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PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.03/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng
lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn di
sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc giai đoạn 2010 - 2015”, mã số
TNMT.03/10-15
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc Chƣơng trình đã thực hiện: 47 đề tài, trong đó:
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện: 26 đề tài;
- Viện Khoa học địa chất và khoáng sản thực hiện: 17 đề tài;
- Tổng cục Môi trƣờng: 03 đề tài;
- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: 01 đề tài;
Danh mục nhƣ Phụ lục kèm theo
4. Kinh phí: Tổng kinh phí phê duyệt là 61.626 triệu đồng, trong đó:
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: 32.432 triệu đồng;
- Viện Khoa học địa chất và khoáng sản: 22.428 triệu đồng;
- Tổng cục Môi trƣờng: 5.108 triệu đồng;
- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: 1.658 triệu đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình
5.1. Mục tiêu:
1. Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản
địa chất và tài nguyên khoáng sản; phát hiện khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt Nam; tai
biến địa chất;
2. Xây dựng các phƣơng pháp đánh giá giá trị kinh tế một số loại khoáng sản và
tài nguyên địa chất ở Việt Nam để quản lý và sử dụng hợp lý.
5.2. Nội dung:
1. Nghiên cứu, đánh giá giá trị kinh tế của một số loại khoáng sản đã phát hiện ở
Việt Nam làm cơ sở phục vụ việc đấu thầu khoáng sản, khoanh định các khu vực dự trữ
khoáng sản. Nghiên cứu, đánh giá triển vọng một số loại hình khoáng sản mới và khả
năng sử dụng chúng;
2. Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp hiện đại để phát hiện các mỏ
quặng ẩn sâu ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực đã đƣợc
đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới sâu);
3. Nghiên cứu xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt Nam;
4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại,cải tiến các trang thiết bị phục vụ điều
tra địa chất khoáng sản và quan trắc môi trƣờng địa chất phù hợp với điều kiện Việt Nam;
5 Nghiên cứu tiêu chí đánh giá hoạt động của các đứt gãy khu vực và dự báo mức
độ gây ra tai biến địa chất của chúng;
6. Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho công tác điều tra cơ bản về bản đồ địa
chất và điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản;
7. Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định các di sản địa chất, công viên
địa chất ở Việt Nam;
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8. Nghiên cứu xác lập một số phân vị địa chất điển hình ở Việt Nam phục vụ công
tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản;
9. Nghiên cứu tổng hợp, biên tập phục vụ xuất bản các ấn phẩm về địa chất, tài
nguyên khoáng sản.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, bản đồ chuyên đề,
các công trình khoa học và công nghệ(KH&CN) công bố rộng rãi, tài liệu tập huấn; định
hƣớng mới trong địa chất (công viên địa chất, địa chất địa y học, khoáng sản mới); Quy
trình, quy chuẩn;
2. Công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong dự
báo các mỏ quặng ẩn ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực đã
đƣợc đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới sâu) đƣợc kiểm chứng bằng
các công trình khoan, cảnh báo tai biến địa chất và giám sát biến động tài nguyên khoáng
sản, địa chất môi trƣờng;
3. Các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và khoáng sản;
4. Các mô hình mỏ quặng điển hình ở Việt Nam;
5. Cải tiến đƣợc các trang thiết bị điều tra địa chất và quan trắc môi trƣờng địa
chất dựa trên công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện địa hình và đặc điểm địa chất
khoáng sản của Việt Nam;
6. Nghiên cứu xác lập các phân vị địa chất điển hình ở Việt Nam;
7. Atlat, cơ sở dữ liệu, xuất bản phẩm về tài nguyên khoáng sản;
8. Kết quả đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong điều tra cơ bản
địa chất về tài nguyên khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và giám sát biến
động tài nguyên khoáng sản, địa chất môi trƣờng.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố trên
tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 50% các kiến nghị, giải pháp, mô hình, quy
trình công nghệ, quy chuẩn kỹ thuật đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chấp
thuận cho phép triển khai trong quản lý nhà nƣớc về tài nguyên khoáng sản và hình thành
các đề án điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản và địa chất môi trƣờng;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 10% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 60% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo ít
nhất 01 thạc sỹ trở lên;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 70% đề tài/dự án có kết quả làm tiền đề cho việc ứng dụng điều tra cơ bản về địa
chất khoáng sản và đánh giá tài nguyên khoáng sản;
- 25% đề tài/dự án có kết quả đƣợc ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc quy hoạch
khai thác, sử dụng hợp lý di sản địa chất và công viên địa chất Việt Nam; đấu thầu
khoáng sản, khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản;
- 5% đề tài/dự án có kết quả đƣợc ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý tài nguyên
khoáng sản và bảo vệ môi trƣờng.
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B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung Chương trình
Trong giai đoạn 2010-2015 chƣơng trình đã triển 47 đề tài. Số lƣợng đề tài đƣợc
phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung của chƣơng trình. Mỗi nội dung thƣờng có từ 3
đến 6 đề tài, nhiều nhất là 17 đề tài (nội dung 4); nội dung 8 không có đề tài triển khai.
Tuy nhiên, một số đề tài có thể giải quyết đồng thời hai nội dung khác nhau của Chƣơng
trình. Trong báo cáo này, số liệu thống kê đề tài tƣơng ứng với một nội dung chính mà đề
tài giải quyết. Số lƣợng đề tài, kinh phí phân bổ của từng nội dung đƣợc thể hiện tại bảng
dƣới đây.
Số lƣợng đề
Kinh phí
tài
thực hiện
TT
Nội dung của Chƣơng trình
Số đề
Triệu
%
%
tài
đồng
1 Nghiên cứu, đánh giá giá trị kinh tế của một số
9
19,2 10.492 17,0
loại khoáng sản đã phát hiện ở Việt Nam làm cơ
sở phục vụ việc đấu thầu khoáng sản, khoanh định
các khu vực dự trữ khoáng sản. Nghiên cứu, đánh
giá triển vọng một số loại hình khoáng sản mới và
khả năng sử dụng chúng
2 Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp hiện
5
10,6
7.508 12,2
đại để phát hiện các mỏ quặng ẩn sâu ở Việt Nam
(độ sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực
đã đƣợc đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện
quặng ở dƣới sâu)
3 Nghiên cứu xây dựng các mô hình mỏ quặng ở
6
12,8
7.078 11,5
Việt Nam
4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, cải tiến
17
36,3 22.326 36,2
các trang thiết bị phục vụ điều tra địa chất khoáng
sản và quan trắc môi trƣờng địa chất phù hợp với
điều kiện Việt Nam
5 Nghiên cứu tiêu chí đánh giá hoạt động của các đứt
3
6,4
4.117 6,7
gãy khu vực và dự báo mức độ gây ra tai biến địa
chất của chúng
6 Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho công tác
2
4,2
3.940 6,4
điều tra cơ bản về bản đồ địa chất và điều tra đánh
giá tiềm năng khoáng sản
7 Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định
1
2,1
605
1
các di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam
8 Nghiên cứu xác lập một số phân vị địa chất điển
0
0
0
0
hình ở Việt Nam phục vụ công tác điều tra cơ bản
địa chất, khoáng sản
9 Nghiên cứu tổng hợp, biên tập phục vụ xuất bản
4
8,4
5.560
9
các ấn phẩm về địa chất, tài nguyên khoáng sản
47
100 61.626 100
Tổng cộng
1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của Chương
trình
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Mục tiêu 1: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra
cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản; phát hiện khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt
Nam; tai biến địa chất
Đã có 38 đề tài trong số 47 đề tài đƣợc thực hiện.
Mục tiêu 2: Xây dựng các phƣơng pháp đánh giá giá trị kinh tế một số loại khoáng
sản và tài nguyên địa chất ở Việt Nam để quản lý và sử dụng hợp lý.
Đã có 9 đề tài trong số 47 đề tài đƣợc thực hiện.
Kết quả của 47 đề tài đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật; quản lý hoạt động khoáng sản; đẩy mạnh hoạt động điều tra cơ bản
địa chất về khoáng sản và đánh giá địa chất môi trƣờng - tai biến địa chất.
Nhận xét đánh giá
(1). Các đề tài đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ sở kế thừa
các kết quả nghiên cứu trƣớc đây, cập nhật, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học hiện
đại. Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu đề ra và có tính khả thi cao. Các đề
tài đã và đang thực hiện phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung; riêng nội dung 8chƣa có
các đề tài đƣợc triển khai.
(2). Về chỉ tiêu các đề tài đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo thạc sỹ trở lên: có
13 luận án Tiến sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu của các đề tài. Ví dụ đề tài mã số
TNMT.03.01(ThS. Nguyễn Trƣờng Lƣu), TNMT.03.06 (ThS. La Thanh Long),
TNMT.03.06 (TS. Lại Mạnh Giàu), TNMT.03.23 (ThS Hồ Tiến Chung), TNMT.03.29
(ThS. Vũ Thị Hằng), TNMT.44 (ThS. Nguyễn Tâm), TNMT.03.52 (ThS. Dƣơng Ngọc
Tình),... và 19 luận văn thạc sỹ đƣợc các chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên chính tham gia
các đề tài thực hiện.
(3). Những nội dung từ 1 đến 4 là các nội dung cơ bản phục vụ triển khai chiến
lƣợc khoáng sản, cung cấp cơ sở khoa học cho công tác điều tra cơ bản địa chất về
khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm
2015, định hƣớng đến năm 2020.
(4). Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.
- Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất định.
Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa cơ sở nghiên cứu và đơn vị sản xuất còn bất cập. Chƣa
