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1. Introduction 

The acquisition of natural resources involves myriad stakeholders with varying interests. The most im-
portant of these are the mineral extraction industry, the local, regional and national authorities, the 
general public, and those working in support of nature protection (e.g. Östensson, 2005). Usually it has 
to be expected that the interests of the individual groups differ, and experience shows that urgent 
conflicts can emerge. 

In the context of the sustainable and responsible use of natural resources, as proclaimed for instance 
in the United Nations Sustainable Development Goals (UN, 2015), there is a need for the fair and trans-
parent planning and management of resource exploitation, extraction and processing. The question is 
how the interests of the stakeholders can be aligned and harmonised. This is also true for the use of 
construction aggregates like sand, gravel and crushed stone.  

Drawing on this idea, there is a necessity to build up political and organisational capacities for respon-
sible resource management. Capacity development is here understood “as a process by which individ-
uals, organizations, institutions and societies develop abilities to perform functions, solve problems 
and set and achieve objectives” (ECOSOC, 2006: 7). The logic of this approach was and is to strengthen 
local actors and communities in order to master the manifold challenges of ecological, social and eco-
nomic development. 

The capacity building approach presented here is related to the stone mining industry in Hoa Binh 
Province, Republic of Vietnam. Hoa Binh Province is situated in the northern part of Vietnam in the 
direct neighbourhood of the Vietnamese capital Hanoi. With 824,325 inhabitants (2015) in an area of 
4,608 km², Hoa Binh is one of the smaller provinces in Vietnam and is of rural character. Based on its 
rich resources of limestone and basalt, the province has won importance as a supply region, providing 
raw materials to meet the demand of the construction industry in Hanoi since about 2005. Thousands 
of tons of stone are extracted and processed in quarries each day and transported to Hanoi to be used 
as gravel for ready mix, roadworks and other purposes. 

The impacts of this industry are ambivalent for the province. On the one hand, quarrying generates 
moderate employment and tax revenues and contributes to achieving the ambitious socioeconomic 
development goals in the province and in the Vietnamese capital Hanoi. On the other hand, the sector 
is causing landscape alteration, air, soil and water pollution and a number of land-use conflicts  
(cp. Müller et al., 2017). This poses a great challenge for the management of aggregates mining at 
provincial and local level. 

To contribute to the development of solutions for responsible mining in Hoa Binh Province, a Policy-
Business-Society Interface, called the MAREX Alliance, was set up. The founding document was signed 
in July 2016. The signatories include the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Develop-
ment Dresden (IOER) and the TU Dresden University on the German side, and the Institute of Environ-
ment and Automation in Hanoi (IEA), the People’s Committee of Hoa Binh Province and the Hoa Binh 
Stone Mining Association on the Vietnamese side. As a key result of the MAREX project (2015-2018), 
the MAREX Alliance shall contribute towards responsible mining practice in Hoa Binh Province / 
Vietnam, focusing on seven fields of action.  
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Figure 1: Foundation ceremony of the MAREX Alliance 1st July 2016 (from left: Duong Thanh Binh, 
Trung Son Cement Plant; Prof. Dr. Bernhard Müller, IOER; Prof. Dr. Pham Ngoc Ho, IEA; Dr. Bui Van 
Khanh, Hoa Binh Government) (photo source: © R. Vigh, IOER) 

The concept of the MAREX Alliance was elaborated in close cooperation between the academic and 
the practice partners of the project. Objectives, actors, principles of cooperation, tasks, responsibilities 
and potential activities are described in Section 2. 

In 2017 and 2018 the first steps of implementation, involving further partners in Germany and  
Vietnam, have taken place. This has included three seminars / training sessions: one about the moni-
toring of mining activities and their environmental impacts, a second on cleaner production technolo-
gies and material flows, and a third on the relationship of aggregates mining and spatial planning, as 
well on post-mining planning. All relevant actor groups were involved in this process. It is now in the 
hands of the provincial actors to enhance the management of aggregates extraction and processing 
and to advance the MAREX Alliance as a platform for further cooperation and communication. 
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2. The MAREX Alliance concept 

2.1 Preface  

The participants of the German-Vietnamese workshop "Management of mineral resource extraction 
in Hoa Binh Province – A contribution to sustainable development in Vietnam" which was held from 
27 June to 1 July, 2016, in Dresden, Germany, agreed to establish a cooperation platform in the field 
of extraction, processing and use of aggregates – sand, gravel and stone – for the construction industry, 
the MAREX Alliance of Hoa Binh. The document was signed within the framework of the joint research 
project MAREX by Mr. Bui Van Khanh, Deputy Chairman of the Government of the Province of Hoa 
Binh, Mr. Duong Thanh Binh, Deputy Director of the Trung Son Cement Factory, Hoa Binh, Prof. Dr. 
Pham Ngoc Ho, Director of the Institute of Environment and Automation (IEA), Hanoi, and Prof. Dr. 
Bernhard Müller, Director of the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER) 
in Dresden (see the Annex). 
The final version of the MAREX Alliance concept is a key result of the cooperation between Vietnamese 
and German researchers and practitioners.  

