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I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 1. Khách mời: 

 Ông NGUYỄN VIỆT ĐỨC - Chủ tịch Hiệp hội. 

 Ông LÊ CÔNG HOÀNG – Cục Công nghiệp, Bộ Công thương.  

 Ông ĐẶNG VĂN SƠN – Tổng thư ký Hiệp hội, Viện trưởngViện Giấy 

 Ông PHAN HƯNG – Chủ tịch Chi hội I. 

 Ông ĐINH NHƯ KIÊM - Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội I 

 Ông VŨ XUÂN THỦY - Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội I 

2. Hội viên Chi hội II: 

69 đại diện của 25 đơn vị Hội viên Chi hội II và 5 đơn vị ngoài hội viên tham dự hội nghị. 

3. Chủ trì hội nghị:  

Ông HOÀNG TRUNG SƠN – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi hội II. 

4. Tổ Thư ký:  

Ông PHẠM ĐĂNG ĐỈNH và Bà NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 

 II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

Phần 1: Khai mạc hội nghị 

 Ông Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Thương mại Giấy Việt: 
Giới thiệu khách mời và các đơn vị tham dự hội nghị. 

 Ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch chi hội 2: 
Phát biểu chào mừng khách mời và các đơn tham dự, giới thiệu chương trình hội 
nghị và tuyên bố khai mạc hội nghị. 

 Ông Nguyễn Việt Đức - Chủ tịch Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam: 

Phát biểu chào mừng hội nghị và nêu một số ý kiến đánh giá: 

- Trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội đã có nhiều đổi mới với những hoạt động thiết thực, 
mang lại lợi ích tích cực cho hội viên. 

- Thời điểm hiện tại của ngành giấy chúng ta là thời điểm mang tính bước ngoặc, vừa là 
cơ hội vừa là những thách thức đối với các doanh nghiệp. 

- Hoạt động của các Chi hội sôi nổi hơn, đặc biệt là Chi hội 2. Rất hy vọng Chi hội 2 sẽ 
giữ vững và phát huy được các hoạt động hiệu quả như hiện nay. 

- Chủ tịch gửi lời chúc sức khỏe và cám ơn Quý hội viên. 



Phần 2: Báo hoạt động Ban Chấp hành: 

Ông Hoàng Trung Sơn trình bày hoạt động Ban Chấp hành từ tháng 12/2017 đến tháng 

10/2018 và phương hướng hoạt động 06 tháng tiếp theo 

(xem văn bản báo cáo) 

Phần 3: Trao giấy chứng nhận cho hội viên mới 

1. Giới thiệu các hội viên mới được kết nạp.  

2. Đại diện hiệp hội Ông Nguyễn Việt Đức – Chủ tịch Hiệp hội Giấy & Bột giấy Việt Nam 
và Ông Hoàng Trung Sơn – Phó Chủ tịch, Chủ tich chi hội II trao giấy chứng nhận cho 
các Hội viên. 

Phần 4: Hội viên mới tự giới thiệu và phát biểu cảm nghĩ 

1. Hội viên mới - Công ty TNHH Khang Thành - Tự giới thiệu. 
2. Hội viên mới - Công ty TNHH Mạc Tích - Tự giới thiệu. 
3. Hội viên mới - Công ty TNHH Dương Nhật - Tự giới thiệu. 
4. Hội viên mới - Công ty CP Sản xuất Thương mại Giấy Mê Kông - Tự giới thiệu. 
5. Hội viên mới - Công ty Tân Vĩnh Thành - Tự giới thiệu. 
6. Hội viên mới - Công ty Giấy Thuận An - Tự giới thiệu. 

Phần 5: Hội viên Thuận Phát Hưng chia sẻ video clip 

Phần 6: Giới thiệu công ty thiết bị tự động Song Nguyên 

 Đại diện công ty giới thiệu đôi nét về công ty. 

Phần 7: Bầu bổ sung Ban Chấp hành và Ban lãnh đạo Chi hội. 

Thông qua biểu quyết tại hội nghị, 100% Hội viên đồng ý bầu bổ sung các Ủy viên BCH CH: 

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN – Công ty TNHH Giấy Việt. 

2. Ông ĐÀO VŨ LÂM – Công ty Giấy Rạng Đông. 
3. Ông LIÊU KIÊN CƯỜNG – Công ty Giấy Thuận An. 
4. Ông LÊ VĂN THÀNH – Công ty CP Giấy Giao Long. 
5. Ông NGUYỄN TRỌNG AN – Công ty Thuận Phát Hưng. 