có hợp đồng chuyển giao nào đƣợc ký kết; một số đề tài nghiên cứu công nghệ phục vụ
điều tra cơ bản địa chất khoáng sản do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì
thực hiện, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có nhu cầu nhận chuyển giao cho các Liên
đoàn sử dụng nhƣng chƣa đƣợc thực hiện. Một số kết quả đề tài do các Liên đoàn thuộc
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện có khả năng áp dụng trong thực tiễn sản
xuất, nhƣng chỉ đƣợc chuyển giao công nghệ qua các mối quan hệ, không thông qua cơ
quan quản lý các cấp. (Atslat khoáng sản, cổ sinh địa tầng).
- Chỉ có 01 đề tài (TNMT.03.20) sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ 3 thiết bị: Máy đo
phóng xạ đƣờng bộ; Máy đo từ MAPRO-01 và Máy thăm dò điện TDĐ-01. Nguyên nhân
là do tâm lý các nhà khoa học chƣa tiếp cận với luật Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao
công nghệ. Thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền và phổ biến, sửa đổi hoàn thiện Luật
Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản đã góp phần
cung cấp cơ sở khoa học phục vụ sửa đổi luật khoáng sản, nâng cao trình độ các cán bộ
tham gia trực tiếp trong các đơn vị, nhất là các kỹ năng ứng dụng phần mềm tin học. Các
đề tài đều đã tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, nhƣ quy trình công nghệ phục vụ
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điều tra đánh giá các khoáng sản kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm, nguyên
liệu khoáng…, điều tra đánh giá về điều kiện địa chất môi trƣờng, ô nhiễm môi trƣờng,
tai biến địa chất để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đề xuất đƣợc công nghệ
điều tra, thăm dò các loại khoáng sản ẩn sâu.
(5) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu Hƣớng dẫn kỹ thuật, chuyên
khảo.
Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất định.
Trong số 38 đề tài đã kết thúc đã hoàn thành đƣợc 02 Nghị định, 01 Thông tƣ và 59 tài
liệu Hƣớng dẫn, Chuyên khảo.
2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
- Công bố: Theo thống kê kết quả thực hiện của 18 đề tài đã nghiệm thu, đã có 50
bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa học trong nƣớc các hội nghị khoa
học chuyên ngành và 11 bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa học nƣớc
ngoài và các hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành tổ chức ở nƣớc ngoài.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của Chương trình
Một số kết quả nghiên cứu khoa học đã đƣợc chuyển giao cho địa phƣơng thực
hiện, ví dụ:
- Kết quả “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS, phân tích ảnh RADAR phân
giải cao và mô hình không gian GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và
thảm họa môi trƣờng tự nhiên Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn“ đã chuyển giao kết
quả nghiên cứu cho Ủy ban Nhân dân các cấp huyện, xã cùng các ban, ngành phòng
chống thiên tai thuộc hai huyện Chợ Đồn và Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
- Kết quả “Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử
dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam” đã chuyển giao kết quả cho
Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn để tham khảo, phục
vụ xây dựng và phát triển bảo tồn và sử dụng hợp lý, quy hoạch Công viên Địa chất Toàn
cầu.
Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu đã đƣợc sử dụng trong các đề án điều tra cơ bản
địa chất về khoáng sản trong ngành.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Các đề tài trong quá trình thực hiện đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học
và công nghệ cho các đơn vị thực hiện Đề tài. Thống kê 23 đề tài đã và đang kết thúc đã
góp phần đào tạo 04 tiến sỹ; 09 Nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu (chƣa bảo
vệ) và 17 thạc sỹ đã bảo vệ thành công.
Ngoài ra, thông qua thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các nhà khoa
học, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ đƣợc đào tạo, trƣởng thành qua các hoạt động nghiên
cứu của các đề tài, từng bƣớc vƣơn lên để đảm nhận những nhiệm vụ nghiên cứu ở mức
độ cao hơn.
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 47 đề tài thuộc Chƣơng trình đã có những đóng góp lớn
trong việc nâng cao trình độ công nghệ của lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đồng thời đã
góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản nói chung,
điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng.
- Góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Luật Khoáng sản 2010:
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Kết quả nghiên cứu của 07 đề tài đã góp phần xây dựng văn bản quy pháp pháp
luật, cụ thể: Xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (TNMT.03.13); Giải pháp bảo
vệ khoáng sản chƣa khai thác (TNMT.03.14); Xây dựng tiêu chí khoanh định khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (TNMT.03.17); Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề
xuất cơ chế nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên khoáng sản (TNMT.03.39); Xây dựng
quy trình công nghệ địa vật lý hiện đại tìm kiếm nƣớc ngầm trong những vùng khan hiếm
nƣớc ở chiều sâu lớn (thử nghiệm tại vùng Bình Thuận và Gia Lai (TNMT.03.47);
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng cho
các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện) trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò
khoáng sản (TNMT.03.51); Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy
trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất hiếm trong đất, đá, nƣớc trên hệ thiết
bị ICP-MS Agilent 7700x (TNMT.03.53).
Sản phẩm kèm theo các đề tài trên là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng
một số Điều trong các Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn Luật khoáng sản năm 2010. Cụ
thể: Dự thảo Thông tƣ liên tịch BTC-BTNMT về Phƣơng pháp tính, phƣơng pháp thu và
chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (TNMT.03.13). Hƣớng
dẫn Luật Khoáng sản, Điều 77 “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”; Thông tƣ của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng về hƣớng dẫn bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác
(TNMT.03.14); Điều 11, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Thủ
tƣờng Chính phủ về Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và Dự thảo bộ
tiêu chí xác định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (TNMT.03.17).
- Góp phần nâng cao công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản:14 đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần
mềm ứng dụng trong dự báo các mỏ quặng ẩn ở Việt Nam đƣợc thực hiện (độ sâu gặp
quặng từ 100 đến 500m, thậm chí tới 1.000m), đƣợc kiểm chứng bằng các công trình
khoan và đƣợc đánh giá tƣơng đƣơng trình độ công nghệ của khu vực.
- Đóng góp kiến thức khoa học cơ bản trong điều tra địa chất khoáng sản: Hoàn
thiện 6 đề tài xây dựng các mô hình mỏ quặng cho các đối tƣợng khoáng sản điển hình ở
Việt Nam gồm: Thiếc (TNMT.03.12); Titan (TNMT.03.16); Urani (TNMT.03.18);
Wolfram (TNMT.03.43), Đất hiếm (TNMT.03.36) và Litium (TNMT.03.52). Kết quả đã
cung cấp tài liệu phục vụ đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ, đồng thời cũng là các tài liệu
tham khảo có giá trị cho các nhà chuyên môn trong công tác điều tra, đánh giá tiềm năng
và thăm dò khoáng sản;
- Cung cấp tài liệu khoa học phục vụ hội nhập quốc tế: Cung cấp các bản đồ
phục vụ hội nhập quốc tế nhƣ Bản đồ International One Geology tỷ lệ 1/1.000.000
(TNMT.03.02, TNMT.03.46); Bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam (TNMT.03.06); Bản đồ
địa hoá Việt Nam (TNMT.03.10); Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các
vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000 song ngữ Việt-Anh (TNMT.03.46);
- Góp phần cải tiến trang thiết bị phục vụ điều tra địa chất và khoáng sản: Kết
quả 03 đề tài nghiên cứu cho phép ngành địa chất Việt Nam từng bƣớc làm chủ công
nghệ nhƣ: Tự chế tạo máy đo điện, phóng xạ đƣờng bộ và từ phục vụ điều tra, thăm dò
khoáng sản (TNMT.03.20); Ứng dụng công nghệ FieldNote trong điều tra và đo vẽ bản
đồ địa chất (TNMT.03.09); Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về
yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng cho các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện) trong điều tra
cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản (TNMT.03.51);
- Góp phần hoàn thiện hệ phương pháp điều tra, đánh giá để làm cơ sở xây
dựng và thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất môi trường, địa chất tai biến; di
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sản địa chất và công viên địa chất:đề tài TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời đã đóng góp
cho hoạt động điều tra môi trƣờng phóng xạ các mỏ phóng xạ; đề tài TNMT.03.11:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử dụng hợp lý di sản
địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam và đề tài TNMT.03.23: Nghiên cứu xây dựng hệ
phƣơng pháp thích hợp để điều tra, đánh giá hệ thống không gian karst ngầm và tai biến
địa chất liên quan - Áp dụng thử nghiệm ở một vùng karst miền Bắc Việt Nam đã tạo tiền
đề cho việc mở các đề án điều tra, đánh giá các đối tƣợng tài nguyên địa chất mới, các đề
án điều tra cơ bản địa chất môi trƣờng, địa chất tai biến.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Việc tổ chức, quản lý thực hiện Chƣơng trình đã tuân thủ theo các quy định hiện
hành.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
(1). Các đề tài đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ sở kế thừa
các vấn đề khoa học trƣớc đây cũng nhƣ tính mới, tính hiện đại của khoa học hiện tại. Hầu
hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu đã đề ra và có tính khả thi cao. Các đề tài đã
và đang thực hiện phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung, ngoại trừ nội dung 8 (Nghiên