2.2 Background 

Vietnam is one of the fastest growing national economies in the world. Cities in Vietnam are expanding 
as a result of the economic upswing of the country in the last three decades. Residential and commer-
cial buildings are rapidly being constructed in the capital city of Hanoi and other urban regions. Fur-
thermore, transportation infrastructure is expanding. The building boom has led to a huge demand for 
building materials, especially gravel and sand. This puts pressure on mining industries in the surround-
ing provinces of such growing cities, while also offering them new market opportunities. Hoa Binh, 
adjacent to Hanoi, is one such province. Extraction activities are discernibly changing the shape of the 
landscape, while natural resources like air, water and soils are becoming polluted. They are also fos-
tering conflicts in land use, for instance with agriculture and nature conservation. And they limit future 
land use options if mining is not undertaken in the best possible way and based on strategic thinking 
regarding the rehabilitation potentials of mining sites 

2.3 The objectives 

The main objective of the MAREX Alliance is to establish an organisation to contribute to or consult on 
the activities to provide an optimal management and governance model for the sector of aggregates 
mining, a so-called Policy-Business-Society Interface (PBSI), which is a platform to facilitate voluntary 
collaboration / cooperation and communication between state management bodies (policy), busi-
nesses, civil society (the general public of the localities concerned), researchers and technology trans-
fer specialists in order to promote the responsible management of aggregates in the province. All 
stakeholders are to work together to implement an action program which serves the common objec-
tive of responsible aggregates mining in Hoa Binh Province. In principle, action will take place based 
on consideration and harmonising of the affected interests between the aforementioned parties. In 
particular, the approach aims to achieve the effective extraction of raw materials, to reduce the envi-
ronmental and social impacts as well as the health and safety risks of mining, and to improve the 
knowledge of the stakeholders to implement the correct measures based on a specific program of 
action (see Figure 2). 
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Figure 2: Functional scheme of the MAREX Alliance (source: own draft) 

2.4 Fields of Work 

Under consideration of the political and legal framework conditions of aggregates exploration, extrac-
tion, processing and use, the MAREX Alliance will engage in the following fields of work, a main objec-
tive of which is capacity building: 

Firstly, it will support the designation of priority areas of aggregates mining within the framework of 
regional planning, and it will promote strategic planning for the rehabilitation of mining sites and areas 
at the earliest possible convenience.   

Secondly, it will promote knowledge transfer and training in the monitoring of aggregates mining and 
its environmental impacts.  

Thirdly, it will provide training on the evaluation of environmental quality and environmental pollution 
alerts, transfer related information to the public by using common means of communications such as: 
local newspapers, broadcasting, internet within the province and also channelling to central media.   

Fourthly, it will focus on knowledge transfer and training regarding the adoption of cleaner production 
technologies in the field of aggregates exploitation. This is connected with the extraction of aggregates 
in the quarries in a narrower sense, but also with processing and transport technologies.  

Fifthly, it will emphasise knowledge transfer and training activities to integrate material flow analyses 
in the management of aggregates mining. This includes, for example, demand-supply relations  
between Hoa Binh Province on the one hand and Hanoi and other neighbouring localities on the other 
hand. 

Sixthly, it will offer training to mining companies on technologies related to automatic air monitoring.  

Seventhly, it will work on intensifying cooperation between all the public and private stakeholders in-
volved in aggregates mining and help to further develop appropriate organisational structures, accord-
ing to the competencies / capabilities of the Alliance.  
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Eighthly, it is willing to initiate joint projects to foster the responsible use of natural resources in the 
future, also after the end of the MAREX project by receiving advice from the IEA and IOER. Projects 
shall include the rehabilitation of former mines as well as the reduction of environmental impacts and 
land use conflicts, and budgets shall be mobilised internally and from national and international 
sources. 

2.5 The members 

The MAREX Alliance includes stakeholders who are involved in the system of aggregates mining includ-
ing licensing of exploration and extraction of resources, companies in the field of exploration, extrac-
tion, processing of materials and those who are affected directly or indirectly by the impacts of mining. 
Therefore, members of the MAREX Alliance are: 

• The Government of Hoa Binh Province:  

o Department of Natural Resources and Environment (DoNRE) 

o Department of Construction (DoC) 

o Department of Finances (DoF) 

o Department of Planning and Investment (DPI) 

o Department of Communication and Transport (DoCT) 

o Department of Industry and Trade (DoIT) 

• The governments of two districts in Hoa Binh Province with extensive aggregates mining  
activities, one of the districts is the Luong Son 

• The local governments of two communes in Hoa Binh Province with extensive aggregates  
mining activities, one of them Tan Vinh 

• Four companies of the aggregates mining sector in Hoa Binh Province: Quang Long, Hop Tien, 
Trung Son Cement Factory, Song Da 11.7.  

• A representative of the Provincial Association of Stone Mining 

• A representative of the Ho Chi Minh Communist Youth Union 

• A representative of the Fatherland Front 

Other organisations may join following a decision of the MAREX general assembly.  

