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TIN THỊ TRƯỜNG
Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được
phát hành mỗi tuần một số vào
thứ 5 hàng tuần, là thông tin tổng
hợp về thị trường bột giấy, giấy,
đầu tư và công nghệ ngành giấy
trong nước và thế giới…

TRONG SỐ NÀY:
Thị trường bột giấy và giấy
Trung Quốc nhập khẩu RCP
Giá giấy loại nhập khẩu châu Á
Trung Quốc cấp phép mới RCP
Aditya Birla India đầu tư vào giấy
JPP lập liên doanh tái chế giấy

C&S Paper khởi chạy dây
chuyền tissue
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Trong nước:
+ Nhập khẩu:
Tuần 2 tháng 7 (từ ngày 09 đến 15
tháng 7 năm 2018) Việt Nam nhập khẩu
chủ yếu:
Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia,
BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK):
Lượng nhập khẩu đạt 7.538 tấn, so với
tuần trước giảm 4,8%.
Giấy thu hồi: (OCC, ONP, SOP...)
Lượng nhập khẩu đạt 41.362 tấn, so với
tuần trước tăng 5,0%.
Giấy bao bì: Lượng nhập khẩu đat
40.421 tấn, so với tuần trước tăng 2,5%.
Giấy in, viết: Lượng nhập khẩu đạt
6.745 tấn, so với tuần trước tăng 12,3%.
+ Giá bán:
Giấy in, viết: Giấy nội địa, mức giá
dao động từ 22.500.000-23.000.000
VND/tấn đã có VAT, cho chủng loại 70
g/m2, ISO>90 dạng cuộn, so với tuần
trước không có biến động về giá (giá
tham khảo từ Tổng Công ty Giấy Việt
Nam, An Hòa, Việt Thắng).
Giấy photocopy: Loại A4 thương
hiệu CleverUP, 70 g/m2 giá bán 55.770
VND/ram, đã có VAT và vận chuyển
tại Hà Nội.
Trong khi đó giấy nhập khẩu, cùng
chủng loại 70 g/m2, ISO>90, giá bán
dao
động
24.100.000-24.500.000
VND/tấn, dạng cuộn có VAT, không có
biến động về giá. Giấy photocopy A4
IKplus 70 g/m2 giá bán 60.500
VND/ram, Double A 70 g/m2 giá bán
62.500 VND/ram, Paper One 70 g/m2
giá bán 61.500 VND/ram, đã có VAT
tại Hà Nội.
Giấy bao bì: Giấy nội địa, giấy lớp
mặt (testliner) dao động ở mức
12.500.000-12.800.000 VND/tấn, giấy
lớp sóng (medium) 11.500.00011.800.000 VND/tấn, không có biến
động về giá so với tuần trước.
Giấy nhập khẩu xuất xứ châu Á,
giấy lớp mặt 13.500.000-13.800.000
VND/tấn, giấy lớp sóng 12.500.00012.800.000 VND/tấn, không có biến
động về giá so với tuần trước.