cứu xác lập một số phân vị địa chất điển hình ở Việt Nam phục vụ công tác điều tra
cơ bản địa chất, khoáng sản).
(2). Theo kết quả thực hiện các đề tài nêu trên, những nội dung từ 1 đến 4 đang
thực hiện tốt. Đây là các nội dung cơ bản với chiến lƣợc khoáng sản và phục vụ tốt các
nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất
về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020. Đồng thời đây cũng
là những nội dung đƣợc nhiều nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật thuộc các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm nghiên cứu
để áp dụng trực tiếp cho hoạt động điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản.
(3). Kinh phí khoa học và công nghệ đã hỗ trợ kinh phí đăng bài và có qui chế rõ
ràng để các tác giả tiếp tục viết bài và công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế và trong
nƣớc. Gắn yêu cầu sản phẩm nghiệm thu của đề tài là các bài báo đƣợc công bố trên các
tạp trí, đồng thời hỗ trợ công tác đào tạo sau đại học. Gắn việc giao chủ nhiệm đề tài đối
với cán bộ có bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc.
(4). Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.
- Trong thời gian qua, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một số
thành tựu nhất định. Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa cơ sở nghiên cứu và đơn vị sản
xuất còn bất cập. Một số kết quả nghiên cứu đã đƣợc chuyển giao cho các địa phƣơng để
sử dụng nhƣng chƣa nhiều. Chƣa có hợp đồng chuyển giao nào đƣợc ký kết. Một số đề
tài nghiên cứu công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất khoáng sản do Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có nhu cầu
nhận chuyển giao cho các Liên đoàn sử dụng nhƣng chƣa có hoạt động chuyển giao công
nghệ nào thành công. Một số kết quả đề tài do các Liên đoàn thuộc Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản thực hiện có khả năng áp dụng trong thực tiễn sản xuất, nhƣng chỉ đƣợc
chuyển giao công nghệ qua các mối quan hệ, quen biết một cách đơn giản, không thông
qua cơ quan quản lý các cấp (Atslat khoáng sản, cổ sinh địa tầng).
- Chỉ có 01 đề tài (TNMT.03.20) sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ 3 thiết bị: Máy đo
phóng xạ đƣờng bộ; Máy đo từ MAPRO-01 và Máy thăm dò điện TDĐ-01. Nguyên nhân
là do tâm lý các nhà khoa học và kỹ thuật làm công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng
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sản còn e ngại, chƣa tiếp cận với luật Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ. Thời
gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền và phổ biến đến các nhà khoa học và kỹ thuật địa chất
các Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản đƣợc thực
hiện đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ sửa đổi Luật Khoáng sản, nâng cao
trình độ và kỹ năng nghiên cứu khoa học công nghệ cho các cán bộ tham gia trực tiếp
trong các đơn vị, nhất là các kỹ năng ứng dụng phần mềm tin học trong các nhiệm vụ
khoa học. Các đề tài đều đã tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của nhu cầu phát
triển kinh tế-xã hội nhƣ quy trình công nghệ phục vụ điều tra đánh giá các khoáng sản
kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm, nguyên liệu khoáng…, điều tra đánh giá
về điều kiện địa chất môi trƣờng, ô nhiễm môi trƣờng, tai biến địa chất để xây dựng quy
hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đề xuất đƣợc công nghệ điều tra, thăm dò các loại khoáng
sản ẩn sâu.
Tồn tại và một số khó khăn
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do các
đơn vị chủ trì thực hiện, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, do vậy
kết quả chủ yếu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ trì;
- So với các yêu cầu về sản phẩm đăng ký trong Thuyết minh đề tài đƣợc phê duyệt
thì hầu hết các đề tài đều đạt với yêu cầu đặt ra nhƣng so với chỉ tiêu của Chƣơng trình thì
các sản phẩm các đề tài chƣa đạt yêu cầu. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này là
cơ quan chủ trì đề tài chƣa quan tâm đến việc bắt buộc các chủ nhiệm đề tài đăng ký sản
phẩm theo các chỉ tiêu của Chƣơng trình nhƣ đăng báo, đào tạo;
- Kết quả nghiên cứu của một số đề tài nhằm trợ giúp việc ban hành các quy định,
quy chuẩn kỹ thuật đạt chất lƣợng chƣa cao; việc hoàn thiện, ban hành các quy định, quy
chuẩn kỹ thuật là sản phẩm của các đề tài nghiên cứu còn chậm;
- Về phát triển công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản chƣa có
các đề tài liên kết, phối hợp đa ngành, nhất là trong việc ứng dụng các phƣơng tiện bay
không ngƣời lái trong điều tra địa chất và khoáng sản, trong khi về tiềm năng nghiên cứu
hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc đối với một số phƣơng pháp địa vật lý;
- Chƣa hình thành đƣợc "chƣơng trình" hay chuỗi đề tài mang tính chuyên sâu, có
chung mục tiêu hoặc các mục tiêu có thể kế thừa nhau;
- Liên kết, phối hợp trong nghiên cứu khoa học về địa chất và khoáng sản giữa các
đơn vị thuộc Bộ với nhau (Tổng cục, Viện) và với các Viện nghiên cứu, Trƣờng đại học,
Hội nghề nghiệp còn chƣa chặt chẽ, chƣa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ các nhà
khoa học;
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài đƣợc phê duyệt với thời
gian 24 tháng, nhƣng việc phân bổ kinh phí theo từng năm chƣa hợp lý (năm thứ nhất 2025% tổng kinh phí, số kinh phí còn lại tập trung vào năm thứ 2 có đề tài phải kéo dãn tiến
độ sang năm thứ 3).
D. KIẾN NGHỊ
1. Xu thế phát triển khoa học và công nghệ của lĩnh vực địa chất và khoáng sản
trong thời gian tới, có thể dự báo một số xu thế chủ đạo nhƣ sau:
- Nghiên cứu vũ trụ, trong đó có địa chất vũ trụ nhằm tìm hiểu sự sinh thành, tiến
hóa, diệt vong của vũ trụ nói chung, hệ mặt trời và trái đất nói riêng; tìm kiếm các nguồn
nguyên liệu khoáng ngoài trái đất; các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đƣa con ngƣời
lên mặt trăng, sao hỏa định cƣ trong tƣơng lai vài chục năm tới;
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- Nghiên cứu khoa học tìm hiểu lịch sử tiến hóa của trái đất; các quy luật vận động
của vỏ trái đất nhằm dự báo, cảnh báo các thảm họa thiên nhiên nhƣ núi lửa phun, động
đất, sóng thần,...;
- Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực địa chất nhƣ: địa chất môi trƣờng, địa chất
tai biến, địa chất y học, du lịch địa chất, di sản, công viên địa chất... giá trị kinh tế của các
loại tài nguyên địa chất và khoáng sản;
- Nghiên cứu khoa học về quy luật hình thành, tích tụ, tồn tại của các khoáng sản;
tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm các loại khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản ở độ sâu lớn;
tại các vùng cực hoặc dƣới đáy biển sâu;
- Nghiên cứu khoa học về quy luật hình thành, tích tụ, tồn tại của các khoáng sản
mới, khoáng sản phi truyền thống hoặc nguồn năng lƣợng sạch (khí hydrat, khí đá phiến,
địa nhiệt...) và các giải pháp công nghệ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến chúng;
- Nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên, bảo
vệ môi trƣờng vì mục tiêu phát triển bền vững;
- Nghiên cứu tìm ra các phƣơng pháp, công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực địa
chất và khoáng sản (trí tuệ nhân tạo, robot, các thiết bị không ngƣời lái điều khiển từ xa
hoạt động trên không, trên mặt đất, trên biển, trong lòng biển, trong lòng đất...); kỹ thuật
địa vật lý, khoan thăm dò, phân tích mẫu mới...
2. Kiến nghị về định hƣớng nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực địa chất
và khoáng sản trong giai đoạn tới:
Để các nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ thiết thực cho việc thực hiện
thành công các Chiến lƣợc và Quy hoạch trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã đƣợc
phê duyệt, trong giai đoạn tới định hƣớng nghiên cứu khoa học và công nghệ cần tập
trung vào các nội dung sau:
(1). Nghiên cứu nhằm ứng dụng các phƣơng pháp, công nghệ, thiết bị mới, hiện
đại trong điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, cải tiến và thiết kế chế tạo một số loại
máy móc, thiết bị phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, cụ thể là:
+ Công nghệ đo đạc, xử lý nâng cao hiệu quả tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý
nghiên cứu ở độ sâu lớn (≥500 ÷ 1000m) trên đất liền và trên biển;
+ Phƣơng pháp, công nghệ dự báo khoáng sản ẩn sâu;
+ Công nghệ điều tra địa chất và khoáng sản biển ở độ sâu lớn hơn 300 m nƣớc;
công nghệ điều tra và đánh giá khoáng sản năng lƣợng theo quy định của Luật Khoáng
sản;
+ Công nghệ hiện đại trong phân tích thí nghiệm, công nghệ thông tin, công nghệ
viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
- Cải tiến, chế tạo thiết bị phục vụ điều tra địa chất khoáng sản ẩn sâu; chế tạo,
ứng dụng các phƣơng tiện không ngƣời lái phục vụ điều tra địa chất và đánh giá, thăm dò
khoáng sản.
(2). Xác lập cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất đối
với một số khoáng sản quan trọng và khoáng sản biển.
- Nghiên cứu nhằm làm rõ tiền đề, dấu hiệu; xác lập các tiêu chí khống chế quặng
hóa để phát hiện các mỏ quặng ở dƣới sâu (đồng, vàng, chì - kẽm, thiếc, vonfram và
khoáng sản khác) trên một số cấu trúc ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến
≥1000m, kể cả khu vực đã đƣợc thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới sâu);
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khoáng sản biển ở độ sâu lớn hơn 300m nƣớc; khoáng sản năng lƣợng theo quy định của
Luật Khoáng sản.
- Xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt Nam.
- Tổng hợp và biên tập một số tài liệu, bản đồ về địa chất và khoáng sản phục vụ
thông tin trong nƣớc và hội nhập với các nƣớc trong khu vực và thế giới.
(3). Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, hội nhập với quốc tế và khu vực về địa
chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý theo
hƣớng bền vững.
- Nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn, phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chất,
khoáng sản các tỉ lệ hội nhập các nƣớc trong khu vực và thế giới.
- Đánh giá các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật
khác có liên quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; xác lập cơ sở khoa học đề xuất
chuyển đổi cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về khoáng sản.
- Nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý, công nghệ khai thác các mỏ khoáng sản
vật liệu xây dựng thông thƣờng (tổn thất lớn tài nguyên, ô nhiễm môi trƣờng nghiêm
trọng, nguy cơ cao về mất an toàn lao động) theo hƣớng phát triển bền vững.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản
theo hƣớng hội nhập mô hình quản trị tài nguyên khoáng sản của khu vực và thế giới.
- Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia đối với
từng nhóm/loại khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý “tài sản công” là khoáng sản
để thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành
Trung ƣơng Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý
tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng.
3. Về cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ: tiếp tục thực hiện các quy
định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành,
trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế khoán trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
4. Cân đối, bố trí để bảo đảm cung cấp đủ kinh phí cho các đề tài theo tiến độ
đƣợc duyệt, bảo đảm điều kiện cần thiết để các đề tài hoàn thành đúng tiến độ đƣợc giao.
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DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC
CHƢƠNG TRÌNH TNMT.03/10-15
Số
TT
1