Scientific organisations such as the Institute of Automation and Environment (IEA) may contribute with 
scientific consulting as well as by participating in meetings of the MAREX Alliance.  
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2.6 The coordination of work 

The MAREX Alliance is coordinated by the Department of Natural Resources and Environment (DoNRE) 
of Hoa Binh Province in close cooperation with the Institute of Environment and Automation (IEA). 
During the term of the MAREX project until 2018, the MAREX Alliance is supported and advised by the 
German MAREX project consortium led by the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional De-
velopment (IOER). All involved parties are challenged to consolidate the cooperation of stakeholders 
so that the MAREX Alliance can continue work after the end of the MAREX project. Even after the 
MAREX project is closed, the MAREX Alliance can interact with the IOER to get advice by email, Skype 
and other media.  

2.7 The principles of work 

The MAREX Alliance has a non-binding character. The platform serves to promote coordination and 
cooperation in the responsible management of aggregates extraction in the Hoa Binh Province. Addi-
tionally, the Alliance is an option for affected people to make themselves heard. Decisions are taken 
unanimously in a fair and reliable / transparent procedure. 

The main forum of the MAREX Alliance for decision making is the general assembly which shall meet 
at least once every year. The DoNRE will invite participants to the general assembly at least one month 
in advance. The main tasks of the general assembly are: 

• The election of the speakers. 
• The involvement of further members and of external Vietnamese experts. 
• The approval of the annual work plans. 
• Decision making in all relevant questions. 
• Discussion of all relevant results. 
• The formulation of discussion papers and recommendation documents. 
• Discussion and decisions about joint projects. 
• The definition of additional “rules of procedure” (if necessary). 

The MAREX Alliance has three speakers. One represents the provincial government of Hoa Binh, one 
represents the mining companies, and the third person represents the local public. The speakers are 
to be elected by the members of the MAREX Association. 

It is the task of the speakers to disseminate information to the public as agreed by the general assem-
bly. Furthermore, the elected speaker of the provincial government is responsible for keeping the rel-
evant departments of the Hoa Binh government informed, and the elected speaker of the enterprises 
is responsible for keeping the aggregates producing enterprises up-to-date with developments. 

It is the task of all members of the MAREX Alliance to implement the decisions made in the general 
assembly in their fields of responsibility.  

Optionally, the general assembly can establish permanent or preliminary working groups to carry out 
specific tasks.  

The MAREX Alliance may install and finance a general secretariat for daily operations. Until then DoNRE 
shall act as the general secretariat of the MAREX Alliance.  
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2.8 Types of activities 

To accomplish its objectives, the MAREX Alliance performs the following activities in the Province of 
Hoa Binh: 

• annual conferences for the responsible management of the extraction of raw materials for 
construction 

• seminars on important fundamental issues, for example, about environmental monitoring, 
planning and control of mining activities, cleaner production, regional planning, balancing of 
interests and post-mining development  

• additional workshops and training measures (to be agreed) 
• preparation of information for the public, business, politics and administration 

Further details have to be agreed in annual work plans. 

.
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1. Lời mở đầu 

Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thường liên quan đến nhiều mối quan tâm, lợi ích của các bên 
liên quan khác nhau, trong đó, quan trọng nhất là ngành công nghiệp khai khoáng; chính quyền địa 
phương, tỉnh, trung ương; công chúng, và những người làm công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
(VD: Östensson, 2005). Lợi ích và mối quan tâm của các nhóm cá nhân cũng khác nhau và kinh nghiệm 
cho thấy có thể phát sinh những xung đột giữa các nhóm cá nhân. 

Trong bối cảnh sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững và có trách nhiệm như tuyên bố 
trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (LHQ, 2015), cần lập kế hoạch công bằng 
và quản lí minh bạch việc khai thác và chế biến tài nguyên. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hài hòa hóa 
lợi ích của các bên liên quan. Trường hợp sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) như cát, sỏi và đá dăm cũng 
xảy ra tương tự như vậy. 

Do đó, cần phải xây dựng năng lực về mặt tổ chức và chính trị để quản lí có trách nhiệm nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Xây dựng năng lực ở đây được hiểu là “một quá trình thông qua đó các cá nhân, 
các tổ chức, các thể chế xã hội phát triển khả năng thực hiện các chức năng, giải quyết vấn đề, thiết 
lập và đạt được mục tiêu” (ECOSOC, 2006: 7). Logic của cách tiếp cận này là nhằm củng cố năng lực 
của các tác nhân và cộng đồng địa phương để họ có thể chủ động ứng phó với những thách thức khác 
nhau từ việc phát triển kinh tế, xã hội và sinh thái. 

Phương pháp xây dựng năng lực trình bày ở đây có liên quan đến ngành công nghiệp khai thác đá tại 
tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình nằm ở miền bắc Việt Nam, giáp với thủ đô Hà Nội. Với dân số 
824.325 người (2015) trên diện tích 4.608 km2, Hòa Bình là một trong những tỉnh có diện tích nhỏ nhất 
Việt Nam và mang đặc trưng của một vùng nông thôn. Nhờ có nguồn đá vôi và đá bazan phong phú, 
tỉnh Hòa Bình đóng vai trò là vùng cung cấp nguyên liệu thô quan trọng đáp ứng nhu cầu cho ngành 
xây dựng ở Hà Nội từ khoảng năm 2005. Hàng nghìn tấn đá được khai thác và chế biến mỗi ngày tại 
các mỏ đá và vận chuyển về Hà Nội để sử dụng, ví dụ như sỏi trong các hỗn hợp trộn sẵn, các dự án 
làm đường và các mục đích khác. 