Thế giới:
+ Bắc Mỹ
Các nhà sản xuất hàng đầu tại Bắc
Mỹ, trong tháng 7 đã thông báo tăng giá
bột gỗ mềm (NBSK) lên 25 USD/tấn
đạt 1.340-1.370 USD/tấn, bột gỗ cứng
tăng 30 USD/tấn đạt 1.310-1.330
USD/tấn. Trong khi đó trong tháng 6,
bột gỗ mềm đã tăng 40–60 USD/tấn,
còn bột gỗ cứng không tăng.
Các doanh nghiệp sản xuất giấy bao
bì lớn nhất Bắc Mỹ, như WestRock,
Graphic Packaging, Kapstone đã thông
báo tăng giá giấy bìa cứng (sản xuất từ
bột gỗ chưa tẩy trắng) gồm loại có tráng
và không tráng, lên 40–50 USD/tấn
(+4,2%) cho các đơn hàng giao dịch từ
đầu tháng 8. Giá chủng loại CUK sẽ ở
mức 1.235 USD/tấn, hiện tại là 1.185
USD/tấn.
Tháng 5 năm 2018, sản xuất giấy
bao bì tại Mỹ đạt 4,412 triệu tấn, tăng
3,0% so với tháng 5/2017. Trong đó
giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 3,227 triệu
tấn tăng 2,0%, giấy làm hộp gấp (SBS,
CUK, FSB...) đạt 362.000 tấn tăng
19,3% so với tháng 5/2017.
Tại Mehico hầu như tất cả các loại
giấy in, viết đều tăng giá: Giấy in, viết
không tráng (UWF) hiện được giao với
giá 990-1.060 USD/tấn (dạng cuộn)
tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2017,
990-1.100 USD/tấn (dạng tờ) tăng
28,2% so với cùng kỳ năm 2017; Giấy
in, viết có tráng (CWF) có giá 810-920
USD/tấn (dạng cuộn) tăng 18,5% so với
cùng kỳ năm 2017, 900-995 USD/tấn
(dạng tờ) tăng 29,8% so với cùng kỳ
năm 2017; trong khi đó giấy tráng nhẹ
(LWC) có giá 760-850 USD/tấn, tăng
14,2% so với cũng kỳ năm 2017.
+ Mỹ Latin:
Tháng 6 năm 2018, Brazil xuất
khẩu 324.320 tấn giấy carton lớp mặt và
lớp sóng, tăng 37,0% so với tháng
5/2018, tăng 12,0% so với tháng
6/2017.
Nguồn: (TCty Giấy Việt Nam, TCHQ,
RISI, Hawkins).
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Trung Quốc thay đổi quy định về nhập khẩu RCP,
nguồn cung vẫn thiếu hụt nghiêm trọng
Việc nhập khẩu giấy loại thu hồi
(RCP) vào Trung Quốc vẫn đang dừng ở
mức thấp, mặc dù các nhà chức trách đã
đưa ra một số quy định thay đổi nhằm
đẩy nhanh hoạt động logistics.
Các nhà cung cấp thông báo rằng Cơ
quan Chứng nhận và Kiểm định Trung
Quốc (CCIC) ở Bắc Mỹ đã tuyển dụng
nhân viên là các thương nhân người Hoa
đang hoạt động tại Mỹ làm thanh tra để
thực hiện việc kiểm tra hàng trước khi
xuất sang Trung Quốc.
Trong khi đó, các cơ quan hải quan
Trung Quốc đã thực hiện hỗ trợ hậu cần
cho một số nhà máy lớn đã nhập RCP và
hiện đang bị mắc kẹt tại cảng trong thời
gian chờ thông quan.
Những sự trợ giúp này đã cải thiện
tốc độ giải phóng hàng, nhưng mọi việc
vẫn không hiệu quả như trước đây, một
thương nhân Trung Quốc nói.
Hầu hết các nhà cung cấp đều đã lựa
chọn lánh xa thị trường này, mặc dù
Trung Quốc vẫn có nhu cầu rất lớn và
các nhà máy đang phải đối mặt với vấn
đề thiếu hụt RCP nghiêm trọng.
Trong hai tuần qua, giá của hầu hết
các loại RCP vẫn ổn định.
Giá carton sóng cũ lựa chọn (OCC
11) duy trì ở mức 220-230 USD/tấn.
Carton sóng cũ chọn đúp OCC (12), loại
nâu phổ biến nhất trên thị trường đã tăng
từ 5-10 USD/tấn lên mức 305-330
USD/tấn.
Mức giá của các loại giấy khác của
Mỹ là không thay đổi. DLK-13 ổn định
ở mức 310-320 USD/tấn. Giấy in văn
phòng lựa chọn (SOP 37) duy trì ở mức
310-330 USD/tấn, giấy báo sạch lựa
chọn Mỹ (58) là 290-310 USD/tấn. OCC
chất lượng cao của châu Âu tăng 5-10
USD/tấn, đạt 250-270 USD/tấn.

