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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 
9/2022 trung bình là 850 USD/tấn, không thay đổi so với trung bình tháng 8/2022.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trong tháng 9/2022 trung bình là 1038 USD/tấn, tiếp tục ổn định từ tháng 5/2022.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong cuối tháng 9/2022 trung bình 
là 855 USD/tấn, không thay đổi so từ tháng 7/2022.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 9/2022 trung bình là 700 USD/tấn, 
giảm 4,76% so với trung bình tháng 8/2022.

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) cuối tháng 9/2022 ở mức 138 USD/tấn, giảm 
28,5% so với trung bình tháng 8/2022. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) cuối tháng 9/2022 ở mức 123 USD/tấn, 
giảm 25,5% so với trung bình tháng 8/2022.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản cuối tháng 9/2022 ở mức 160 USD/tấn, giảm 
13,5 %  so với trung bình tháng 8/2022.

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 9/2022 trung bình là 90 USD/tấn, giảm 29,7% 
so với trung bình tháng 8/2022.
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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

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 9/2022 
(USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 9/2022 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 9/2022 so với tháng 8/2022

- Tổng tiêu dùng trong tháng 8/2022 đạt 509.945 tấn, tăng 4,2% so với tháng 7/2022.

- Tổng sản lượng trong tháng 8/2022 đạt 416.983 tấn, tăng 0,3% so với tháng 7/2022.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 8/2022 đạt 221.734 tấn, tăng 5,9% so với tháng 7/2022.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 8/2022 đạt 81.951 tấn, giảm 14,9% so với tháng 7/2022.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 9/2022 so với tháng 8/2022

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 287.664 tấn, giảm 26,8% so với tháng 8/2022.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.088 tấn, tăng 63,5% so với tháng 8/2022.
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Hình 5: Sản xuất tháng 9/2022 so với tháng 8/2022

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 323.452 tấn, giảm 11,2% so với tháng 8/2022.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 17.530 tấn, giảm 9,3% so với tháng 8/2022.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 13.214 tấn, giảm 28,8% so với tháng 8/2022.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 16.792 tấn, tăng 14,4% so với tháng 8/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 65.985 tấn, giảm 46,1% so với tháng 8/2022.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.186 tấn, tăng 78,3% so với tháng 8/2022.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 18.627 tấn, giảm 11,5% so với tháng 8/2022.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 10.791 tấn, giảm 27,6% so với tháng 8/2022.

- Giấy tissue, nhập khẩu 3.020 tấn, giảm 29,2% so với tháng 8/2022.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt 32.970 tấn, 
giảm 10,1% so với tháng 8/2022.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 9.896 tấn, 
giảm 27,6% so với tháng 8/2022.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 7.159 tấn, giảm 44,5% so với tháng 8/2022.

- 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 176.005 tấn, tăng 226,9% so với 
tháng 8/2022.

b. Sản xuất



Bản tin VPPA tháng 10   6

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 9/2022 so với tháng 8/2022

- 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 190.648 tấn, tăng 226,2% so với 
tháng 8/2022.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 75.736 tấn, tăng 29,7% so với tháng 8/2022.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 203 tấn, giảm 47,4% so với tháng 8/2022. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 8.427 tấn, giảm 4,0% so với tháng 8/2022.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 15.505 tấn, tăng 7,6% so với tháng 8/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 9/2022 so với tháng 8/2022
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Công ty Cổ phần Giấy Minhan tham gia 
vào lĩnh vực kinh doanh giấy bao bì hòm 
hộp tái chế (recycled containerboard) và 
cho lắp đặt dây chuyền 200.000 tấn/năm 
tại nhà máy mới ở Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam. 

Nhà máy nằm ở khu vực đồng bằng sông 

Minhan Paper lắp đặt dây chuyền sản xuất giấy bao bì 
công suất 200.000 tấn/năm tại Việt Nam

Hồng, cách Hà Nội khoảng 30km về phía 
đông. 

Máy được cung cấp bởi công ty Shanghai 
Qingliang Industry của Trung Quốc và dự 
kiến sẽ khởi chạy vào nửa đầu năm 2023. 
Khổ rộng giấy sau cắt biên là 5,3 m và tốc 
độ thiết kế của máy đạt 800 m/phút. 

Máy được thiết kế để sản xuất giấy lớp 
mặt (testliner) và giấy lớp sóng giữa (cor-
rugating medium) có độ bền cao làm từ 
100% xơ sợi tái chế.

Thành phẩm chủ yếu sẽ có định lượng 
khoảng 70-140 g/m². Máy sẽ được tích hợp 
với dây chuyền xử lý hòm hộp carton cũ 
(OCC) do Andritz cung cấp, công suất lên 
đến 700 tấn/ngày.

Sản lượng của dây chuyền sản xuất bìa 
sẽ phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu./.

Nine Dragons khởi chạy dây chuyền sản xuất bìa công suất 4,77 triệu 
tấn/năm

Nine Dragons, công ty sản xuất giấy bao 
bì tái chế lớn nhất ở Trung Quốc, đã bắt 

đầu sản xuất bìa carton làm từ bột giấy 
nguyên sinh tại các nhà máy ở thành phố 
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tấn/năm bột, bìa và giấy.

Trong khi đẩy nhanh việc thực hiện các 
dự án mới, Nine Dragons tiếp tục thông 
báo dừng máy diện rộng kể từ tháng 7 tại 
các cơ sở sản xuất giấy làm bao bì tái chế 
hiện có của công ty, do nhu cầu vẫn thấp.

Từ trung tuần tháng 9, công ty đã thông 
báo việc 12 máy xeo với tổng công suất 4,9 
triệu tấn/năm sẽ tạm ngừng sản xuất luân 
phiên trong 4-16 ngày từ ngày 26 tháng 9 
đến ngày 10 tháng 10. 

Động thái này dự kiến sẽ giảm 169.000 
tấn sản lượng bìa tái chế của công ty./.

Đông Quan, tỉnh Quảng Đông và thành 
phố Trùng Khánh trong tháng 9.

Vào đầu tháng 9, công ty đã triển khai 
sản xuất thử nghiệm giấy làm cốc và bìa 
ngà tráng phủ trên máy xeo bìa carton 
duy nhất tại nhà máy ở thành phố Trùng 
Khánh. 

Máy được đặt tên là PM 33, chuyên sản 
xuất  bìa duplex tráng phủ từ bột giấy tái 
chế, với công suất 550.000 tấn/năm.

Nhà máy Đông Quan ở tỉnh Quảng Đông 
có ba máy xeo bìa cứng với công suất kết 
hợp là 1,5 triệu tấn/năm bìa duplex tráng 
phủ. 

Máy xeo lớn nhất PM 32, công suất 
550.000 tấn/năm duplex tráng phủ đã được 
chuyển đổi sản xuất sang bìa ngà tráng 
phủ từ ngày 25/9 với công suất 600.000 
tấn/năm.

Giấy bìa ngà tráng phủ thành phẩm dự 
kiến sẽ phục vụ nhu cầu tại thị trường 
Trung Quốc và xuất khẩu.

Việc đưa dây chuyền sản xuất bột hoá-
nhiệt-cơ vào sản xuất tại các nhà máy 
Đông Quan và Trùng Khánh là một phần 
trong lộ trình mở rộng công suất của Nine 
Dragons, giúp tăng công suất tại thị trường 
Trung Quốc và Malaysia thêm 11,67 triệu 

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

Trần Khánh Linh (VPPA)

BAN BIÊN TẬP

Trình bày: Trần Khánh Linh