Các tác động của ngành công nghiệp này đối với tỉnh Hòa Bình có tính hai mặt. Một mặt, khai thác đá 
tạo ra việc làm đều đặn và những nguồn thu từ thuế, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh 
tế xã hội đầy tham vọng của tỉnh và thủ đô Hà Nội. Mặt khác, ngành này đang gây ra những thay đổi 
về cảnh quan, ô nhiễm không khí, đất và nước và một số xung đột về sử dụng đất (Müller và cộng sự, 
2017). Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với việc quản lý khai thác VLXD ở cấp tỉnh và địa phương. 

Để góp phần tìm ra giải pháp cho việc khai thác khoáng sản có trách nhiệm tại tỉnh Hòa Bình, một sự 
liên kết chính sách - doanh nghiệp - xã hôi , hay còn gọi là Hội MAREX đã được thành lập. Văn kiện 
thành lập hội này đã được kí kết vào tháng 7 năm 2016. Các bên ký kết về phía Đức bao gồm Viện Phát 
triển Đô thị và Vùng Sinh thái Leibniz (IOER) và Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Dresden (TU Dresden), và về 
phía Việt Nam là Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA), UBND tỉnh Hoà Bình và Hiệp hội Khai thác Đá 
tỉnh Hòa Bình. Hội MAREX là một trong những kết quả nổi bật của dự án MAREX (2015-2018)và sẽ có 
những đóng góp / tác động đối với việc khai thác đá có trách nhiệm ở tỉnh Hòa Bình thông qua việc 
chú trọng vào 7 phạm vi can thiệp.  
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Hình 1: Lễ kí kết thành lập Hội MAREX ngày 1 tháng 7 năm 2016 (từ trái: Dương Thanh Bình, Nhà máy 
xi măng Trung Sơn, GS. TS. Bernhard Müller, IOER; GS. TS. Phạm Ngọc Hồ - Viện trưởng Viện Tự động 
hóa và Môi trường, Tiến sĩ Bùi Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) (nguồn ảnh: © R. Vigh, 
IOER) 

Khái niệm về Hội MAREX được xây dựng dựa trên quan hệ hợp tác mật thiết giữa giới học thuật và các 
đối tác thực tiễn trong dự án. Các mục tiêu, các nhân tố, các nguyên tắc hợp tác, các nhiệm vụ, trách 
nhiệm của mỗi bên và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác sẽ được mô tả ở phần 2.  

Vào năm 2017 và 2018, dự án đã triển khai những hoạt động đầu tiên, thu hút sự tham gia của nhiều 
đối tác ở Đức và Việt Nam. Giai đoạn này cũng bao gồm 03 sự kiện (hội thảo / đào tạo): sự kiện thứ 
nhất về giám sát hoạt động khai thác và tác động của việc này đối với môi trường; sự kiện thứ hai là về 
công nghệ sản xuất sạch hơn và phân tích dòng vật liệu, và sự kiện thứ ba là về mối quan hệ giữa khai 
thác VLXD và quy hoạch không gian, cũng như là quy hoạch hậu khai thác. Tất cả các bên liên quan đã 
tham gia vào quá trình này. Hiện tại, sự tăng cường quản lý việc khai thác và chế biến VLXD cũng như 
thúc đẩy hoạt động của Hội MAREX để làm nền tảng cho các hoạt động hợp tác và truyền thông sâu 
hơn nữa thuộc trách nhiệm của các tác nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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2. Khái niệm Hội MAREX 

2.1 Lời nói đầu 

Những người tham dự hội thảo Đức-Việt về "Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Hoà Bình 
- Một đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam "được tổ chức từ ngày 27 tháng 6 đến ngày  
1 tháng 7 năm 2016 tại Dresden, Đức đã nhất trí thành lập một nền tảng hợp tác trong lĩnh vực khai 
thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD - cát, sỏi và đá - cho ngành công nghiệp xây dựng, là 
Hội MAREX Hòa Bình. Tài liệu đã được ký kết trong khuôn khổ của dự án nghiên cứu chung MAREX bởi 
ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; ông Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Nhà máy 
Xi măng Trung Sơn, Hòa Bình; GS.TS Phạm Ngọc Hồ, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Môi trường 
(IEA), Hà Nội và GS.TS. Bernhard Müller, Viện trưởng Viện Phát triển Đô thị và Khu vực Sinh thái Leibniz 
(IOER) tại Dresden (xem Phụ lục). 
Phiên bản cuối cùng về khái niệm Hội MAREX là kết quả chính của mối hợp tác giữa các nhà nghiên cứu 
và nhà hoạt động của Đức và Việt Nam trong lĩnh vực này.  