2

3

4

5

6

Mã số, tên đề tài
TNMT.03.01: Nghiên cứu ứng
dụng các phƣơng pháp phân tích
xử lý hiện đại để phân tích luận
giải tài liệu địa vật lý khu vực
nhằm khoanh định các diện tích
triển vọng khoáng sản ẩn sâu lãnh
thổ Việt Nam (phần đất liền)
TNMT.03.02: Chỉnh lý để xuất
bản bản đồ chất khoáng sản Việt
Nam tỷ lệ 1:1.000.000 hội nhập
chƣơng trình "Một địa chất quốc
tế" (International One Geology)

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

TS.
Nguyễn
Thế
Hùng

Liên
đoàn
Vật lý Địa
chất,
Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sảnViệt Nam

TS. Đào
Thái
Bắc

Trung
tâm
Thông
tin
Lƣu trữ Địa
chất,
Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở TS.
Liên
đoàn
khoa học và thực tiễn xác định Nguyễn Địa chất Xạ
mức chiếu xạ tự nhiên có khả Văn
Hiếm, Tổng
năng gây hại cho con ngƣời
Nam
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.04: Nghiên cứu lịch sử TS. Đào Liên
đoàn
hình thành và phát triển của các Văn
Bản đồ địa
đứt gãy hoạt động trong Neogen Thịnh
chất
Miền
và Đệ tứ. Dự báo khả năng và
Bắc,
Tổng
mức độ gây ra tai biến địa chất
cục Địa chất
của chúng
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.05: Nghiên cứu ứng KS.
Liên
đoàn
dụng các phƣơng pháp địa vật lý Phùng
Bản đồ địa
hiện đại trong đo vẽ địa chất và Thế Lễ
chất
Miền
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000
Nam Cục Địa
và áp dụng thử nghiệm cho nhóm
chất
và
tờ Tân Biên
Khoáng sản
Việt
Nam,
Tổng cục Địa
chất
và
Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.06: Biên tập, hoàn KS. Lại Liên
đoàn
chỉnh để xuất bản bản đồ trƣờng Mạnh
Vật lý Địa
trọng lực Việt Nam tỷ lệ Giàu
chất,
Tổng
1:500.000 (phần đất liền)
cục Địa chất
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Thời gian

Kinh
phí
(Tr.đ)

