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Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu của dự án nghiên cứu MAREX là cải thiện công 
tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hòa 
Bình miền Bắc Việt Nam. Dự án theo đuổi 4 mục tiêu:

• Quan trắc môi trường: hoàn thiện cơ sở dữ liệu
thông tin về các vấn đề môi trường sinh thái do
ngành khai khoáng gây ra (thiết kế xây dựng một
phần mềm GIS)

• Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp khai
khoáng thông qua việc triển khai các công nghệ sản
xuất thân thiện với môi trường (các công nghệ sản
xuất sạch hơn)

• Đưa vào ứng dụng phương pháp phân tích dòng vật
chất để dự báo nhu cầu (thiết kế xây dựng một công
cụ phân tích) cũng như

• Thiết lập một cấu trúc hợp tác về mặt thể chế giữa
các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng kinh
doanh (Business-Policy-Interface).

Dự án thử nghiệm tạo ra những hợp đồng mới

Kết quả mong đợi của MAREX là phát triển một phần 
mềm giám sát các hoạt động khai khoáng, phát triển 
một công cụ phân tích nhằm phản ánh nhu cầu khai 
thác vật liệu xây dựng quy mô lớn cũng như thiết lập 
những chiến lược kinh doanh (Business-Policy Interface) 
được xem là nền tảng hợp tác khu vực mới giữa doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Lợi ích đem lại cho phía Đức từ dự án là tạo điều kiện 
trình diễn năng lực của các đối tác Đức cũng như thông 
qua các giải pháp thử nghiệm ở Hòa Bình sẽ tạo ra 

những hợp đồng mới, hợp tác nghiên cứu mới về việc 
duy trì cảnh quan của các khu vực khai mỏ ở Việt Nam. 
Những kinh nghiệm lâu năm ở Đức trong việc khắc 
phục hậu quả của ngành khai mỏ đối với cảnh quan và 
các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường trong 
công nghiệp khai khoáng có thể được chuyển giao rất 
tốt cho những nước có tiêu chuẩn môi trường thấp như 
Việt Nam. Với dự án nghiên cứu MAREX, các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực này có thể tiếp cận thị trường 
một cách thuận lợi hơn.

Hợp tác tốt hơn nhờ „Liên minh MAREX“ 

Trong 15 năm qua, hệ thống luật pháp của Việt Nam, kể 
cả luật pháp trong lĩnh vực khai khoáng, môi trường và 
quy hoạch không gian đã được hiện đại hóa một cách 
cơ bản và thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ, 

Khai khoáng là ngành kinh tế quan trọng ở Việt Nam - tạo ra khoảng 11% giá trị tổng sản phẩm. Đá và 
cát được khai thác mạnh mẽ, đặc biệt để dùng cho ngành xây dựng đang phát triển bùng nổ. Do tiêu 
chuẩn môi trường thấp, dẫn đến nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường sinh thái, như ô nhiễm không 
khí, đất và nước. Dự án MAREX nghiên cứu khả năng giảm thiểu tác hại của ngành khai khoáng đối với 
môi trường trong khuôn khổ hợp tác khu vực và chất lượng hóa việc phân tích đánh giá.

Khai thác mỏ ở Việt Nam 
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033R122
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01.09.2015 – 31.08.2018
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việc đánh giá và thẩm định tác động môi trường của các 
dự án khai thác mỏ đã được áp dụng. Tuy đã có những 
quy định như vậy, việc khai thác nguyên liệu xây dựng 
vẫn còn hàng loạt các vấn đề như: phát xả khí thải, phá 
hủy cảnh quan môi trường, các phương án khôi phục 
kém hiệu quả, thiếu minh bạch trong cấp phép hoặc sự 
tham gia không đầy đủ của những chủ thể có liên quan 
có thể chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng  sẽ được 
giảm thiểu đáng kể.

Một phần các hạn chế có thể được khắc phục bằng 
cách cải thiện công tác quản lý, ví dụ như nâng cao chất 
lượng quy hoạch tổng hợp không gian hoặc tăng cường 
và cải thiện công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp, 
tuy nhiên nhiều vấn đề kể trên xuất phát từ những khó 
khăn trong công tác phối hợp giữa các chủ thể công và 
tư. Nhằm cải thiện sự cộng tác của các đối tác, một diễn 
đàn hợp tác và chia xẻ thông tin với tên gọi „Liên minh 
MAREX“ đã được thành lập vào tháng 11 năm 2016. 
Ngoài việc cải thiện sự phối hợp giữa các chủ thể công 
- tư, diễn đàn này còn giúp thực hiện những mục tiêu 
kỹ thuật của dự án MAREX khác, ví dụ như  mục tiêu 
quan trắc giám sát, và mô hình sản xuất thân thiện với 
môi trường cũng như phân tích dòng vật chất.

www.bmbf.de

Lễ ra mắt „Liên minh MAREX“ vào ngày 10.11.2016 tại Hòa Bình 