Giấy báo cũ chất lượng cao châu Âu
(ONP) giá 250-260 USD/tấn, bằng mức
giá hai tuần trước.
OCC của Nhật tăng 5 USD/tấn lên
mức 260-265 USD/tấn.
ONP của Nhật giảm 5 USD/tấn so
với mức cao nhất của khung giá, chốt
giá ở 260-265 USD/tấn.
RCP trong nước có xu hướng
tăng: Các nhà máy lớn ở Trung Quốc
sẵn sàng trả giá cao hơn cho RCP thu
gom trong nước, trong khi các đại lý thu
gom đang tìm cách nâng giá bán. Một số
doanh nghiệp lớn đã đưa ra một số quy
định đối với các nhà cung cấp nội địa
nhằm đảm bảo nguồn cung RCP có chất
lượng tốt.
Giá của hầu hết các loại RCP nội địa
của Trung Quốc đã tăng lên trong hai
tuần qua và cao hơn nhiều so với mức
giá nhập khẩu.
Giấy OCC chưa sử dụng và nhập
khẩu của Trung Quốc so sánh với OCC
Mỹ đã tăng 120 RMB/tấn (18 USD/tấn)
so với mức cao nhất của khung giá đạt
3.250-3.890 RMB/tấn. Mức này tương
đương với 420-503 USD/tấn sau khi
khấu trừ 16% VAT.
OCC đã sử dụng cũng tăng 120
RMB/tấn so với mức cao nhất của khung
giá đạt 3.130-3.770 USD/tấn. Giấy và
bìa hỗn hợp tăng 120 RMB/tấn so với
mức cao nhất của khung giá chốt ở mức
2.900-3.600 RMB/tấn.
Tuy nhiên giá ONP của Trung Quốc
vẫn ổn định ở mức 3.020-3.940
RMB/tấn. Do thiếu hụt nguồn RCP nhập
khẩu, đặc biệt là từ Mỹ, nên các nhà máy
của Trung Quốc buộc phải hạ cấp các
sản phẩm giấy bao bì tái chế của họ.
“Chúng tôi trộn lẫn OCC của Mỹ với
các loại thu gom trong nước nhằm cải

thiện độ bền cho giấy lớp mặt mà chúng
tôi sản xuất. Vì trộn lẫn với nguồn giấy
thu gom trong nước, nên chúng tôi bắt
buộc phải hạ cấp sản phẩm”, đại diện
một nhà sản xuất bìa từ giấy thu hồi
hàng đầu cho biết.
Một số công ty đã loại bỏ hoàn toàn
dòng sản phẩm có chất lượng hàng đầu
ra khỏi danh mục sản xuất, hoặc tạm
dừng sản xuất.
Một số công ty khác đã bắt đầu mua
bột giấy tái chế, chủ yếu được cung cấp
từ các nhà máy liên kết ở nước ngoài,
chủ yếu từ các nhà máy nhỏ ở Đông
Nam Á và Đài Loan.
Bột giấy tái chế có sẵn ở dạng cuộn
và tờ, với giá dao động từ 300-500
USD/tấn tùy thuộc vào chất lượng.
Thậm chí có mức giá chào 620 USD/tấn,
với chất lượng rất tốt.
RCP ở châu Á hầu như ổn định:
Chính phủ Việt Nam đã thắt chặt việc
nhập khẩu RCP, hải quan yêu cầu các
nhà nhập khẩu cung cấp mẫu để kiểm tra
đối với mỗi lô hàng, bắt đầu từ ngày 1
tháng 7.
Các nguồn tin thông báo rằng giá
của hầu hết các loại RCP là tương đối ổn
định ở Đông Nam Á và Đài Loan.
Giấy hỗn hợp từ Mỹ và châu Âu vẫn
đang được định giá ở mức 60-70
USD/tấn và giấy hỗn hợp của Nhật Bản
ở mức 95-120 USD/tấn. OCC của Mỹ đã
giảm 5 USD/tấn so với mức thấp nhất
của khung giá hai tuần trước, chốt giao
dịch tại 140-160 USD/tấn.
OCC của châu Âu ổn định ở mức
140-150 USD/tấn.
OCC của Nhật Bản cũng không thay
đổi, ở mức 210-220 USD/tấn.
PPIA No. 27, 13-7-2018