Bắt
đầu
2010

Kết
thúc
2011

2010

2011

1 346

2010

2011

1 050

2010

2011

777

2010

2011

749

2010

2011

892

585

Số
TT

Mã số, tên đề tài

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

Thời gian
Bắt
đầu

Kết
thúc

Kinh
phí
(Tr.đ)

2010

2011

610

2010

2011

1 352

2010

2011

585

2010

2011

869

2010

2011

605

2010

2011

600

2011

2013

1 001

2011

2012

917

và
Khoáng
sản Việt Nam
7

8

9

10

11

12

13

14

TNMT.03.07: Nghiên cứu xác lập CN.
Liên
đoàn
tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý Hoàng
Intergeo,
nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, Đại Lâm Tổng cục Địa
đánh giá nguyên liệu khoáng chất
chất
và
công nghiệp (felspat, barit)
Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.08: Nghiên cứu áp TS.
Viện
Khoa
dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa Tăng
học Địa chất
vật lý hiện đại trong điều tra bể Đình
và
Khoáng
than châu thổ Sông Hồng
Nam
sản
TNMT.03.09: Ứng dụng công ThS. Đỗ Viện
Khoa
nghệ FieldNote trong điều tra và Thị Yến học Địa chất
đo vẽ bản đồ địa chất. Áp dụng Ngọc
và
Khoáng
thử nghiệm cho nhóm tờ Phố Lu sản
Bắc Than Uyên
TNMT.03.10: Biên tập để xuất TS.
Viện
Khoa
bản loạt Bản đồ địa hoá Việt Nam Quách
học Địa chất
tỷ lệ 1:1.000.000
Khoáng
Đức Tín và
sản
TNMT.03.11: Nghiên cứu cơ sở TS.
Viện
Khoa
khoa học và pháp lý cho việc xác Nguyễn học Địa chất
lập, bảo tồn, sử dụng hợp lý di Đại
và
Khoáng
sản địa chất, công viên địa chất ở Trung
sản
Việt Nam
TNMT.03.12: Nghiên cứu xây ThS.
Viện
Khoa
dựng các mô hình mỏ quặng thiếc Nguyễn học Địa chất
ở Việt Nam.
Chiến
và
Khoáng
Đông
sản
TNMT.03.13: Nghiên cứu cơ sở ThS.
Văn phòng,
khoa học, xác lập tiêu chí và Nguyễn Tổng cục Địa
phƣơng pháp xác định tiền cấp Tất
chất
và
quyền khai thác khoáng sản
Trung
Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.14: Nghiên cứu, đề TS. Lại Viện
Khoa
xuất giải pháp hiệu quả nhằm bảo Hồng
học Địa chất
vệ khoáng sản chƣa khai thác
Thanh
và
Khoáng
sản

16

Số
TT
15

16

17

18

19

20

21

Mã số, tên đề tài
TNMT.03.15: Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ WebGIS, phân
tích ảnh RADAR phân dải cao và
mô hình không gian GIS để xây
dựng hệ thống cảnh báo tai biến
địa chất và thảm họa môi trƣờng
tự nhiên Việt Nam. Thử nghiệm
tại Bắc Kạn
TNMT.03.16: Nghiên cứu nguồn
gốc, dự báo tiềm năng titan trong
tầng cát đỏ ở Việt Nam

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

TS. Lê Viện
Khoa
Quốc
học Địa chất
Hùng
và
Khoáng
sản

Viện
Khoa
học Địa chất
và
Khoáng
sản
Văn phòng,
Tổng cục Địa
chất
và
Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.18: Nghiên cứu xây ThS.
Liên
đoàn
dựng các mô hình kiểu mỏ urani Nguyễn Địa chất Xạ
trong cát kết ở Việt Nam
Đắc Sơn Hiếm, Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.19: Nghiên cứu cơ sở KS.
Liên
đoàn
khoa học để xác định khu vực có Trần
Vật lý Địa
mức chiếu xạ tự nhiên có khả Anh
chất,
Tổng
năng gây hại cho con ngƣời để Tuấn
cục Địa chất
tiến hành khảo sát, đánh giá chi
và
Khoáng
tiết
sản Việt Nam
TNMT.03.20: Nghiên cứu chế KS.
Liên
đoàn
tạo máy đo điện, phóng xạ đƣờng Phạm
Vật lý địa
bộ và từ phục vụ điều tra, thăm Quốc
chất,
Tổng
dò khoáng sản
Phôn
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.21: Nghiên cứu đánh TS. Lê Văn phòng,
giá giá trị kinh tế các loại tài Ái Thụ
Tổng cục Địa
nguyên khoáng sản làm cơ sở xác
chất
và
định giá trị khoáng sản trong
Khoáng sản
Tổng thu nhập quốc nội (GDP),
Việt Nam.
định hƣớng chính sách đầu tƣ
trong lĩnh vực địa chất- khoáng
sản
TS.
Nguyễn
Thanh
Tùng
TNMT.03.17: Nghiên cứu cơ sở ThS.
khoa học xây dựng tiêu chí Vƣơng
khoanh định khu vực có khoáng Mạnh
sản phân tán, nhỏ lẻ
Sơn
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Thời gian

Kinh
phí
(Tr.đ)

Bắt
đầu
2011

Kết
thúc
2012

2011

2012

835

2011

2013

684

2011

2013

1 141

2011

2013

1 021

2011

2013

1 420

2011

2013

839

1 568

Số
TT
22

23

24

25

26

27

28

Mã số, tên đề tài

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

Thời gian

Kinh
phí
(Tr.đ)

Bắt
đầu
2011

Kết
thúc
2013

Viện
Khoa
học Địa chất
và
Khoáng
sản

2012

2013

1 772

Viện
Khoa
học Địa chất
và
Khoáng
sản

2012

2013

1 830

Liên
đoàn
Địa chất Xạ
Hiếm, Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
KS.
Liên
đoàn
Nguyễn Vật lý Địa
Văn Sửu chất,
Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam

2012

2013

1 267

2012

2013

2 254

Trung
tâm
Phân tích Thí
nghiệm Địa
chất,
Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.29: Xác lập cơ sở khoa TS. Vũ Viện
Khoa
học nghiên cứu quy luật dịch Thị
học Đo đạc
chuyển đất đá và biến dạng các Hằng
và Bản đồ
bãi thải mỏ lộ thiên bằng phƣơng
pháp địa tin học phục vụ quy
hoạch hoàn thổ.

2012

2013

1 254

2012

2013

1 658

TNMT.03.22: Nghiên cứu xác lập
cơ sở khoa học nhằm xây dựng
bản hƣớng dẫn ĐMC đối với Quy
hoạch về thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản
TNMT.03.23: Nghiên cứu xây
dựng hệ phƣơng pháp thích hợp
để điều tra, đánh giá hệ thống
không gian karst ngầm và tai biến
địa chất liên quan - Áp dụng thử
nghiệm ở một vùng karst miền
Bắc Việt Nam
TNMT.03.24: Nghiên cứu các
thành tạo biến chất áp lực cao siêu cao trong địa khối Indosini.
Bối cảnh địa động lực và khoáng
sản liên quan
TNMT.03.25: Nghiên cứu xây
dựng quy trình phân tích mẫu
phóng xạ trên máy phổ ORTECGEM - 30 và máy phân tích tổng
hoạt độ Alpha, Beta UMF - 2000
TNMT.03.26: Nghiên cứu xây
dựng quy trình đánh giá triển
vọng khoáng sản kim loại (sắt,
chì - kẽm, đồng…) dƣới sâu bằng
tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý
hiện đại. Áp dụng thử nghiệm
trên 03 cụm dị thƣờng địa vật lý
từ và trọng lực
TNMT.03.27: Nghiên cứu xây
dựng quy trình phân tích định
lƣợng các nguyên tố tạo đá trong
quặng bauxit, đá vôi bằng phƣơng
pháp huỳnh quang tia X (XRF)

TS. Mai Cục
Thẩm
Thế
định,
Tổng
Toản
cục
Môi
trƣờng
ThS. Hồ
Tiến
Chung
và KS.
Trần
Điệp
Anh
KS.
Phạm
Bình

