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THƯ NGỎ

“Hình thành từ năm 1976, sau nhiều lần thay đổi tên gọi, đến ngày 29/04/1995 theo 
Quyết định số 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Giấy Việt Nam - 
VINAPACO chính thức ra đời. Công ty được thành lập dựa trên cơ sở tổ chức sắp xếp 
lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về ngành giấy thuộc Bộ Công nghiệp 
nhẹ và các đơn vị sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy thuộc Bộ Lâm nghiệp và các 
địa phương. 

Trải qua gần một nửa thế kỷ, VINAPACO không ngừng phát triển lớn mạnh, linh hoạt 
thay đổi cơ cấu  tổ chức để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ đất nước. 
Hiện nay, quy mô của VINAPACO bao gồm: 13 phòng ban chức năng; 7 đơn vị hạch 
toán báo sổ; 21 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 01 đơn vị sự nghiệp khoa học; 01 công 
ty con do Tổng công ty đầu tư 100% vốn điều lệ và 7 công ty liên kết. Năng lực sản 
xuất của VINAPACO đạt xấp xỉ 75 nghìn tấn bột giấy tẩy trắng/năm và 120 nghìn 
tấn giấy in, giấy viết/năm, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo vệ môi 
trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia. Quá trình sản xuất kinh doanh khép kín từ khâu quy 
hoạch phát triển vùng nguyên liệu gỗ đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm giấy. 
Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao, Tổng 
công ty Giấy Việt Nam luôn duy trì thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã 
hội, người lao động. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những 
điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Bằng những nỗ lực của VINAPACO kể từ khi thành lập đến nay, công ty đã khẳng định 
được vị thế ngày càng vững chắc trong ngành công nghiệp giấy Việt Nam và khu 
vực Đông Nam Á. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước 
phong tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng 3, danh 
hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.” 
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH

GIAI ĐOẠN 1984 - 1990
LHXNGGD toàn quốc được tách ra thành hai 
Liên hiệp khu vực: LHXNGGD số 1 ở phía Bắc 
và LHXNGGD số 2 ở phía Nam.

GIAI ĐOẠN TRƯỚC 1975
Trước giải phóng, công ty Giấy Gỗ Diêm dần 
có sự hình thành ở cả miền Bắc và miền Nam.
 

GIAI ĐOẠN 1976 – 1978
Công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và công ty 
Giấy Gỗ Diêm phía Nam được thành lập, thực 
hiện chức năng quản lý sản xuất đối với các 
xí nghiệp quốc doanh giấy gỗ diêm Trung 
ương.
 

GIAI ĐOẠN 1978 – 1984
Năm 1978, Liên hiệp Xí nghiệp Giấy Gỗ Diêm 
(LHXNGGD) tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất 
hai công ty Giấy Gỗ Diêm phía Bắc và phía 
Nam, hoạt động theo Nghị định 302/CP 
ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ.

1976

1984

1990

Quyết định 217/HĐBT của chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng ra đời nhằm xoá bỏ cơ chế quản 
lý bao cấp, tháo gỡ khó khăn cho các xí 
nghiệp quốc doanh. Mặc dù vậy, hai Liên 
hiệp khu vực vẫn hoạt động như LHGGD 
toàn quốc. Các đơn vị thành viên phụ thuộc 
toàn diện vào Liên hiệp.

GIAI ĐOẠN 1990 – 1993
Ngày 13/8/1990, Liên hiệp sản xuất xuất nhập 
khẩu Giấy Gỗ Diêm (LHSX-XNK GGD) được thành 
lập theo Quyết định số 368/CNn-TCLĐ của Bộ 
Công Nghiệp Nhẹ trên cơ sở hợp nhất LHXNGGD 
số 1 và số 2.

NGÀY 01/02/2005
Tổng công ty Giấy Việt Nam được thành lập theo 
Quyết định số 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc 
biệt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty 
con, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương.