Công ty Rengo Nhật Bản phát triển sản phẩm nanocellulose
Nhà sản xuất giấy bao bì khổng lồ của Nhật Bản – Công ty Rengo đã nghiên cứu phát triển sản phẩm mới - sợi
cellulose nanofiber (CNF). Kỹ thuật chế tạo sợi cellulose nanofiber được phát triển là một phần trong quy trình
hoạt động sản xuất giấy bóng kính của Rengo tại nhà máy Tafeku.
Công ty đang lên kế hoạch kết hợp với các công ty đối tác và các chuyên gia để phát triển loại sợi mới này.
Vật liệu thu được có một số tính năng vượt trội rất nhiều so với thép như: độ bền cao và trọng lượng rất nhẹ, dự
báo sản phẩm này sẽ có ưu thế ứng dụng làm giảm trọng lượng trong ngành công nghiệp ôtô và nhiều ngành công
nghiệp khác./. PPI Pulp&Paper Week
VPPA News/ Vol. 01, No. 03
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GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở TRUNG QUỐC - Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc
Giá
năm trước

Giá hiện hành

Nhập từ Mỹ
Thùng sóng cũ - OCC (11)
OCC lựa đúp (12)
DLK (13)
Giấy văn phòng chọn (37)
Báo cũ chọn lựa (58)-SCN
Nhập từ Châu Âu
Thùng sóng cũ–OCC (1.05)
Báo cũ (2.01)
Nhập từ Nhật Bản
Thùng sóng cũ
Báo cũ

Giá hiện hành so với giá

13/07/18

06/07/18

29/06/18

14/07/17

Tuần
trước

Tháng
trước

220 - 230
305 - 330
310 - 330
310 - 330

220 - 230
300 - 330
310 - 330
310 - 330

220 - 230
320 - 320
310 - 330
310 - 330

290 - 295
NA
300 - 315
275 - 280

+3
-

+28
-5

-68
NA
+13
+43

-23,1%
NA
+4,7%
+15,32%

290 - 310

290 - 310

290 - 310

NA

-

-

NA

NA

250 - 270
250 - 260

250 - 270
250 - 260

240 - 265
250 - 260

255 - 260
190 - 195

-

+10
-

+3
+63

+1,0%
+32,5%

260 - 265
260 - 265

255 - 270
260 - 270

255 - 260
260 - 270

278 - 280
264 - 265

-3

+10
+20

-17
-2

-5,9%
-0,8%

năm trước
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GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á
Giá tịnh, USD/tấn, CIF tới các cảng chính ở Châu Á (Đài Loan và Đông Nam Á)

13/07/18

29/06/18

Giá
năm trước
14/07/17

60 - 70
60 - 70
95 - 120

60 - 70
60 - 70
95 - 120

NA
NA
NA

-

-

NA
NA
NA

140 - 160
140 - 150
210 - 220

145 - 160
140 - 150
210 - 220

NA
NA
NA

-3
-

+3
-5
-

NA
NA
NA

130 - 140
160 - 170

130 - 140
160 - 170

NA
NA

-

-

NA
NA

Giá hiện hành
Bìa và Giấy hỗn hợp
Nhập từ Mỹ (54)
Nhập từ châu Âu (1.02)
Nhập từ Nhật Bản
Thùng sóng cũ (OCC)
OCC 11 từ Mỹ
OCC (90/10) từ châu Âu
OCC từ Nhật Bản
Giấy báo cũ
Nhập từ Mỹ
Nhập từ châu Âu