2.2 Bối cảnh 

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các thành phố tại Việt 
Nam đang ngày càng mở rộng và phát triển, và đây chính là kết quả của sự tăng trưởng kinh tế trong 
03 thập kỷ vừa qua. Các tòa nhà ở và thương mại đang được xây dựng nhanh chóng tại thủ đô Hà Nội 
và các vùng đô thị khác. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng giao thông đang mở rộng. Sự bùng nổ của ngành xây 
dựng đã dẫn đến nhu cầu rất lớn về VLXD, đặc biệt là sỏi và cát. Điều này đặt áp lực lên ngành công 
nghiệp khai thác mỏ ở các tỉnh lân cận của các thành phố đang phát triển đó, đồng thời cũng mang 
đến cho những tỉnh lân cận đó nhiều thị trường mới. Hòa Bình, tiếp giáp với Hà Nội, là một trong những 
tỉnh như vậy. Các hoạt động khai thác mỏ ở Hòa Bình đang gây ra những thay đổi rõ rệt đối với cảnh 
quan. Đồng thời các nguồn tài nguyên thiên nhiên như không khí, nước và đất đang bị ô nhiễm. Việc 
khai thác tài nguyên cũng đang làm nảy sinh những xung đột trong sử dụng đất, ví dụ như xung đột 
với ngành nông nghiệp và bảo tồn thiên nhiên. Những xung đột này hạn chế các phương án sử dụng 
đất đai trong tương lai nếu việc khai thác không được thực hiện theo cách tốt nhất có thể và không 
dựa trên tư duy chiến lược liên quan đến tiềm năng phục hồi của các địa điểm khai thác mỏ. 

2.3 Mục tiêu 

Mục tiêu chính của Hội MAREX là thiết lập một tổ chức. Tổ chức này được mong đợi sẽ đóng góp hoặc 
tư vấn về các hoạt động phù hợp nhằm cung cấp một mô hình quản lý và quản trị tối ưu cho ngành 
khai thác VLXD, tạm gọi là Liên kết chính sách - doanh nghiệp - xã hội. Liên kết này là một nền tảng 
nhằm thúc đẩy sự cộng tác / hợp tác tự nguyện và truyền thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
(chính sách), doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự (người dân tại các địa phương liên quan), các 
nhà nghiên cứu và chuyên gia chuyển giao công nghệ để thúc đẩy việc quản lý việc khai thác VLXD một 
cách có trách nhiệm tại tỉnh. Về mặt nguyên tắc, các hoạt động sẽ diễn ra dựa trên việc xem xét và hài 
hòa hóa lợi ích giữa các bên liên quan nói trên. Đặc biệt, cách tiếp cận này nhằm mục đích đạt được 
hiệu quả khai thác nguyên liệu thô, giảm tác động xấu đến môi trường và xã hội, giảm các nguy hại cho 
sức khỏe và đảm bảo an toàn khai thác, cũng như nâng cao kiến thức của các bên liên quan để thực 
hiện các biện pháp chính xác dựa trên một chương trình hành động cụ thể (xem Hình 2). 
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Hình 2: Sơ đồ tổ chức của Hội MAREX (nguồn: bản nháp riêng) 

2.4 Các lĩnh vực hoạt động 

Sau khi xem xét những điều kiện chính trị và pháp lý về việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
VLXD, cùng với mục tiêu chính là xây dựng năng lực cho các đối tác, Hội MAREX can thiệp vào các lĩnh 
vực sau: 

Thứ nhất, Hội hỗ trợ việc lựa chọn những khu vực ưu tiên cho khai thác VLXD trong khuôn khổ quy 
hoạch vùng và thúc đẩy lập qui hoạch chiến lược cho việc phục hồi những khu vực khai thác một cách 
sớm nhất có thể. 

Thứ hai, Hội sẽ thúc đẩy việc chuyển giao kiến thức và đào tạo về giám sát khai thác VLXD cũng như 
chỉ ra tác động của việc khai thác VLXD đối với môi trường. 

Thứ ba, Hội sẽ đào tạo về việc đánh giá chất lượng môi trường và cảnh báo ô nhiễm môi trường, cũng 
như phổ biến thông tin liên quan tới công chúng thông qua các phương tiện truyền thông như: báo 
giấy, đài phát thanh truyền hình, các trang web tại địa phương và trung ương. 

Thứ tư, Hội sẽ tập trung chuyển giao kiến thức và đào tạo về việc áp dụng các công nghệ sản xuất sạch 
hơn trong lĩnh vực khai thác VLXD. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác VLXD trong các mỏ 
đá nói riêng, nhưng cũng liên quan đến công nghệ chế biến và vận chuyển. 

Thứ năm, Hội sẽ chú trọng vào việc chuyển giao kiến thức và các hoạt động đào tạo để lồng ghép 
phương pháp phân tích dòng vật liệu trong quản lý khai thác VLXD, ví dụ như mối quan hệ cung - cầu 
giữa Hòa Bình, Hà Nội với các địa phương lân cận khác. 

Thứ sáu, Hội sẽ đào tạo cho các công ty khai thác mỏ về các công nghệ liên quan đến giám sát khí tự 
động hóa. 

Thứ bảy, Hội sẽ tăng cường hợp tác công tư trong việc khai thác VLXD, giúp phát triển cơ cấu tổ chức 
phù hợp dựa theo năng lực / khả năng của Hội. 
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Thứ tám, Hội sẵn sàng đưa ra những dự án chung để thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một 
cách có trách nhiệm trong tương lai, cũng như nhận được khuyến nghị từ IEA và IOER sau khi kết thúc 
dự án MAREX. Các dự án đó sẽ bao gồm việc khôi phục các mỏ cũ cũng như giảm tác động đối với môi 
trường và các xung đột về sử dụng đất. Ngân sách sẽ được huy động từ nội bộ và từ các nguồn ngân 
sách nhà nước và quốc tế. 