NGÀY 22/ 03/1993
LHSX-XNK GGD được chuyển đổi tổ chức và 
hoạt động thành Tổng công ty Giấy Gỗ Diêm Việt 
Nam theo Quyết định của Bộ Công nghiệp nhẹ.
Tổng công ty Giấy Gỗ Diêm là tổ chức sản xuất 
kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại và hoạt 
động chuyên ngành Giấy Gỗ Diêm. Tổng công ty 
cũng làm đầu mối quản lý, đại diện ngành kinh 
tế kỹ thuật và giữ vai trò hạt nhân của Hiệp hội 
Giấy Việt Nam.
 

NGÀY 25/06/2010 
Tổng công ty Giấy Việt Nam - VINAPACO được Thủ 
tướng Chính phủ ra quyết định chuyển đổi thành 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
Nhà nước sở hữu.

1993
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SỨ  MỆNH
Phát huy những giá trị truyền thống được các thế hệ CBCNV Tổng 
công ty xây dựng, vun đắp.
Duy trì sản xuất bền vững, không ngừng gia tăng lợi ích cho 
khách hàng, CBCNV, cổ đông, và đóng góp ngày càng nhiều cho 
cộng đồng, xã hội.

TRIẾT LÝ
KINH DOANH

TẦM NHÌN
VINAPACO phấn đấu phát triển bền vững thành một Tổng công ty hàng đầu về sản xuất bột giấy và giấy trong 
khu vực ASEAN vào năm 2030.
Bằng nguồn lực hiện có, kết hợp với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, mục 
tiêu của công ty là trong 2030 là nâng cao năng lực sản xuất, cụ thể:

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI
Trách nhiệm, chất lượng, 
sáng tạo, đoàn kết.

Hiệu quả, bền vững.
Đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm với xã hội.
Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công 
của VINAPACO.

Năng lực sản xuất
bột giấy

Năng lực sản xuất
giấy in, giấy viết

Năng lực sản xuất
giấy tissue

450.000
tấn/năm

200.000
 tấn/năm

250.000 
tấn/ năm

40.000
tấn/năm

Năng lực sản xuất giấy bao bì 
cao cấp 
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1 CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY.

13 PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG VÀ TỔNG KHO.

7 NHÀ MÁY VÀ XÍ NGHIỆP.

3 CHI NHÁNH, 17 CÔNG TY VÀ BAN QUẢN LÝ.

7 CÔNG TY CỔ PHẦN.

1 VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY.

ĐƠN VỊ HẠCH 
TOÁN BÁO SỔ 

PHÒNG, BAN 
CHỨC NĂNG

ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN 
PHỤ THUỘC

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

ĐƠN VỊ HẠCH 
TOÁN ĐỘC LẬP

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
VÀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

BAN LÃNH ĐẠO
VINAPACO

Ông Hoàng Quốc Lâm
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Quế Sơn

Thành viên 
Hội đồng thành viên

Ông Trần Đăng Khánh

Thành viên 
Hội đồng thành viên

Ông Cao Văn Sơn

Thành viên 
Hội đồng thành viên

Ông Lê Công Hoàng

Thành viên 
Hội đồng thành viên

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Mạc Mạnh Đang

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Tạ Đức Long

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Minh Việt

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Tuấn Minh

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thanh Quang

Phó Tổng Giám Đốc
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BAN 

LÃNH 

ĐẠO



CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Ép

Gia keo

Ép, quang,

Hình thành

Theo mục tiêu tới năm 2030, VINAPACO xây dựng định hướng chiến lược phát triển như sau:

Tiếp tục xây dựng 
VINAPACO là đơn vị chủ đạo 
trong ngành; tăng cường 
ứng dụng công nghệ mới 
vào sản xuất và quản trị 
doanh nghiệp để nâng cao 
khả năng cạnh tranh.

Tiếp tục đổi mới trong đầu 
tư về giống và quy trình, kĩ 
thuật thâm canh trong các 
dự án trồng rừng, nhằm 
nâng cao giá trị của rừng.