TS.
Nguyễn
Văn
Nam

ThS.
Nguyễn
Thị
Thanh
Hiền

18

1 828

Số
TT
29

30

31

32

33

34

35

36

Mã số, tên đề tài

Chủ
nhiệm

TNMT.03.36: Nghiên cứu xác lập
cơ sở khoa học xây dựng các mô
hình quặng đất hiếm ở Tây Bắc
Việt Nam

ThS.
Nguyễn
Trung
Thính

Cơ quan chủ
trì

Liên đoàn địa
chất
Xạ
Hiếm, Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.38: Nghiên cứu xây KS.
Liên
đoàn
dựng quy trình công nghệ thành Trần
Vật lý Địa
lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng Anh
chất,
Tổng
xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm Tuấn
cục Địa chất
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
và
Khoáng
sản Việt Nam
TNMT.03.39: Nghiên cứu cơ sở TS. Lại Cục
Kiểm
khoa học và thực tiễn đề xuất cơ Hồng
soát
Hoạt
chế nâng cao hiệu quả quản trị tài Thanh
động Khoáng
nguyên khoáng sản
sản, Tổng cục
Địa chất và
Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.40: Nghiên cứu, xác TS. Mai Tạp chí địa
lập cơ sở khoa học, đề xuất định Trọng
chất,
Tổng
hƣớng sử dụng cho một số Tú
cục Địa chất
khoáng chất công nghiệp quan
và
Khoáng
trọng của Việt Nam
sản Việt Nam
TNMT.03.41: Ứng dụng công TS.
Viện
Khoa
nghệ phân tích phổ phản xạ và Nguyễn học Địa chất
xây dựng thƣ viện phổ cho một số Thành
và
Khoáng
loại đất đá ở Việt Nam nhằm hỗ Long
sản
trợ công tác phân tích và giải
đoán ảnh viễn thám phục vụ
nghiên cứu và điều tra địa chất
TNMT.03.42: Nghiên cứu sự tiến ThS. Bùi Viện
Khoa
hóa magma đới cấu trúc Fan Si Thế Anh học Địa chất
Pan vùng Tây Bắc Việt Nam
và
Khoáng
sản
TNMT.03.43: Nghiên cứu xác lập TS.
Viện
Khoa
các kiểu nguồn gốc thành tạo Nguyễn học Địa chất
quặng volfram ở Việt Nam
Văn
và
Khoáng
Nam
sản
TNMT.03.44: Nghiên cứu áp ThS.
Viện
Khoa
dụng tổ hợp các phƣơng pháp Nguyễn học Địa chất
nghiên cứu đia chất - khoáng sản Tâm
và
Khoáng
và viễn thám để điều tra cấu trúc
sản
địa chất phục vụ công tác dự báo
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Thời gian

Kinh
phí
(Tr.đ)

Bắt
đầu
2013

Kết
thúc
2 014

2013

2 014

1 664

2013

2 014

959

2013

2 014

984

2013

2 014

1 537

2013

2 014

2 110

2013

2 014

1 623

2013

2 014

1 686

1 380

Số
TT

Mã số, tên đề tài

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

Thời gian
Bắt
đầu

Kết
thúc

Kinh
phí
(Tr.đ)

2013

2 014

1 680

2013

2 014

2453

2014

2015

1.422

2014

2015

1.716

2014

2015

2.193

2014

2015

1.582

triển vọng khoáng sản tại khu vực
Nậm Tia, Sìn Hồ, Lai Châu

37

38

39

40

41

42

TNMT.03.45: Nghiên cứu xác lập TS. Lê Cục
Thẩm
cơ sở khoa học phục vụ công tác Ngọc
định đánh giá
đánh giá tác động môi trƣờng của Ninh
tác động môi
dự án khai thác và chế biến một
trƣờng, Tổng
số khoáng sản có chứa phóng xạ
cục
Môi
trƣờng
TNMT.03.46: Nghiên cứu, tổng TS. Đào Văn
phòng
hợp kết quả đo địa chấn, khoan Thái Bắc Tổng cục Địa
thăm dò dầu khí để hoàn chỉnh
chất
và
bản đồ địa chất và tài nguyên địa
Khoáng sản
chất Việt Nam và các vùng biển
phụ cận tỷ lệ 1:1.000.000
TNMT.03.47: Xây dựng quy trình ThS.
Viện
Khoa
công nghệ địa vật lý hiện đại tìm Nguyễn học Địa chất
kiếm nƣớc ngầm trong những Tiên
và
Khoáng
vùng khan hiếm nƣớc ở chiều sâu Phong
sản
lớn (thử nghiệm tại vùng Bình
Thuận và Gia Lai)
TNMT.03.48: Nghiên cứu xây ThS.
Viện
Khoa
dựng quy trình ứng dụng phƣơng Nguyễn học Địa chất
pháp địa tầng phân tập cho các Đức
và
Khoáng
trầm tích Cambri giữa - Ordovic Phong
sản
sớm ở Đông Bắc Việt Nam
TNMT.03.49: Nghiên cứu xây TS. Vũ Liên
đoàn
dựng tiêu chí để hiệu đính, lắp Quang
Bản đồ Địa
ghép các nhóm tờ bản đồ địa chất Lân
chất
Miền
- khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Áp
Bắc,
Tổng
dụng thử nghiệm tại một số nhóm
cục Địa chất
tờ thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ
và
Khoáng
sản
TNMT.03.50: Nghiên cứu cấu TS.
Trung
tâm
trúc khống chế quặng hóa đồng Trần Mỹ Nghiên cứu
dải Sin Quyền-Lũng Pô nhằm dự Dũng
và
Chuyển
báo triển vọng quặng ẩn sâu
giao
công
nghệ Địa chất
- Khoáng sản,
Tổng cục Địa
chất
và
Khoáng sản
Việt Nam
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Số
TT
43

Mã số, tên đề tài
TNMT.03.51:Nghiên cứu cơ sở
khoa học phục vụ xây dựng quy
định về yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng
cho các máy đo địa vật lý (địa
chấn, xạ và điện) trong điều tra cơ
bản địa chất và thăm dò khoáng
sản
TNMT.03.52: Nghiên cứu quy
luật phân bố quặng hóa kim loại
hiếm Liti trong đới Kon Tum,
định hƣớng cho công tác điều tra,
phát hiện quặng kim loại hiếm

Chủ
nhiệm

Cơ quan chủ
trì

KS.
Hoàng
Hải Hà

Liên
đoàn
Vật lý Địa
chất,
Tổng
cục Địa chất
và
Khoáng
sản Việt Nam

Liên
đoàn
Địa
chất
Trung Trung
Bộ, Tổng cục
Địa chất và
Khoáng sản
Việt Nam
45 TNMT.03.53: Nghiên cứu cơ sở ThS. Đỗ Liên
đoàn
khoa học và thực tiễn để xây Quốc
Địa chất Xạ
dựng các quy trình phân tích các Hùng
Hiếm, Tổng
nhóm nguyên tố urani, thori, đất
cục Địa chất
hiếm trong đất, đá, nƣớc trên hệ
và
Khoáng
thiết bị ICP-MS Agilent 7700x
sản
46 TNMT.03.54: Nghiên cứu xác lập ThS.
Viện
Khoa
các thông số địa chất - địa vật lý Nguyễn học Địa chất
làm cơ sở đồng danh, liên kết vỉa Văn
và
Khoáng
than ở bể than Sông Hồng, áp Tình
sản
dụng thử nghiệm tại vùng Tiền
Hải
47 TNMT.03.55: Nghiên cứu cơ sở
Cục
Thẩm
khoa học phục vụ công tác xây TS. Mai định và Đánh
dựng dự án cải tạo, phục hồi môi Thế
giá tác động
trƣờng trong khai thác khoáng sản Toản
môi trƣờng,
bằng phƣơng pháp lộ thiên và
Tổng cục Môi
hầm lò ở Việt Nam
trƣờng
Tổng cộng
44

ThS.
Dƣơng
Ngọc
Tình
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Thời gian

Kinh
phí
(Tr.đ)