2.5 Thành viên 

Hội MAREX có sự tham gia của các bên liên quan vào hệ thống khai thác VLXD, bao gồm việc cấp phép 
thăm dò và khai thác tài nguyên; các công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến 
nguyên liệu và những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi những tác động của việc khai 
thác. Do đó, thành viên của Hội MAREX bao gồm: 

• Các ban ngành tại tỉnh Hòa Bình:  

o Sở Tài nguyên và Môi trường 

o Sở Xây dựng 

o Sở Tài chính  

o Sở Kế hoạch và Đầu tư  

o Sở Giao thông - Vận tải  

o Sở Công Thương 

• Lãnh đạo của 02 huyện thuộc tỉnh Hòa Bình – nơi triển khai các hoạt động khai thác VLXD với 
quy mô lớn, trong đó có huyện Lương Sơn 

• Chính quyền địa phương của 02 xã tại tỉnh Hòa Bình - nơi triển khai các hoạt động khai thác 
VLXD với quy mô lớn, trong đó có xã Tân Vinh 

• 04 công ty hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng và VLXD tại tỉnh Hòa Bình: Quang Long, Hợp 
Tiến, Nhà máy Xi măng Trung Sơn, Sông Đà 11.7. 

• Đại diện của Hiệp hội Khai thác Đá tỉnh Hòa Bình 

• Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

• Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Các tổ chức khác có thể tham gia dựa trên quyết định của Đại hội Hội MAREX. 

Các tổ chức khoa học như Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA) cũng có thể đóng góp qua hoạt động 
tư vấn khoa học hay tham gia các cuộc họp của Hội MAREX.  
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2.6 Hợp tác 

Hội MAREX được điều phối bởi Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) tỉnh Hòa Bình với sự hợp tác 
chặt chẽ với Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA). Trong suốt thời gian thực hiện dự án MAREX cho 
đến năm 2018, Hội MAREX nhận được sự hỗ trợ và tư vấn của nhóm dự án MAREX (Đức) do Viện Phát 
Triển Đô thị và Khu vực Sinh Thái Leibniz (IOER) điều hành. Tất cả các bên đều phải nỗ lực hết sức để 
củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan để đảm bảo rằng Hội MAREX có thể tiếp tục hoạt 
động hiệu quả sau khi kết thúc dự án MAREX. Bên cạnh đó, Hội MAREX cũng có thể liên lạc với IOER 
thông qua email, Skype và các kênh khác để nhận được tư vấn ngay cả khi dự án MAREX đã kết thúc.  

2.7 Nguyên tắc hoạt động 

Nguyên tắc làm việc của Hội MAREX là không ràng buộc. Chính cơ chế hoạt động này đã thúc đẩy sự 
phối hợp trong việc quản lý khai thác VLXD một cách có trách nhiệm ở tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, Hội 
cũng là một cơ chế thúc đẩy tiếng nói của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Các quyết định được đưa 
ra dựa trên cơ sở đồng thuận, công bằng, minh bạch và đáng tin cậy.  

Hội MAREX đưa ra quyết định thông qua đại hội được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Sở TNMT sẽ 
gửi thư mời đến những người tham dự đại hội trước đó ít nhất 01 tháng. Nhiệm vụ chính của đại hội 
là: 

• Bầu phát ngôn viên / người đại diện. 
• Huy động sự tham gia của các thành viên khác và các chuyên gia độc lập người Việt Nam. 
• Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm. 
• Đưa ra quyết định cho các vấn đề liên quan. 
• Thảo luận các kết quả liên quan. 
• Xây dựng các tài liệu thảo luận và các tài liệu khuyến nghị. 
• Thảo luận và đưa ra quyết định cho các dự án chung. 
• Bổ sung các quy chế khác về hoạt động của hội (nếu cần). 

Hội MAREX có 03 phát ngôn viên / người đại diện: 01 người đại diện cho chính quyền tỉnh Hoà Bình,  
01 người đại diện cho các công ty khai thác mỏ và 01 người đại diện cho người dân địa phương. Những 
phát ngôn viên này do thành viên của Hội MAREX bầu ra. 

Nhiệm vụ của những phát ngôn viên / người đại diện là chuyển tải những thông tin đã được thông qua 
trong đại hội đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó, người được bầu làm đại diện / phát ngôn viên cho 
chính quyền tỉnh Hòa Bình còn có trách nhiệm thông báo cho các phòng ban liên quan, cũng như người 
phát ngôn cho các doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật cho các doanh nghiệp những tiến bộ trong 
hoạt động của hội. 

Nhiệm vụ của tất cả các thành viên trong Hội MAREX là thực hiện một cách có trách nhiệm các quyết 
định được đưa ra trong đại hội. 

Đại hội có thể tùy chọn thành lập các nhóm làm việc cố định lâu dài hay tạm thời để thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể.  

Hội MAREX có thể sẽ sắp xếp và hỗ trợ tài chính cho một Tổng thư kí điều phối hoạt động thường nhật 
của Hội. Từ nay cho đến lúc đó thì Sở TNMT vẫn tiếp tục đảm nhận trách nhiệm Tổng thư kí Hội MAREX. 



