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Chương trình tập huấn về chiến lược và Công nghệ khai thác khoáng sản 
bền vững tại tỉnh Hòa Bình năm 2017.1  

Trong 2 ngày 01, 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Viện 
đô thị sinh thái và phát triển vùng (Cộng Hòa Liên bang Đức) tổ chức chương trình Hội 
nghị tập huấn “Về chiến lược và Công nghệ khai thác khoáng sản bền vững tại tỉnh Hòa 
Bình”. Tham dự Hội nghị có GS.TS Mueller – Chủ nhiệm dự án Marex và các chuyên 
gia Cộng hòa Liên bang Đức. Về phía Sở, có đồng chí Nguyễn Trần Anh – Phó Bí thư 
Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện lãnh đạo của một số Sở, Ngành, địa 
phương và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
Hội Nghị tập huấn về chiến lược và Công nghệ khai thác khoáng sản bền vững tại tỉnh Hòa 
Bình năm 2017 về việc đầu tư các công nghệ khai thác hiện đại, đầu tư các công trình xử lý 
bảo vệ môi trường đang được các chuyên gia nghiên cứu, tìm giải pháp. Tại Hội nghị GS.TS 
Mueller – Chủ nhiệm dự án Marex báo cáo về tổng quan dự án MAREX, mục đích, nội dung, 
ý nghĩa của dự án khi triển khai tại tỉnh Hòa Bình.với 5 chủ đề là: Dự án MAREX và khai thác 
khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình; Thông tin cơ bản về các khái niệm và phương pháp; Lập kế 
hoạch định hướng phân tích Dòng vật chất (MFA); Các chiến lược tối ưu hóa quản lý thông 
qua mô hình dòng vật chất; Các chiến lược để khai thác mỏ hiệu quả.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã tập trung trao đổi, thảo luận, tính khả thi của dự 
án MAREX khi áp dụng tại Việt Nam và cụ thể là tại tỉnh Hòa Bình. 

Sau 2 ngày triển khai với 5 chủ đề Hội nghị tập huấn kết thúc. TS.GEORG SCHILLER đại 
diên dự án MAREX tiếp thu ý kiến trao đổi thảo luận của các học viên và tiếp tục nghiên cứu, 
tìm giải pháp áp dụng công nghệ hiện đại trong việc khai thác khoáng sản, các vật liệu xây 
dựng tại tỉnh ta trong tương lai, với mục tiêu bảo vệ môi trường ./. 

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn. 

1 http://tnmthoabinh.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=891:ch-ng-tra-nh-ta-p-hua-n-
va-chia-n-l-a-c-va-ca-ng-ngha-khai-tha-c-khoa-ng-sa-n-ba-n-va-ng-ta-i-ta-nh-ha-a-ba-nh-n-m-
2017&catid=106&Itemid=652, [last retrieved 03 Jan 2018]. 
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IOER, own translation: 

Training course on strategy and technology of sustainable mining in Hoa Binh province in 2017. 

On 02/2/2017, the Department of Natural Resources and Environment (DoNRE), in collaboration with 
the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (Federal Republic of Germany), 
organized the training workshop on "Strategy and technology of sustainable mining in Hoa Binh 
Province". Attending the conference were Prof. Dr. Mueller – chair of the MAREX project and experts 
from Germany. On behalf of the Department, comrade Nguyen Tran Anh (Deputy Secretary of the 
Party Committee, Vice Director of DoNRE); representatives of other departments, localities and some 
enterprises producing and trading minerals in the province. 

The training conference on the Strategy and technology of sustainable mining in Hoa Binh Province in 
2017 on investing in modern mining technologies, investing in solutions and works for environmental 
protection has been investigated by experts in order to find solutions thereto. At the meeting Prof. Dr. 
Müller – chair of the MAREX project presented an overview of the project MAREX, its purpose, 
content and meaning when deployed in Hoa Binh province divided in 5 topics: The MAREX project 
and mining in Hoa Binh province; basic information about concepts and methods; MFA-oriented 
planning; strategies for management optimization through the physical flow model; strategies for 
efficient mining. 
The training workshop provided the trainees with the occasion to exchange, discuss, estimate the 
feasibility of the project MAREX when applied in Vietnam and specifically in Hoa Binh province. 
The training ended after 2 days of implementating the 5 topics. Dr. Georg Schiller who represented the 
MAREX project has received the opinions of participants and will continue to explore and find 
solutions to apply modern technology in exploiting minerals and building materials in the province for 
the future, to support environmental protection. 
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