Các Ủy viên BCH CH đã tiến hành họp nhanh tại hội nghị và lấy ý kiến các ủy viên vắng mặt 
để bầu Ban lãnh đạo chi hội 2, nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả: 

1. Ông HOÀNG TRUNG SƠN tiếp tục giữ chức Chủ tịch Chi hội II;  
2. Ông PHẠM VĂN DŨNG giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội II; 
3. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN giữ chức vụ Phó Chủ tịch Chi hội II. 

Phần 8: Chuyên đề “Giải pháp năng lượng cho ngành giấy”.  

Công ty MARTECH trình bày (xem văn bản báo cáo kèm) 

Phần 9: Công nghệ xử lý nước thải cho ngành giấy.  

Công ty DƯƠNG NHẬT trình bày (xem văn bản báo cáo kèm) 

Phần 10: Giới thiệu Hệ Thống Xử Lý Bột Giấy OCC – Chất Lượng Cao 

Báo cáo chuyên đề: Ông Trị - Công ty Đức Toàn (xem văn bản báo cáo kèm) 

Phần 11: Công ty AIXIER TECHNOLOGY giới thiệu công nghệ mới. 

(xem văn bản báo cáo) 



Phần 12: Trình bày của công ty JLT: Tư vấn dịch vụ Bảo hiểm cho DN 

(xem văn bản báo cáo) 

Phần 13:  Báo cáo tổng quan kinh tế 06 tháng đầu năm 2018 và dự báo 

Ông Hoàng Trung Sơn – Chủ tịch Chi hội II trình bày (xem văn bản báo cáo kèm) 

Phần 14: Phát biểu ý kiến của các vị khách mời 

 Phát biểu của ông Lê Công Hoàng về vai trò của hiệp hội trong thời gian gần đây: 

- Nhận định ngành giấy hiện nay: có cùng quan điểm với Chủ tịch Hiệp hội và Chi hội, 
đây là thời điểm mang tính bước ngoặc vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho ngành giấy 
chúng ta. Ngành giấy cần cố gắng tận dụng tốt cơ hội này để phát triển. 

- Tính từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành mới đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và 
ngành giấy có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặc. Các hoạt động và sự phối hợp 
giữa Hiệp hội với các Bộ ngành trung ương, với Cục Công nghiệp – Bộ Công thương 
là đơn vị quản lý trực tiếp ngành giấy đã có nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể: 
 Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành rất tốt, bản tin tuần có nhiều 

thông tin được cập nhật tốt, trở thành nguồn tham khảo của văn phòng Chính phủ, 
Bộ Công thương và các ban ngành khi ban hành các chính sách liên quan đến ngành. 

 Hiệp hội đã có nhiều văn bản kiến nghị kịp thời gửi đến Bộ Công thương, Bộ Tài 
chính, Bộ TNMT, văn phòng Chính phủ và cả Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc cho hội viên, doanh nghiệp. 

 Hiệp hội đã rất tích cực phối hợp và có nhiều ý kiến đóng góp rất tốt cho các văn 
bản pháp luật được ban hành trong thời gian vừa qua, trong đó liên quan đến 2 nội 
dung rất nóng là các chính sách của Trung Quốc và giấy nguyên liệu nhập khẩu bị 
tắc tại các cảng. 

 Văn phòng Bộ Công thương cũng đã ghi nhận các ý kiến của Hiệp hội trong việc 
dự thảo thay đổi Nghị định 73 của Thủ tướng liên quan đến danh mục nhập khẩu 
trong đó có giấy MIX, trong việc sửa đổi thông tư 41 và quy chuẩn 33 của Bộ 
TNMT liên quan đến các điều kiện, quy chuẩn nhập khẩu giấy phế liệu. 

- Sự phối hợp giữa Bộ Công thương và Hiệp hội đã giúp cho các văn bản được ban hành 
đạt chất lượng hơn và tốt hơn cho ngành.  

- Cục Công nghiệp – Bộ Công thương đánh giá rất cao vai trò này của Hiệp hội cả thời 
gian trước đây và đặc biệt trong thời gian gần đây. Điều này rất đáng quý, Hiệp hội cần 
tiếp tục phát huy và duy trì sự phối hợp này. 