Hội MAREX  19 
 

2.8 Loại hình hoạt động 

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Hội MAREX tiến hành các hoạt động sau ở tỉnh Hòa Bình: 

• tổ chức hội nghị hàng năm về việc quản lý khai thác nguyên liệu thô cho ngành xây dựng một 
cách có trách nhiệm  

• tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề cơ bản, quan trọng, ví dụ, giám sát môi trường, lập 
kế hoạch và kiểm soát hoạt động khai thác, sản xuất sạch hơn, qui hoạch vùng, cân bằng lợi 
ích và xử lý hậu khai thác. 

• tổ chức các hội thảo bổ sung và đưa ra các phương pháp đào tạo (sẽ được thống nhất sau) 
• chuẩn bị thông cáo đến người dân địa phương, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà 

nước về các vấn đề liên quan 

Các chi tiết khác phải được thống nhất trong bản kế hoạch hoạt động hàng năm.



20  Tài liệu tham khảo 
 

Tài liệu tham khảo 

ECOSOC (2006). Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public 
Administration (Định nghĩa các khái niệm và thuật ngữ cơ bản trong quản trị và hành chính 
công), Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc. Nguồn truy cập: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf  
(truy cập ngày 23/01/2017). 

Müller, B.; Albrecht, J.; Lê TL. et al. (2017). Societal and institutional interrelations of aggregates mining 
in Vietnam (Quan hệ xã hội và thể chế về khai thác VLXD ở Việt Nam). Trong: Ho, PN.; Müller, 
B. (eds) Proceedings of the International Conference on Environment and Sustainable 
Development in Mineral Resource Extraction (Văn bản Hội thảo Quốc tế về Môi trường và 
Phát triển Bền vững trong Khai thác Tài nguyên Khoáng sản), ngày 31.10.2017, Hà Nội, Việt 
Nam. Hà Nội: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trang 144–160. 

Östensson, O. (2005). Players in the Mineral Industry (Các tác nhân trong ngành công nghiệp khoáng 
sản). Trong Bastida, E.; Waelde TW.; Warden-Fernández, J. (eds) International and 
Comparative Mineral Law and Policy: Trends and Prospects (Chính sách và Luật quốc tế về 
khoáng sản: Xu hướng và triển vọng). Luật Quốc tế Kluwer, trang 429-449. 

Liên Hợp Quốc (2015). United Nations Sustainable Development Goals (Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hợp Quốc). Nguồn truy cập: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (truy cập ngày 
16 tháng 2 năm 2018).  

 

.



Annex / Phụ lục  21 

Annex 1: Agreement of the MAREX Alliance (english version)  

MAREX Alliance 

The participants of the German-Vietnamese workshop "Management of mineral resource extraction 
in Hoa Binh Province - A contribution to sustainable development in Vietnam" held from 27 June to 
1 July in Dresden come to the following conclusion: 

As part of the MAREX project the MAREX Alliance is established. The consortium includes: 

• the Government of Hoa Binh Province, 

• companies of aggregates mining in Hoa Binh Province. 

Other organisations can be integrated. 

The MAREX Alliance is coordinated by the Department of Natural Resources and Environment 
(DoNRE) of Hoa Binh Province in close cooperation with the Institute of Environment and Automa-
tion (IEA). 

During the term of the project the MAREX Alliance is supported by the German MAREX project con-
sortium led by the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER). 

The MAREX Alliance has a consultative character and serves to advise the provincial government 
and the aggregates producing enterprises of Hoa Binh. Decisions are taken unanimously. 

The main objective of the MAREX Alliance is to promote the sustainable management of the extrac-
tion of raw materials for construction purposes in Hoa Binh Province in consideration of all affected 
interests. 

To accomplish its objectives, the MAREX Alliance performs the following activities in the Province of 
Hoa Binh: 

• annual conferences for the sustainable management of the extraction of raw materials for 
construction 

• seminars on important fundamental issues, for example, about environmental monitoring 
(2016), planning and control of mining activities, cleaner production (2017), as well as re-
gional planning, balancing of interests and post-mining development (2018) 

• additional workshops and training measures by agreement 

• preparation of information for the public, business, politics and administration 

Further measures may be conducted by decision of the partners. 

Dresden, July 1, 2016 

 

For the participants of the workshop [signatures]: 

Bui Van Khanh, Deputy Chairman of the Government of the Province of Hoa Binh 
Duong Thanh Binh, Deputy Director, Trung Son Cement Factory, Hoa Binh 
Prof. Dr. Pham Ngoc Ho, Director, Institute of Environment and Automation (IEA) 
Prof. Dr. Bernhard Müller, Director, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development 
(IOER) 
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A Phụ lục 1: Thỏa thuận Hội MAREX  

Hội MAREX 

Hội thảo Đức-Việt "Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Hòa Bình - Đóng góp cho sự phát 
triển bền vững ở Việt Nam" diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 1/7 tại Dresden. Các đại biểu trong hội 
thảo đã đi đến kết luận sau: 

Hội MAREX được thành lập trong khuôn khổ của dự án MAREX. Hội có sự tham gia của: 

● Chính quyền tỉnh Hòa Bình, 
● Các công ty khai thác VLXD tại tỉnh Hoà Bình. 