Giá hiện hành so với giá
tuần trước

tháng trước

năm trước
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Trung Quốc cấp phép nhập khẩu RCP mới,
mặc dù nhập khẩu bị đình trệ
Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cấp
phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP),
trong khi lượng nhập khẩu giảm nghiêm
trọng do bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Ngày 16 tháng 7, Bộ Sinh thái và
Môi trường Trung Quốc đã phê chuẩn
nhập khẩu RCP với 832.976 tấn cho lần
cấp phép thứ 16 trong năm nay.
Các giấy phép được trao cho 13 nhà
máy thuộc sở hữu của 10 nhà sản xuất,
chủ yếu là giấy bìa tái chế.
Shanying International Holdings có
quota với tổng số lượng 339.159 tấn,
Fujian Liansheng Paper là 158.398 tấn
VPPA News/ Vol. 01, No. 03

và Nine Dragons Paper (Holdings) có
138.818 tấn.
Từ đầu năm 2018, Trung Quốc đã
cấp phép nhập khẩu 13,45 triệu tấn RCP.
45% giấy phép nhập khẩu chưa sử
dụng: Theo số liệu Hải quan Trung
Quốc công bố, nước này đã nhập khẩu
1,19 triệu tấn RCP trong tháng 4 và
860.000 tấn trong tháng 5. Tổng số
lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm
là 5,98 triệu tấn.
Đến cuối tháng 5, Trung Quốc đã 13
lần cấp phép nhập khẩu RCP cho năm
2018, với tổng khối lượng RCP đạt

10,84 triệu tấn. Như vậy có khoảng 4,86
triệu tấn, tương đương 45% hạn ngạch
cho năm nay, cho đến cuối tháng 5 đã
không được sử dụng.
Năm 2017, tổng nhập khẩu RCP
trong 5 tháng đầu năm đạt 12,48 triệu
tấn, cao gấp hai lần so với con số 5
tháng đầu năm 2018.
Các nhà sản xuất giấy bao bì từ RCP
hàng đầu Trung Quốc dự đoán tổng khối
lượng nhập khẩu RCP trong năm 2018
có thể sẽ giảm từ 18-22 triệu tấn.
RISI News/17-7-2018
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TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO BỘT GIẤY HÀN QUỐC (T5-2018), tấn
Stt
1
2
3
4
5

Bột cơ học

Tiêu thụ
T5
0,0

2018/2017
(%)
-

Tồn kho
cuối T5
0.0

2018/2017
(%)
-

Tiêu thụ
T1-T5
0,0

2018/2017
(%)
-

Bột nhiệt cơ

35.1

-

37.209,0

-

170.200,0

-

- Nội địa

6.593,0

23,0

0,0

-

31.738,0

17,3

- Nhập khẩu

28.505,0

6,6

37209,0

-0,7

138.462,0

10,9

Bột kraft không tẩy

15.453,0

3,4

24.575.0

2,5

76.214,0

-3,3

Bột kraft tẩy trắng

182.095,0

-

126.401,0

-

865.551,0

-

- Nội địa

31.924,0

9,7

4.660,0

0,2

157.495,0

-4,6

- Nhập khẩu

143.393,0

2,8

121.741,0

-1,3

708.056,0

0,1

Bột khác

6.778,0

0,8

5.198,0

3,6

32.143,0

21,6

Tổng bột

232.646,0

4,7

193.383,0

-1,8

1.144.108,0

0,0

Sản phẩm
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TIN ĐẦU TƯ
Công ty Aditya Birla của Century Textiles (Ấn Độ)
quan tâm đầu tư vào sản xuất giấy
Aditya Birla một công ty con của
Hãng Century Textiles sẵn sàng mở rộng
hoạt động sản xuất và kinh doanh giấy,
bìa tại Ấn Độ, chứ không bán lại nhà
máy như lời đồn đại mấy tháng trước.
Thay vì bán lại, công ty đã lên kế
hoạch giải quyết tình hình tài chính bằng
cách chuyển giao hoạt động sản xuất và
kinh doanh xi-măng cho Công ty ximăng Ultra Tech Cement của Ấn Độ,
thông qua việc hoán đổi cổ phiếu và bàn
giao lại khoản nợ trị giá 30 tỷ Rupee
(437 triệu USD).
Như vậy, việc chuyển giao cơ sở sản
xuất xi-măng này sẽ tạo điều kiện cho
công ty tập trung vào các lĩnh vực sản
xuất giấy, bìa và kinh doanh bất động
sản.