- Trong thời gian tới, Bộ Công thương đang có kế hoạch làm 2 nội dung lớn liên quan 
đến ngành giấy là Xây dựng Chiến lược phát triển ngành đến 2045 và Tái cơ cấu ngành 
giấy, nên rất cần sự đóng góp của các cơ quan quản lý và đặc biệt của Hiệp hội Giấy 
và Bột giấy Việt Nam. Cụ thể là việc cung cấp thông tin về ngành, trong đó, các ý kiến 
đóng góp trực tiếp từ các doanh nghiệp sản xuất là rất quan trọng. 

- Mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp và nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa từ Hiệp 
hội cho việc đưa ra các chính sách phát triển ngành. 

- Cám ơn BCH Hiệp hội và Chi hội đã dành thời gian lắng nghe các ý kiến chia sẻ, chúc 
các Hội viên sức khỏe và các doanh nghiệp Hiệp hội chúng ta ngày càng phát triển, góp 
phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.  

Phát biểu của ông Đặng Văn Sơn chia sẻ thêm vài thông tin cho hội nghị: 

- Liên quan đến việc nhập khẩu giấy phế liệu: 



 Để giải quyết nhanh tình thế, Bộ TNMT đã ra thông tư 41, nhưng chỉ đáp ứng được 
những vấn đề cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao là việc giảm một số thủ tục 
về xin giấy xác nhận đủ điều kiện về môi trường. 

 Các vấn đề khác cũng đang trong quá trình xem xét và dự thảo, vì vậy các ý kiến 
đóng góp của chúng ta là rất quan trọng. 

 Sau ngày 31/10, là ngày cuối cùng của việc thanh tra kiểm tra, Chính phủ sẽ ban 
hành các chính sách, các quyết định tiếp theo để nhanh chóng tháo gỡ những khó 
khăn hiện tại cho doanh nghiệp, và chắc chắn Chính phủ vẫn luôn ủng hộ cho việc 
sản xuất của chúng ta. 

- Vừa qua, các hội viên đã cung cấp thông tin cho Hiệp hội rất nhanh chóng, giúp cho 
Hiệp hội có những tương tác kịp thời với các cơ quan ban ngành. 

- Về công tác Hiệp hội, ông TTK cám ơn sự ủng hộ của các anh/chị, các công ty trong 
Chi Hội II, đặc biệt là các Ủy viên BCH Chi hội đã có những ủng hộ cho công tác hoạt 
động chung của văn phòng Hiệp hội. 

- TTK chúc mừng việc mở rộng, bầu thêm các Ủy viên BCH của 2 chi hội, là những 
thành viên tích cực sẽ giúp cho Hiệp hội ngày càng vững mạnh và phát triển hơn. 

- Từ sau đại hội nhiệm kỳ, Văn phòng Hiệp hội đã tiếp nhận các bàn giao và chính thức 
đi vào hoạt động từ tháng 6/2018 và mọi hoạt động đã đi vào ổn định. 

- Hiệp hội đã xây dựng chương trình toàn khóa và đang bám sát theo chương trình để 
từng bước thực hiện các vấn đề chung của hiệp hội. 

- Công tác phát triển hội viên mới tuy chưa hết năm nhưng cũng đã đạt được chỉ tiêu 
Hiệp hội đề ra. 

- Công tác chuyên môn: Hiệp hội đã làm tốt công tác truyền thông với nhiều thông tin 
bổ ích. Vai trò cung cấp thông tin của Hiệp hội cũng đã được các công ty tư vấn chuyên 
ngành lớn quan tâm, muốn được phỏng vấn TTK, mong hợp tác với hiệp hội để có thêm 
thông tin của Việt nam. Từ ngày 01/01/2019, các hội viên sẽ được cung cấp tài khoản 
để truy cập tài nguyên trên website của Hiệp hội. 

- Công tác đối ngoại cũng đã có những quan hệ mật thiết với các Hiệp hội khác, và đã 
có bản ghi nhớ với Hiệp hội giấy Thái Lan. 

- TTK gửi lời cám ơn đến toàn thể hội viên, và rất mong các Hội viên tiếp tục có những 
thông tin kịp thời về văn phòng hiệp hội. Chúc cho các doanh nghiệp sản xuất có nhiều 
lợi nhuận, các doanh nghiệp đầu tư sẽ đúng hướng, các doanh nghiệp tư vấn sẽ có nhiều 
việc làm, rất mong các doanh nghiệp cùng nhau nhìn về một hướng và hy vọng đến 
năm 2025 – 2030 Hiệp hội chúng ta sẽ là một hiệp hội mạnh, có tiếng nói hơn đối với 
các bộ ngành và là niềm tự hào cho các hội viên hiệp hội. 