 
Các tổ chức khác cũng có thể tham gia vào Hội này. 
 

Hội MAREX được điều phối bởi Sở TNMT tỉnh Hòa Bình với sự hợp tác chặt chẽ với Viện Tự động 
hóa và Môi trường (IEA). 

Trong thời gian thực hiện dự án MAREX, Hội MAREX nhận được sự hỗ trợ từ dự án MAREX của Đức 
do Viện Phát triển Đô thị và Khu vực Sinh Thái Leibniz (IOER) chủ trì. 

Hội MAREX có chức năng tư vấn cho chính quyền tỉnh Hòa Bình cũng như các doanh nghiệp sản xuất 
ở đây. Các quyết định được đưa dựa trên cơ sở đồng thuận giữa các thành viên trong Hội. 

Mục tiêu chính của Hội MAREX là thúc đẩy quản lý bền vững việc khai thác nguyên liệu thô cho 
ngành công nghiệp xây dựng ở tỉnh Hòa Bình, sau khi cân nhắc những lợi ích và mối quán tâm của 
tất cả các bên bị tác động do quá trình khai thác. 

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Hội MAREX tiến hành các hoạt động sau ở tỉnh Hòa Bình: 

● tổ chức hội nghị hàng năm về việc quản lý khai thác nguyên liệu cho xây dựng một cách có 
trách nhiệm 

● tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề quan trọng, ví dụ, giám sát môi trường (2016), lập 
kế hoạch và kiểm soát hoạt động khai thác, sản xuất sạch (2017), cũng như qui hoạch 
vùng, cân bằng lợi ích và xử lý hậu khai thác (2018) 

● tổ chức hội thảo bổ sung và đưa ra các biện pháp đào tạo có sự thống nhất của các bên 
liên quan 

● thông cáo đến người dân địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về 
vấn đề liên quan  

 

Các biện pháp khác có thể được thực hiện theo quyết định của các đối tác. 

Dresden, ngày 01 tháng 07 năm 2016 

 

Những người tham dự hội thảo [chữ ký]: 

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình 

Ông Dương Thanh Bình, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Trung Sơn, tỉnh Hòa Bình 

GS. TS. Phạm Ngọc Hồ, Viện trưởng Viện Tự động hóa và Môi trường (IEA) 

GS. TS. Bernhard Müller, Giám đốc Viện Phát Triển Đô thị và Khu vực Sinh Thái Leibniz (IOER) 



Annex / Phụ lục  23 
 

Annex 2: MAREX Alliance official document (in German and Vietnamese language) 
A Phụ lục 2: Tài liệu chính thức của Hội MAREX (bằng tiếng Đức và tiếng Việt) 
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MAREX Publication Series 

– The final results of the project – 

Issue 1: Management of mineral resource extraction in Hoa Binh Province, Vietnam   
Seven recommendations for responsible construction aggregates mining and 
contributions to sustainable urban and regional development 
Bernhard Müller, Georg Schiller, Peter Wirth, Tamara Bimesmeier, Anh Minh Vu, 
Nguyen Xuan Thinh, Haniyeh Ebrahimi-Salari, Paulina Schiappacasse, Klaus-Dieter 
Oswald, Wolfgang Riedel, Petra Schneider  
 

Issue 2: Monitoring of mineral resource extraction and analyzing its impacts on the 
environment and land cover/land use in Hoa Binh Province 
Nguyen Xuan Thinh, Haniyeh Ebrahimi-Salari 
 

Issue 3: Technical solutions for mining and processing of aggregates and the mining sites 
after-use  
A Cleaner Production Guideline for Vietnam 
Klaus-Dieter Oswald, Petra Schneider, Wolfgang Riedel 
 

Issue 4: Cleaner production, mining optimizing approaches and material flow analysis 
MAREX Workshop, Hoa Binh, Vietnam, November 2017 
Tamara Bimesmeier, Pham Thi Viet Anh, Klaus Dieter Oswald, Wolfgang Riedel, 
Georg Schiller, Petra Schneider 
 

Issue 5: Regional material flow analysis 
A concept for balancing supply and demand of construction minerals for regions 
using the example of Hanoi and the hinterland province Hoa Binh  
Georg Schiller, Tamara Bimesmeier 
 

Issue 6: The economic impacts of construction aggregate mining on regional development 
The case of Hoa Binh Region, Vietnam 
Paulina Schiappacasse, Bernhard Müller, Peter Wirth 
 

Issue 7: Planning for the responsible extraction of natural aggregates 
The case of the Hanoi Metropolitan Area 
Bernhard Müller, Paulina Schiappacasse 
 

Issue 8: Legal framework for aggregates mining in Vietnam from the perspective of 
environmental protection 
Anh Minh Vu, Juliane Albrecht, Denise Füssel 
 

Issue 9: The MAREX Alliance 
A Business-Policy Interface for the responsible management of mineral aggregates 
in Hoa Binh Province, Vietnam 
Bernhard Müller, Paulina Schiappacasse, Peter Wirth, Anh Minh Vu 

 

All results and information: www.marex-project.de 
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