Thực hiện mở rộng quy 
mô sản xuất nhằm tối ưu 
hóa hiệu quả của các sản 
phẩm rừng trồng, đặc biệt 
là gỗ có chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững theo tiêu 
chuẩn FSC.
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Lĩnh vực sản xuất 
các sản phẩm giấy 

và bột giấy

Lĩnh vực trồng rừng Lĩnh vực sản xuất, 
chế biến gỗ



Tỉnh Phú Thọ

9.600 ha

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
VÀ KINH DOANH

DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ RỪNG TRỒNG

Tổng diện tích đất do Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy quản lý là 593,30 ha, bao gồm:

VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY

Tỉnh Hà Giang

7.100 ha

Trong đó, tổng diện tích rừng trồng của các công ty lâm nghiệp là 
phần lớn diện tích rừng này đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC).

Tỉnh Tuyên Quang

7.100 ha

Tỉnh Vĩnh Phúc

1.300 ha

Tỉnh Kon Tum

8.800 ha

TỔNG DIỆN TÍCH

31.700 ha 

 20.900 ha,

1. CÂY GIỐNG NGUYÊN LIỆU 
VÀ RỪNG TRONG SẢN XUẤT

Đất làm trụ sở và vườn ươm của
Viện tại Phú Thọ

11,5 ha 

Đất làm trụ sở, vườn ươm và đất trồng rừng tại 
Trung tâm thực nghiệm Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) 

581,8 ha

Tổng công ty Giấy Việt Nam đã thành lập Nhà máy Chế biến gỗ và sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất chế biến gỗ 
trong tương lai. Nhà máy Chế biến gỗ là trung tâm sản xuất các sản phẩm chế biến gỗ tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu. Tại các công ty lâm nghiệp, ngoài việc tiêu thụ gỗ cây đứng, Tổng công ty sẽ xây dựng các 
xưởng chế biến gỗ ván bóc, dăm gỗ, gỗ tròn để cung cấp cho Nhà máy chế biến gỗ của Tổng công ty và các 
Nhà máy chế biến gỗ khác. Qua đó, VINAPACO sẽ mở ra định hướng sản xuất kinh doanh mới trong khối lâm 
nghiệp chủ động, hiệu quả và bền vững.

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN GỖ

TỔNG SẢN LƯỢNG KHAI THÁC TIÊU THỤ GỖ GIAI 
ĐOẠN 2015-2020: 1.133.000 m3
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SẢN XUẤT SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP
VINAPACO có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp bao gồm gỗ dán, hạt giống và cây lâm nghiệp.

> Các loại hạt giống và cây giống lâm nghiệp chất lượng cao và có nhiều ưu điểm: Giống cây sinh trưởng tốt, 

thích nghi với nhiều vùng thổ nhưỡng khí hậu, thời gian canh tác ngắn, năng suất cao.

> Các loại gỗ dán đa dạng: gỗ dán chịu nước, gỗ dán dùng làm cốp pha, gỗ dãn chịu nước làm nền để lát ván sàn.



  2. BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Với mục tiêu sản xuất theo hướng xanh và bền vững, nhiều năm qua, VINAPACO 

luôn chủ động cải tạo nâng cấp, đầu tư công nghệ nhằm sử dụng một cách hợp 

lý, hiệu quả nhất các nguồn nguyên liệu năng lượng, hóa chất và nước sạch. Đồng 

thời, Nhà máy đang thay thế dần các thiết bị cũ, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để 

nâng cao hiệu suất.

3. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC

TƯ VẤN VỀ CÔNG NGHỆ GIẤY CHO THUÊ VĂN PHÒNG

HOÁ CHẤT

SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG 
THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY

VẬN TẢI

KHÁCH SẠN

VINAPACO sở hữu hệ thống phương 
tiện đường bộ và đường thủy có khả 
năng vận chuyển khối lượng hàng lớn, 
tự tin mang tới cho khách hàng dịch vụ 
Vận tải đường bộ và Vận tải đường thuỷ 
thuận tiện nhất.

Khách sạn Giấy Bãi Bằng toạ lạc tại trung 

tâm thị trấn Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, cách 

Hà Nội 100 km. Nằm trong khu vực có giao 

thông thuận tiện, cảnh quan đẹp, nhiều cây 

xanh, khách sạn Giấy Bãi Bằng thực sự là 

nơi lưu trú lý tưởng cho du khách du lịch 

hoặc đi công tác.