Century Pulp & Paper hiện nay đang
vận hành một nhà máy sản xuất giấy duy
nhất tại Nainatal, Uttarakband, với sáu
dây chuyền xeo có tổng công suất
khoảng 471.000 tấn/năm, sản xuất giấy
tissue, giấy in không tráng và carton
hòm hộp.
Trong đó, khoảng 36.000 tấn/năm là
sản lượng giấy tissue và đây là lĩnh vực
Century dự định tập trung nỗ lực đầu tư.
“Các cơ sở sản xuất bột giấy và giấy có
lợi thế về địa điểm và đã thực hiện tốt
trong ba năm qua, cho nên công ty có kế
hoạch hiện đại hóa các cơ sở này và mở
rộng năng lực sản xuất giấy tissue, kết
hợp với các sản phẩm khác”.

Báo cáo bán hàng: Trong một thời
gian dài, một số báo cáo sai lệch đã làm
Century có ý định sẽ dứt bỏ các mối liên
quan đến lĩnh vực giấy và bìa (P&B).
Công ty JK Paper trước đây có ý
định mua Century Paper, đã thông báo
quyết định của mình về việc thâu tóm
một Công ty giấy khác của Ấn Độ là
Sirpur Paper.
Nhà máy duy nhất của Công ty
Sirpur Paper ở Sirpur-Kaghaznagar,
Andhra Pradesh, đã ngừng hoạt động từ
quý 4 năm 2014. Nhà máy có công suất
128.000 tấn/năm bột giấy gỗ cứng và
143.000 tấn/năm giấy và bìa.
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JPP thành lập liên doanh với công ty Ấn Độ
hoạt động về tái chế RCP
Công ty Nhật Bản Japan Pulp&Paper
(JPP) đã công bố thành lập một liên
doanh với Ấn Độ để tái chế giấy.
Công ty OVOL Fibre Solution của Ấn
Độ (OFSI) sẽ cùng hợp tác với Papyrus
Recycling of Kolkata trong liên doanh
này với JPP.
Japan Pulp&Paper chiếm cổ phần chủ
đạo trong liên doanh, tới 92%.
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JPP hy vọng rằng, nhu cầu về giấy
bao gói và giấy in của Ấn Độ sẽ tăng lên
khi mức sống và trình độ học vấn tại Ấn
Độ được cải thiện và đã đầu tư theo xu
hướng tăng trưởng đó.
Việc thành lập công ty liên doanh của
OFSI là nhằm tăng cường hoạt động tái
chế giấy thu hồi của công ty, với mục
tiêu cụ thể là gia tăng lượng giấy thu hồi

từ các nhà in và các công ty gia công bìa
hòm hộp.
JPP ước tính rằng tại thời điểm này, tỷ
lệ thu gom giấy loại của Ấn Độ chỉ đạt
khoảng 30%, mặc dù các nhà máy trên
toàn Ấn Độ đang rất phụ thuộc vào
nguồn nguyên liệu đầu vào là giấy thu
hồi (RCP).
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C&S Paper khởi chạy dây chuyền mới,
tiếp tục nâng cao công suất
Công ty C&S Paper của Trung Quốc
đã khởi chạy dây chuyền sản xuất tissue
mới 10.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành
phố Jiaxing, tỉnh Zhejiang. Sản phẩm
đầu tiên của dây chuyền rời khỏi lưới
xeo vào giữa tháng 6.
Dây chuyền xeo do nhà sản xuất
Weifang Hicredit Machinery, Trung
Quốc cung cấp, có khổ rộng giấy sau
xén biên là 2,85 m và tốc độ thiết kế 900
m/phút.
Ngoài ra, nhà máy Jiaxing cũng vận
hành ba máy xeo tissue do Kawanoe

Zoki cung cấp, với tổng công suất
khoảng 32.000 tấn/năm.
Tiếp tục mở rộng công suất: Là một
trong những nhà sản xuất giấy tissue
hàng đầu của Trung Quốc, C&S Paper
dự kiến mở rộng công suất giấy tissue
trên địa bàn cả nước.
Tháng 11 năm 2017, công ty đã đưa
dây chuyền giấy tissue mới công suất
30.000 tấn/năm vào hoạt động tại nhà
máy Tangshan, Hebei. Dây chuyền do
Group PMP liên doanh Mỹ-Balan cung
cấp, khổ rộng giấy sau cắt biên là 3,5m,
tốc độ thiết kế 1.600 m/phút.