Bắt
đầu
2014

Kết
thúc
2015

2014

2015

1.499

2014

2015

1.501

2014

2015

1.401

2014

2015

1.600

1.327

61.626

PHẦN 2: KẾT QUẢ NỔI BẬT CÁC ĐỀ TÀI
NỘI DUNG 1. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ
LOẠI KHOÁNG SẢN ĐÃ PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ PHỤC VỤ
VIỆC ĐẤU THẦU KHOÁNG SẢN, KHOANH ĐỊNH CÁC KHU VỰC DỰ TRỮ
KHOÁNG SẢN. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG MỘT SỐ LOẠI
HÌNH KHOÁNG SẢN MỚI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÖNG
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC, XÁC LẬP TIÊU CHÍ VÀ
PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Mã số TNMT.03.13)
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Tất Trung.
1.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: KS. Nguyễn Văn Thuyên, đồng chủ
nhiệm, ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
a) Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài:
- Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nƣớc, giúp cho sử dụng toàn diện và có hiệu
quả nguồn tài nguyên khoáng sản;
- Tạo thêm nguồn thu cho ngân sách của nhà nƣớc qua việc tính tiền khi cấp quyền
khai thác khoáng sản.
b) Mục tiêu cụ thể của đề tài:
- Xác lập các căn cứ khoa học, từ đó xây dựng mô hình, phƣơng pháp tính tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản phù hợp với điều kiện Việt Nam;
- Áp dụng phƣơng pháp tính thử đối với một số loại khoáng sản;
- Biên soạn Thông tƣ quy định phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế độ quản lý
và sử dụng tiền cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản.
1.5 Nội dung nghiên cứu:Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài tập trung
nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau:
- Tài nguyên khoáng sản một nguồn tài nguyên quan trọng trong tổng thể tài
nguyên thiên nhiên và của cải xã hội;
- Nghiên cứu đánh giá phƣơng pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
trong nƣớc và trên thế giới;
- Các phƣơng pháp tiếp cận tính tiền cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản;
- Xây dựng mô hình tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phù hợp với điều
kiện của Việt Nam;
- Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị kinh tế của mỏ khoáng sản làm căn cứ
để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
- Thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý và tính toán mức tiền cấp quyền khai thác cho
một số loại khoáng sản;
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- Biên soạn Thông tƣ quy định phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế độ quản lý
và sử dụng tiền cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.001 triệu đồng;Kinh phí thực hiện: 950 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu:
2.1 Mở đầu: Tình hình hoạt động khai thác khoáng sản hiện còn nhiều bất cập,
mà một nguyên nhân cơ bản là việc cấp phép khai thác nhƣ cho không, không phải trả
tiền đã dẫn đến sử dụng mỏ lãng phí, không hiệu quả. Do không phải mua mỏ hay trả tiền
cho phần trữ lƣợng đƣợc sử dụng nên doanh nghiệp không lo phải tiết kiệm trữ lƣợng.
Mặt khác, vì chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình, doanh nghiệp tập trung khai thác
phần khoáng sản giầu, dễ dẫn đến lãng phí trữ lƣợng, ít quan tâm đến việc ô nhiễm và
hủy hoại môi trƣờng.
Để sớm khắc phục những tồn tại nêu trên, trong công tác quản lý hoạt động
khoáng sản cần thiết phải xây dựng các quy định liên quan đến cấp phép khai thác, trong
đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi đƣợc cấp giấy phép khai thác phải nộp ngân sách nhà
nƣớc một số tiền nhất định, tùy thuộc vào giá trị trữ lƣợng khoáng sản của từng mỏ và
từng loại khoáng sản cụ thể. Đây chính là cơ sở để Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam triển khai nghiên cứu đề tài:“Nghiên cứu cơ sở khoa học, xác lập tiêu chí và phƣơng
pháp xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học
và công nghệ số: TNMT.03.13/HĐKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2011 với Vụ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:Các phƣơng pháp chủ yếu đƣợc sử dụng trong
nghiên cứu đề tài, gồm:
2.2.1. Phương pháp thống kê: Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong khảo sát, thu
thập tài liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng các tỉnh, thành và một số doanh nghiệp
khai thác nhằm đánh giá tổng quan về hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh
nghiệp với các nhóm thông tin: Khái quát chung của các mỏ thuộc diện quản lý của Sở
Tài nguyên và Môi trƣờng; Tình hình khai thác chế biến và tiêu thụ khoáng sản hàng năm
của các doanh nghiệp; Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp khai thác, chế
biến. Tổng hợp các số liệu, tài liệu phục vụ cho tính tiền cấp quyền khai thác một số mỏ
khoáng sản
2.2.2. Phương pháp chuyên gia:Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng để tham khảo
kinh nghiệm của các nƣớc về định giá mỏ cũng nhƣ lấy ý kiến chuyên gia trong các buổi
hội thảo khoa học về các nội dung nghiên cứu.
2.2.3. Phương pháp phân tích:Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong quá trình
tổng hợp, xây dựng các tiêu chí tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tính mức thu
cụ thể cho một số loại mỏ khoáng sản.
2.3 Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Tiêu chí và phƣơng pháp tính tiền khi cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản;
- Dự thảo Thông tƣ quy định phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế độ quản lý
và sử dụng tiền cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản;
- Kết quả áp dụng phƣơng pháp tính thử đối với một số loại khoáng sản.
2.3.2. Các công bố khoa học: Không.
2.3.3.Công tác đào tạo sau đại học: Không.
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2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:Đƣợc sử dụng để làm căn cứ xây dựng và ban hành
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phƣơng
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
2.6. Kết luận và kiến nghị:Sau 2 năm thực hiện, Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa
học,xác lập tiêu chí và phƣơng pháp xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” đã
hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra và đạt đƣợc các kết quả chủ yếu nhƣ sau:
- Xác định rõ vai trò của tài nguyên khoáng sản là một nguồn tài nguyên quan
trọng trong tổng thể tài nguyên thiên nhiên và của cải xã hội.
- Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề liên quan đến phƣơng pháp luận về tính tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản trong nƣớc và trên thế giới.
- Phân tích, đánh giá các nhóm yếu tố ảnh hƣởng đến giá trị kinh tế của các mỏ
khoáng sản.
- Xác định cụ thể các tiêu chí tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- Xây dựng đƣợc mô hình và phƣơng pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
- Thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý và tính toán tiền cấp quyền khai thác cho 8 loại
khoáng sản theo phƣơng pháp đƣợc xây dựng
- Dự thảo Thông tƣ quy định phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế độ quản lý
và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Từ các kết quả nghiên cứu có thể rút ra các kết luận:
- Việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là hết sức cần thiết, một mặt vừa
đảm bảo đƣợc quyền của ngƣời chủ mỏ là nhà nƣớc đại diện cho quyền lợi của toàn dân,
mặt khác về phía nhà đầu tƣ, do phải trả tiền để đƣợc cấp quyền khai thác mỏ bắt buộc họ
phải sử dụng tối đa và hợp lý trữ lƣợng đã đƣợc cấp, khắc phục đƣợc tình trạng khai thác
tràn lan, kém hiệu quả nhƣ hiện nay. Đây cũng là yêu cầu đặt ra của Luật khoáng sản mới
ban hành khi cấp phép khai thác cho các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động khoáng
sản.
- Về phƣơng pháp, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đƣợc xác định cụ thể trên
cơ sở trữ lƣợng khoáng sản của mỏ cấp phép, giá khoáng sản ở từng thời điểm cấp phép
và mức thu tiền đối với từng loại khoáng sản. Trong đó:
+ Trữ lƣợng khoáng sản để tính tiền cấp quyền khai thác là trữ lƣợng địa chất
đƣợc cấp phép khai thác. Còn đối với các giấy phép khai thác cấp trƣớc ngày Luật
khoáng sản 2010 có hiệu lực, trữ lƣợng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ
lƣợng còn lại tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 và đƣợc xác định bằng cách lấy trữ lƣợng
địa chất ghi trong giấy phép trừ đi trữ lƣợng địa chất đã khai thác tính đến ngày 30 tháng
6 năm 2011. Trữ lƣợng địa chất đã khai thác đƣợc thống kê theo báo cáo nộp thuế tài
nguyên hàng năm của các tổ chức, cá nhân.