Các sản phẩm hóa chất chuyên dùng cho 
ngành giấy được VINAPACO sản xuất trên 
dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật 
Bản và Italy:
> Dung dịch Xút lỏng (NaOH)
> Clo lỏng (Cl2)
> Javen (NaClO)
> Axit Clohydric (HCl).

VINAPACO cung cấp dịch vụ mài các loại 

lô máy, sử dụng những thiết bị, máy móc 

hiện đại đến từ Đức:

> Máy mài lô BRUDERHAUS/CHLB Đức

(615Gm.001), máy thường xuyên được

bảo dưỡng, nâng cấp phần điều khiển.

> Máy mài lô VOITH SULZER/CHLB Đức

(615Gm.005), máy được nâng cấp và bảo 

trì thường xuyên.
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GIẤY IN, GIẤY VIẾT CUỘN LỚN

1. SẢN PHẨM GIẤY IN, GIẤY VIẾT, GIẤY CUỘN LỚN

2. SẢN PHẨM GIẤY CHẾ BIẾN

Giấy cuộn lớn hay còn gọi là cuộn phôi là một trong 
những sản phẩm tiên phong của VINAPACO trong 
phân khúc giấy dạng cuộn hiện nay. Giấy cuộn lớn của 
Giấy Bãi Bằng đảm bảo chất lượng của các sản phẩm 
in ấn và tính an toàn cho người dùng.

> Khổ cuộn: 420 – 1300 mm
> Định lượng: 55 -110 g/m2
> Độ trắng: 76 – 92% ISO
> Bao gói: Bao gói 3 lớp bằng giấy kraft
> Sản xuất từ 100% bột giấy nguyên thuỷ, nguyên liệu 
từ gỗ Keo, Bạch đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn 
FSC.

GIẤY VĂN PHÒNG CLEVER UP

Với mong muốn đưa đến tay người tiêu dùng 
những sản phẩm chất lượng nhất, VINAPACO đã 
phát triển ra dòng sản phẩm giấy Clever Up. Đây 
cũng là bước chuyển mình đổi mới toàn diện của 
VINAPACO hướng tới sự phát triển bền vững tại thị 
trường nội địa Việt Nam và vươn xa hơn trên thị 
trường quốc tế. 

> Dòng sản phẩm bao gồm: Clever Up 65, Clever 
Up 70, Clever Up 80.
> Định lượng: 65, 70, 80g/m2
> Độ trắng: 92% ISO
> Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp
> Bộ sản phẩm bao gồm: A4, A3, A5
> Giấy có độ sắc nét cao, không bị kẹt giấy khi in 
2 mặt.

GIẤY BÃI BẰNG

Cuốn vở kẻ ngang bìa xanh với logo Giấy Bãi Bằng 
là một trong những sản phẩm đầu tiên của Giấy Bãi 
Bằng và sản phẩm này đã gắn liền thế hệ của rất 
nhiều thế hệ học sinh Việt Nam một thời. Trải qua gần 
30 năm, tuy những cuốn vở Giấy Bãi Bằng đã không 
còn nữa nhưng sản phẩm giấy in của Giấy Bãi Bằng 
vẫn ngày một cải tiến và hoàn thiện hơn.

> Định lượng: 70 g/m2
> Độ trắng: 86% ISO
> Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co
> Bộ sản phẩm bao gồm: A4, A3, A5
> Loại giấy chất lượng cao nhưng vẫn giữ được mức 
giá hợp lý
> Với độ nhẵn mịn và trắng sáng tốt
> Giấy được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh từ 
gỗ keo, gỗ bạch đàn.

GIẤY BÃI BẰNG CLASSIC 

Giấy Bãi Bằng Classic kế thừa vẹn nguyên những 
ưu điểm, giá trị của Giấy Bãi Bằng cùng với nhiều 
cải tiến tiến và sự sáng tạo, tạo ra sản phẩm khác 
biệt tại thị trường Việt Nam.