Đầu năm 2018, công ty cũng đã đầu
tư hai dây chuyền giống hệt nhau tại nhà
máy Yunfu, thành phố Luoding, tỉnh
Guangdong, nâng công suất giấy tissue
của nhà máy này lên 180.000 tấn/năm.
Công ty có kế hoạch bổ sung 100.000
tấn/năm công suất giấy tissue mới tại
nhà máy ở thành phố Xiaogan, tỉnh Hồ
Bắc, vào cuối năm nay.
Hiện tại nhà máy Xiaogan chạy hai
dây chuyền giấy tissue với tổng công
suất gần 23.000 tấn/năm.
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Công ty Fujian Nanping Paper bán kho bột giấy và hóa chất
Fujian Nanping Paper đang bán các
kho nguyên liệu bột giấy và hóa chất từ
nhà máy của công ty tại thành phố
Nanping, tỉnh Fujian, Trung Quốc.
Theo thông báo do công ty phát hành
vào cuối tháng 6, các kho dự trữ bao
gồm 855 tấn bột gỗ mềm tẩy trắng
(BSK), 3.682 tấn bột giấy gỗ cứng tẩy
trắng (BHK) và 1.501 tấn bột giấy bán
hóa. Công ty cũng đang thanh lý 1.439
tấn hóa chất khác nhau, chủ yếu là
calcium carbonate và alkyl ketene dimer
(AKD).
Nhà máy Nanping có dây chuyền
sản xuất giấy in báo công suất 200.000
tấn/năm và dây chuyền sản xuất giấy in,

viết không tráng công suất 200.000
tấn/năm.
Dây chuyền sản xuất giấy in, viết
không tráng có khổ rộng giấy 5,8 m sẽ
dừng máy vào tháng 10 tới.
Dây chuyền giấy in báo, được tích
hợp với hai dây chuyền bột giấy khử
mực, có tổng công suất khoảng 280.000
tấn/năm, đã ngừng hoạt động từ cuối
năm 2015.
Nhà máy cũng có dây chuyền sản
xuất bột giấy hòa tan công suất 50.000
tấn/năm, đã dừng sản xuất ít nhất 5 năm.
Được thành lập vào năm 1958,
Fujian Nanping Paper từng là nhà sản
xuất giấy in báo lớn ở Trung Quốc.

Nanning Xianglan khởi chạy dây
chuyền tissue tại Guangxi
Công ty Nanning Xianglan Paper còn có tên là
Nanning Shanfeng Paper đã đưa vào vận hành
thương phẩm hai dây chuyền xeo tissue công
suất mỗi máy 15.000 tấn/năm tại thành phố
Nanning tỉnh Guangxi.
Sản phẩm giấy đầu tiên được rời khỏi lưới
xeo vào cuối tháng 6/2018.
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Công ty có vị trí tại một khu vực
miền núi, giao thông không thuận lợi,
nên việc tiếp cận với khách hàng hoặc
nguyên liệu thô rất bất lợi. Do nhu cầu
giấy in báo giảm, công ty đã báo lỗ lớn
trong hầu hết các năm từ năm 2009 đến
năm 2014.
Năm 2015, công ty công khai niêm
yết chuyển sang ngành công nghiệp
năng lượng gió và đổi tên thành
Zhongmin Energy.
Công ty bàn giao tất cả các bộ phận
sản xuất liên quan đến giấy và bìa cho
cho công ty mẹ là Tập đoàn Phát triển và
Đầu tư Phúc Kiến thuộc sở hữu nhà
nước.
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trong nước và thế giới của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.
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