 Phần 15: Thảo luận ý kiến của các đơn vị và đơn vị FDI 

Phát biểu của ông Zhong Xi - công ty Chánh Dương: Đại diện duy nhất của các Hội 
viên FDI có mặt hôm nay. 

- Ông gửi lời chào đến toàn thể hội viên và xin cám ơn BCH Chi hội đã tổ chức hoạt 
động ý nghĩa này để đại gia đình ngành giấy có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh 
nghiệm với nhau. 

- Đây là lần đầu tiên Chánh Dương tham gia hoạt động này cùng với Hiệp hội, do trước 
đây bận công tác xây dựng dây chuyền 2 nên không sắp xếp được thời gian tham gia. 
Chánh Dương cũng xin tự kiểm điểm và từ đây về sau sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn 
các hoạt động của Chi hội và Hiệp hội. 

- Chánh Dương rất mong nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo và hy vọng được học hỏi thêm 
kinh nghiệm từ các vị đầu ngành. 

- Về ngành giấy còn có nhiều sự hiểu nhầm, hiểu sai nên có nhiều sự kỳ thị khi nhắc đến 
ngành giấy như một ngành luôn mang lại ô nhiễm cho môi trường. Chỉ có những người 



sản xuất như chúng ta mới hiểu được sự phát triển hơn 30 năm của công nghệ chế tạo 
máy móc thiết bị sản xuất giấy, xử lý môi trường, thông tin hóa, tự động hóa …đã có 
những bước cải tiến phát triển vượt bậc thay thế công nghệ sản xuất kiểu cũ có nguy 
cơ ô nhiễm môi trường. Và đó cũng là những cống hiến, cải tạo không ngừng từ những 
lãnh đạo của các công ty như chúng tôi. 

- Hiệp hội giấy đã tạo cơ hội rất tốt để hội viên, khách hàng, nhà cung ứng có dịp giao 
lưu học hỏi lẫn nhau, ông hy vọng thông qua những hoạt động như thế này chúng ta có 
thể chỉa sẻ các thông tin ngành, chính sách nhà nước, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 
công nghệ kỹ thuật …liên quan đến ngành giấy để cùng nhau đưa ngành giấy Việt Nam 
phát triển mạnh mẻ hơn nữa. 

- Bên cạnh đó, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhưng trên hết vẫn là đồng 
nghiệp không nên xem nhau là địch mà nên cùng nhau học hỏi, cùng nhau cạnh tranh 
lành mạnh, cùng nhau tiến bộ.  

- Dưới sự dẫn dắt của Hiệp hội, cùng với sự nỗ lực của các hội viên, doanh nghiệp, ông 
tin rằng ngành giấy Việt Nam sẽ phát triển ngày càng vững mạnh. 

- Ông gửi lời cám ơn các vị lãnh đạo, các chuyên gia đã dành thời gian quý báu tham gia 
hội nghị cùng đại gia đình chúng tôi. Kính chúc mọi người công việc thuận lợi, sức 
khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc! 

Phần 16: Ông Hoàng Trung Sơn tổng kết hội nghị và tuyên bố bế mạc 

Ông HOÀNG TRUNG SƠN cám ơn phần trình bày của các cá nhân, đơn vị và phần phát biểu 
của ông Nguyễn Việt Đức, ông Lê Công Hoàng, ông Đặng Văn Sơn và ông Zhong Xi. 

Ông HOÀNG TRUNG SƠN thay mặt đoàn chủ tịch chân thành cảm ơn sự tham gia của các 

quý vị đại biểu, các hội viên chi hội 2 và các đơn vị khách mời đã giúp cho hội nghị thành 

công tốt đẹp. 

Phát biểu của ông Nguyễn Việt Đức về địa điểm tổ chức hội nghị toàn thể hiệp hội lần 1 
khóa VI: 

- Thống nhất hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội vào tháng 4/2019 tại Hạ Long. 

Biên bản của hội nghị sau khi lấy ý kiến, sẽ được ban thư ký hoàn tất và công bố đến hội viên. 

Ông Hoàng Trung Sơn tuyên bố bế mạc hội nghị lúc 17:30 cùng ngày./. 
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