> Định lượng: 70 g/m2
> Độ trắng: 78% ISO
> Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp
> Bộ sản phẩm bao gồm: A4
> Giấy không cong, không kẹt, sắc nét khi in 2 mặt
> Giấy có độ trắng thấp, sử dụng ít hóa chất giúp 
bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe đôi mắt.
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II. SẢN PHẨM TIÊU BIỂU VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ



Được sản xuất trên dây chuyền khép kín, qua 
hàng chục khâu xử lý bằng máy móc hiện đại, 
những sản phẩm đa dạng của từ Watersilk đáp 
ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về độ 
mịn, dai, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với 
môi trường.

> Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015
> Thành phần: 100 % bột giấy nguyên thủy
> Dòng sản phẩm bao gồm: Khăn lau mặt, khăn 
ví, khăn ăn đóng cân, giấy vệ sinh bịch (đa dạng 
kích cỡ), giấy vệ sinh cuộn công nghiệp, giấy 
vệ sinh 12 cuộn không lõi, khăn giấy, khăn hộp, 
khăn rút.

GIẤY WATERSILK

Giấy vệ sinh Comfy được sản xuất trên dây chuyền 
sản xuất hiện đại và trải qua nhiều khâu xử lý nghiêm 
ngặt nên mang lại cảm giác thật sự mềm mại khi sử 
dụng và tuyệt đối an toàn.

> Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015
> Định lượng: 13 + 1g/m2
(riêng khăn lau đa năng: 22 + 1 g/m2)
> Giấy khăn ăn: 80 tờ/gói x 2 lớp
> Khăn lau mặt: 250 tờ
> Giấy vệ sinh bịch nhỏ: 6 cuộn/túi
> Giấy vệ sinh bịch lớn: 9 cuộn/túi
> Khăn lau đa năng: 2 cuộn/gói
> Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy. 

GIẤY COMFY
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GIẤY TISSUE CUỘN LỚN

2. SẢN PHẨM GIẤY TISSUE

Giấy vệ sinh cuộn lớn hay còn gọi là cuộn phôi của VINAPACO 
được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Mỹ và 
Hàn Quốc. 

> Khổ cuộn: 175 – 2850 mm
> Định lượng: 11 – 25g/m2
> Độ trắng: 86% ISO
> Số lớp: 1 – 4 lớp
> Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy, 
nguyên liệu từ rừng trồng FSC.

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống của VINAPACO tự hào là một trong số những đơn vị có sản lượng giấy vệ sinh, 
khăn giấy ăn, khăn lau mặt, khăn lau đa năng cuộn lớn hàng đầu Việt Nam.



3. SẢN PHẨM GIẤY KRAFT
Giấy kraft của Tổng công ty được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh không tẩy trắng và bột giấy đã tẩy trắng 
từ gỗ. Sản phẩm được ứng dụng chính trong việc sản xuất túi giấy đa vách, các túi giấy mua sắm và túi giấy tạp 
hóa, túi giấy thực phẩm, túi giấy dược phẩm, túi bao thư và phong bao, gói quà,..

Bao gồm giấy, bao kraft, túi kraft 
không tẩy trắng, không tráng phủ.
+ Định lượng: 60 – 120 g/m2
+ Độ trắng: 19 – 21% ISO
+ Khổ máy giấy: 3.800mm
+ Khả năng đơn hàng: 2.000 – 5.000 tấn/tháng.

Bao gồm giấy, bao kraft, túi kraft 
đã tẩy trắng, không tráng phủ.
+ Định lượng: 60 – 120 g/m2
+ Độ trắng: 80 – 82% ISO
+ Khổ máy giấy: 3.800mm
+ Khả năng đơn hàng: 2.000 – 5.000 tấn/tháng.

GIẤY KRAFT KHÔNG TẨY TRẮNG 
(UNBLEACHED KRAFT)

GIẤY KRAFT ĐÃ TẨY TRẮNG 
(BLEACHED KRAFT)
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Hệ thống máy móc của VINAPACO được kế thừa công nghệ Thụy Điển nên công ty vừa có thể đảm bảo 
chất lượng cũng như vừa đảm bảo giá thành của sản phẩm. Hàng năm, VINAPACO cũng không ngừng 
cải tiến máy móc và thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm của thương hiệu.

