại hộp giấy đựng chất lỏng (sữa, 
nước giải khát) làm nguyên liệu sản 
xuất giấy bao bì hòm hộp và các loại 
giấy tissue. 

Các loại hộp giấy đựng sữa, nước 

Đồng Tiến và Tetra Pak liên doanh tại Việt Nam

giải khát sẽ được mua thông qua một 
chương trình thu gom địa phương 
do Tetra Pak, các nhà bán lẻ và các 
đối tác khác tổ chức. 

Trong khi đó, trong khuôn khổ của 
dự án, công ty Đồng Tiến sẽ đầu tư 
thêm công suất sản xuất giấy bao 
bì hòm hộp và dây chuyền sản xuất 
bao bì./.

Đồng Tiến là Công ty sản xuất giấy 
bao bì hòm hộp có quy mô trung bình, 
sản phẩm chủ yếu là các loại giấy me-
dium, testliner, giấy bao gói… đây là 
công ty có chương trình sản xuất và 
rất quan tâm đến mô hình kinh tế tuần 
hoàn trong ngành giấy tại Việt Nam.



Bản tin VPPA tháng 2   10

TIN TỨC ĐẦU TƯ

Nine Dragons đặt mục tiêu mở rộng công suất lên 4,12 triệu tấn/năm 
trong năm 2022

Nine Dragons Paper (Holdings) 
đang đặt mục tiêu sẽ tăng tốc mở 
rộng thêm công suất giấy bìa và bột 
giấy lên 4,12 triệu tấn/năm vào cuối 
năm nay. 

Theo kế hoạch công bố năm 2022, 
tổng công suất bột giấy, giấy và bìa 
ở Trung Quốc và Malaysia vào quý 
2 năm 2024 của công ty sẽ đạt mốc 
11,07 triệu tấn/năm. 

Tại nhà máy ở thành phố Kinh 
Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một 
máy sản xuất giấy kraftliner từ bột 
nguyên sinh có công suất 600.000 
tấn/năm sẽ đi vào hoạt động vào quý 
tới, trước thời hạn ba tháng. 

Tiếp theo là dây chuyền testliner 

công suất 600.000 tấn/năm và dây 
chuyền bột giấy hóa học 600.000 
tấn/năm vào quý 3. Dây chuyền xơ 
sợi gỗ 600.000 tấn/năm cũng sẽ đi 
vào hoạt động tại nhà máy hiện có 
của công ty ở thành phố Đông Quan, 
tỉnh Quảng Đông vào quý tới. 

Nhà máy ở Trùng Khánh sẽ mở 
rộng công suất sản xuất bột giấy và 
bìa thêm 4,12 triệu tấn/năm vào cuối 
năm nay.

Quý 4, một dây chuyền bột giấy 
hóa học công suất 620.000 tấn/năm 
sẽ khởi chạy ở nhà máy tại thành 
phố Thành phố Thẩm Dương, thuộc 
tỉnh Liêu Ninh.

Bên cạnh đó, Nine Dragons sẽ xây 
dựng một nhà máy mới ở Selangor, 
Malaysia.

Một dây chuyền kraftliner sẽ được 
khởi chạy ở đây vào cuối năm nay, 
sớm hơn dự kiến 6 tháng./.

HOPACO khởi chạy thử nghiệm dây chuyền 150.000 tấn/năm 
tại Thái Nguyên

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn 
Thụ (HOPACO) chuẩn bị hoàn tất 

giai đoạn vận hành thử nghiệm 
dây chuyền công suất 150.000 tấn/
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năm tại nhà máy ở thành phố Thái 
Nguyên, Việt Nam sau 14 tháng xây 
dựng. Dự kiến sẽ đưa vào sản xuất 
thương mại từ tháng 3/2022.

Máy có khổ rộng giấy sau cắt biên 
4,8 m và tốc độ thiết kế 500 m/phút. 
Sản phẩm đầu ra là giấy lớp sóng 
giữa có độ bền cao, định lượng 
khoảng 90 - 250 g/m2, nguyên liệu 
đầu vào chủ yếu là OCC 12 và OCC 
98/2 nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. 

Hiện tại, HOPACO đang vận hành 
sáu máy khác có tổng công suất đạt 
60.000 tấn/năm gồm giấy bao bì hòm 
hộp tái chế, giấy lớp sóng giữa, giấy 
kraft làm bao xi măng và túi mua 
sắm. 

HOPACO cũng quan tâm đến việc 
tìm kiếm các đối tác chiến lược nhằm 
thúc đẩy kinh doanh tại thị trường 
châu Âu. Hiệp định EVFTA được ký 
kết đã xóa bỏ 99% thuế nhập khẩu 
giữa EU và Việt Nam. Trong đó, hầu 

hết các sản phẩm giấy, bìa và bột 
giấy ngay lập tức được miễn tất cả 
các loại thuế.

Đây cũng là cơ hội để HOPACO 
định hướng đến thị trường này và 
có chiến lược cho việc xuất khẩu 
sản phẩm giấy bao bì hòm hộp từ 
Việt Nam sang thị trường EU./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

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

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