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY

Tổng khối lượng sản xuất giấy mỗi năm đạt 68.000 tấn bột giấy/năm và 120.000 tấn giấy/năm, chất lượng sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY IN, GIẤY VIẾT

4. MÁY MÓC THIẾT BỊ

MÁY XEO GIẤY TISSUE

Dây chuyền máy xeo giấy tissue của VINAPACO đạt 
công suất 40.000 tấn/năm với chất lượng giấy mềm 
mại, ổn định. Trong nhiều năm, Tổng Công ty 
giấy không ngừng đầu tư, nâng cấp và cải tạo 
dây chuyền thiết bị, cải tiến công nghệ sản 
xuất giấy tissue.

Dây chuyền bao gồm 2 máy xeo (PM1/PM2), đáp ứng 
yêu cầu sản xuất giấy in, viết, copy có dải định lượng từ 
55 – 110 g/m2, sản lượng giấy các loại khoảng 100.000 
tấn/năm. 

Máy xeo 1 là máy xeo lưới đôi, tốc độ thiết kế 650m/
phút với khổ giấy đầu máy là 3,8 m.
Máy xeo 2 là máy xeo lưới dài kết hợp lưới đỉnh tốc độ 
thiết kế 700m/phút, khổ giấy đầu máy là 3,8m. 

Hệ thống máy xeo cũng được nâng cấp, cải tạo các bộ 
phận thường xuyên để để nâng cao năng lực sản xuất.
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III. GIỚI THIỆU 
NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

o,o8%
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IV. CÁC ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Trước tình hình thị trường sản xuất giấy ngày một cạnh tranh, 
VINAPACO luôn luôn nỗ lực trong việc nâng cao năng lực nhân sự 
của mình để gia tăng chất lượng sản xuất giấy của công ty.

Hàng năm, Tông công ty tổ chức đào tạo 106 khóa học về kỹ thuật, 
nghiệp vụ chuyên môn và an toàn lao động cho cán bộ công nhân 
viên. Ngoài ra, VINAPACO còn triển khai thực hiện tốt nhiều công 
tác: quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất và quản lý tốt chất lượng sản phẩm, đặc 
biệt là sản phẩm giấy in, viết và giấy tissue.
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Hiệp hội in Việt Nam

Nhà xuất bản Giáo dục Nhà xuất bản Trí Việt - First News

Hội in Hà Nội

1. ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



Trong suốt những năm phát triển và lớn mạnh của mình, VINAPACO đã có những đóng góp nổi bật và thành tích 
to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì thế mà công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà 
nước phong tặng:

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC 
LẬP HẠNG NHÌ

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC 
LẬP HẠNG BA

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ NHIỀU PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ KHÁC BAO GỒM:

Huy chương vàng
sản phẩm Clever UP
(2011, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ 

Công Thương)

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 
(2012, Thủ tướng ký quyết định)

Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
(2011, Thủ tướng ký quyết định)

Top 10 “Sản phẩm dịch vụ 
hàng đầu Việt Nam”
(2011, Do người tiêu dùng bình chọn)

Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
(2011, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam)

Top 100 Thương hiệu Việt bền vững 
(2012, Tạp chí Thương hiệu Việt)

Top 100 “Sản phẩm, Dịch vụ Việt 
Nam được tin dùng”
(2011, Ban tuyên giáo Trung ương)

Top 100 giải thưởng Sao vàng Đất 
Việt
(2011, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên
Việt Nam)

Top 500 Doanh nghiệp hàng đầu 
Việt Nam
(2011, Báo Vietnamnet bình chọn)

Hàng Việt Nam Chất lượng cao 
(2012 và 2013, Do người tiêu dùng bình chọn)

Top 200 giải thưởng Sao vàng 
Đất Việt
(2013, Trung ương Hội liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam)

V. CÁC DẤU MỐC THÀNH TỰU 
VÀ CÁC DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

2.KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Công ty TNHH Thương mại 
và Kho vận Devyt 

Công ty TNHH 
Lộc Thịnh Phát

Công ty TNHH SX 
và Thương mại Lộc Thành

Công ty CP SX 
và Thương mại P.P

Công ty TNHH Thương mại 
và SX giấy Hoàng Hải

Công ty CP Giấy Hải Tiến

Công ty TNHH Thương mại 
DV SX Giấy Khải Hoàn

Công ty CP Giấy CP

Công ty CP Stavian 
Giấy và Bột Giấy

Công ty CP Nhựa
 và Bao bì Ngân Hạnh

Công ty CP In và Bao bì
 GoldSun

Công ty CP VPP Hồng Hà

Công ty TNHH Hưng Thịnh

Công ty CP Thương mại
và Dịch vụ Ngọc Hà

Công ty TNHH K.LONG
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Công ty TNHH 
Nguyên Huy



VI. GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA DOANH NGHIỆP
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, VINAPACO luôn đề cao tinh thần chung tay vì cộng đồng, thể 
hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với Nhà nước thông qua các hoạt động thường niên mang tính thiết thực. Nổi 
bật trong đó là Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho hai huyện nghèo Huyện Hoàng Su Phì tỉnh 
Hà Giang và Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Đến nay, việc hỗ trợ của Tổng công ty đã được triển khai liên tục và hiệu 
quả, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, xóa nhà tạm, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thông tin văn hóa 
và các hỗ trợ khác (giấy, sách vở, quẩn áo, học bổng,....) với tổng kinh phí hỗ trợ 34,33 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty luôn quan tâm đến công tác triển khai các hoạt động xã hội khác như Chương trình hiến 
máu tình nguyện, Hướng về miền Trung tình nghĩa đồng bào, Hoạt động “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp 
nghĩa”, Hoạt động xóa đói giảm nghèo, ủng hộ các quỹ từ thiện...

1. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG TRAO TẶNG GIẤY BÃI BẰNG TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC 

Hàng năm, đông đảo cán bộ công nhân viên Tổng công ty 
đều đăng kí tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện 
do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp 
với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tổ chức 
tại Hội trường Tổng công ty. 
Đặc biệt, chương trình cũng có sự tham gia của nhiều 
lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trong huyện. 
Họ muốn trở thành tấm gương cho những người trẻ noi 
theo về lối sống tích cực, lành mạnh và nhiệt tình trong 
các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG 
ẤM TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO

Ngoài việc tổ chức các hoạt động xã hội, VINAPACO còn chú trọng vào việc cải thiện đời sống nhân viên qua các 
hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

CÁC SỰ KIỆN BIỂU DƯƠNG, LIÊN HOAN NỘI BỘ

VINAPACO thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ để tăng tính đoàn kết của nhân viên và khen thưởng các cá
nhân xuất sắc như Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 – 2025), Lễ Tuyên dương nữ lao động vượt khó và 
hỗ trợ học bổng cho con CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giải bóng đá chào mừng kỷ niệm Ngày truyền 
thống Giấy Bãi Bằng, các chương trình văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, các cuộc thi, Lễ hội Trăng Rằm 
hàng năm,…

2. HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

Miền Trung là dải đất gánh chịu nhiều thiên tai 
nhất cả nước và đồng bào miền Trung thường 
xuyên phải chịu những tổn thất thiệt hại nặng 
nề về người và tài sản. 
Không đứng ngoài những gian lao ấy, tập thể 
cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng 
công ty Giấy hàng năm đều cùng nhau góp 
sức để giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua 
những lần bão lũ khó khăn.

Mỗi năm, VINAPACO đều thực hiện chuyến thăm tới 
các trường học để thực hiện những
hoạt động quyên góp ý nghĩa. Giấy Bãi Bằng
thường xuyên trao tặng những cuốn vở cho các em 
học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các 
em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, và tặng những 
ram giấy A4 phục vụ công tác giảng dạy tại các điểm 
trường gặp nhiều khó khăn.

VINPACO đã đặt chân đến những miền đất
xa xôi của Tổ quốc để giúp đỡ các em học sinh, hy 
vọng những trang giấy trắng sẽ trở thành nguồn sức 
mạnh động viên, bắc thêm những nhịp cầu giúp các 
em vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức.

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 
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