+ Giá khoáng sản để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đƣợc xác định theo
giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy
định, có hiệu lực tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
+ Tỷ lệ phần trăm trữ lƣợng địa chất để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
đƣợc xác định dựa vào mức lợi nhuận trên doanh thu của từng loại khoáng sản và phƣơng
án chia lợi nhuận giữa nhà nƣớc và chủ đầu tƣ. Mức lợi nhuận của từng loại khoáng sản
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cần đƣợc tính toán trên cơ sở tài liệu thống kê nhiều năm của nhiều mỏ. Mức thu này tối
đa không quá 5% và tùy thuộc vào loại, nhóm khoáng sản. Tỷ lệ % trữ lƣợng để tính tiền
cấp quyền khai thác đƣợc ấn định có xem xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp khai thác, bƣớc đầu nên quy định bằng 1/3 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
bình quân, nhƣng tối đa không quá 5%.
+ Phƣơng pháp khai thác (lộ thiên, hầm lò) và điều kiện kinh tế-xã hội của vùng
nơi có mỏ cấp phép khai thác đƣợc xem xét, tính đến khi xác định tiền cấp quyền khai
thác mỏ khoáng sản.
- Để đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức và cá nhân khai thác mỏ khoáng sản
một cách ổn định nên có nhiều hình thức thu tiền cấp quyền khai thác một cách linh hoạt:
nộp 1 lần hay nhiều lần. Trong đó phải có chính sách khuyến khích đối với các tổ chức cá
nhân áp dụng hình thức nộp 01 lần; đồng thời buộc các tổ chức, cá nhân thực hiện theo
hình thức nộp nhiều lần, từ lần thứ hai, ngoài số tiền nộp theo từng kỳ, còn phải nộp thêm
lãi suất cho số tiền chƣa trả bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam
công bố và đƣợc tính bình quân của cả kỳ.
- Ngoài hình thức nộp tiền 1 lần hay nhiều có thể áp dụng hình thức kết hợp nộp
lần đầu cho 2 hay 3 năm sau đó nộp hàng năm cho đền khi hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền
(sẽ kết thúc nộp trƣớc 2 hay 3 năm tƣơng ứng). Hình thức này vừa tạo điều kiện thu tiền
cấp quyền khai thác vào ngân sách đợt đầu khi cấp phép và ổn định trong quá trình hoạt
động của mỏ. Doanh nghiệp nộp tiền hàng năm tƣơng ứng với trữ lƣợng đƣợc sử dụng.
Số tiền nộp hằng năm theo trữ lƣợng dự kiến sử dụng và giá tính thuế tài nguyên cùng
thời kỳ. Hình thức nộp tiền này rất linh hoạt và hợp lý vì theo sát giá thị trƣờng tại thời
điểm nộp tiền.
- Trên cơ sở nguồn thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy hoạch đã
đƣợc phê duyệt, nhà nƣớc cần xem xét bổ sung kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa
chất về khoáng sản.
Bên cạnh những kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc nhƣ đã nêu ở trên, đề tài còn gặp
một số vấn đề khó khăn, ảnh hƣởng đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Đó là:
- Giá trị kinh tế của mỏ khoáng sản là một nội dung quan trọng, gắn liền với việc
lựa chọn tiêu chí và phƣơng pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tuy vậy, các
tài liệu nghiên cứu về vấn đề này ở nƣớc ngoài cũng nhƣ trong nƣớc không nhiều, trong
khi đó các quan điểm về xác định giá trị kinh tế mỏ khoáng sản lại còn chƣa thống nhất.
- Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai
thác, chế biến khoáng sản thể hiện trong các báo cáo tài chính hàng năm thƣờng không
đầy đủ và không tách bóc đƣợc với các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác, gây không ít
khó khăn cho việc thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ cho việc tính toán tiền cấp quyền
khai thác theo các tiêu chí lựa chọn.
- Đối với các mỏ khoáng sản đã cấp giấy phép khai thác trƣớc khi Luật khoáng sản
2010 có hiệu lực, việc xác định trữ lƣợng cấp phép còn lại là không đơn giản và khó kiểm
soát, nhất là trong trƣờng hợp các thông tin ghi trong giấy phép qua các thời kỳ còn có
nhiều bất cập.
Để khắc phục những điểm tồn tại nêu trên, đồng thời đƣa kết quả nghiên cứu đề tài
vào thực tế công tác quản lý cấp giấy phép khai thác, tập thể tác giả đề xuất thực hiện
trong thời gian tới một số nội dung công việc sau:
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các quy định về định giá mỏ khoáng sản làm
cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trị kinh tế các mỏ khoáng sản của Việt Nam.
- Việc thu tiền của các tổ chức, cá nhân khi cấp phép khai thác là một chủ trƣơng
đúng đắn và cần thiết. Song đây là một chính sách mới, phức tạp, ảnh hƣởng trực tiếp đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy cần lựa chọn bƣớc đi cho
phù hợp, trong đó có thể chia ra các giai đoạn thực hiện, với các mức thu tăng dần, theo
phƣơng châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện phƣơng pháp tính, mức thu,
hình thức thu sao cho hợp lý và phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp khai
thác khoáng sản.
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[2] NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NHẰM BẢO VỆ
KHOÁNG SẢN CHƢA KHAI THÁC
(Mã số: TNMT.03.14)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lại Hồng Thanh; email: thanh.monre@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Trịnh Xuân Hòa, đồng chủ nhiệm,
TS. Hoàng Văn Khoa,ThS. Hoàng Cao Phƣơng, ThS. Nguyễn Đức Thu, KS. Đào
Chí Biền, CN. Phạm Việt Huy, KS. Thân Văn Kết.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
a) Mục tiêu tổng quát:
- Làm rõ thực trạng, tồn tại của công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác thời
gian qua, đặc biệt là từ khi Luật khoáng sản năm 1996 có hiệu lực;
- Đề xuất các giải pháp hiệu quả để bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác góp phần
tăng cƣờng hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc về khoáng sản trong thời gian tới.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Làm rõ bản chất, đặc điểm của khoáng sản - loại “tài sản hữu hình” nhƣng đặc
biệt và hữu hạn;
- Làm rõ nội hàm khái niệm “khoáng sản chƣa khai thác”;
- Nghiên cứu, làm rõ bản chất sở hữu của khoáng sản và vấn đề quyền của chủ sở
hữu, quyền của tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản liên quan đến công tác bảo vệ
khoáng sản chƣa khai thác;
- Rà soát làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến công tác bảo vệ khoáng
sản chƣa khai thác (cơ quan nhà nƣớc, chính quyền địa phƣơng các cấp, tổ chức, cá nhân
khai thác, ngƣời dân nơi có khoáng sản);
- Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trong thời gian
qua; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
- Nghiên cứu kinh nghiệm nội dung bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác của một vài
nƣớc trên thế giới và khu vực; tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm việc thực hiện công
tác này tại Indonesia;
- Rà soát các quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành đối với công tác bảo
vệ tài sản nhà nƣớc nói chung, bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác nói riêng để định hƣớng
hoàn thiện;
- Đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cƣờng hiệu lực công tác bảo vệ
khoáng sản chƣa khai thác trong thời gian tới;
- Đề xuất nội dung Thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (hoặc văn bản có
giá trị pháp lý phù hợp) để hƣớng dẫn thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai
thác.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Khoáng sản và những đặc điểm của khoáng sản; khái niệm “khoáng sản chƣa khai
thác”;
- Nghiên cứu vấn đề sở hữu về khoáng sản ở Việt Nam và trên thế giới;
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- Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản;
- Nghiên cứu thực trạng tình hình công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác ở
Việt Nam trong thời gian qua, những hạn chế và tồn tại;
- Tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với một số địa phƣơng;
- Nghiên cứu quy định quản lý và bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác của một số
nƣớc trên thế giới; khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai
thác tại Indonesia;
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hợp lý để bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trong
thời gian tới.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 917 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 917 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Điều 17 Hiến pháp năm 1992 và Luật khoáng sản đã khẳng định,
Tài nguyên khoáng sản (TNKS) là tài sản hữu hình, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nƣớc
thống nhất quản lý. Đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam đây là một trong những
nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc. Tuy nhiên, đây cũng là loại
tài sản hữu hạn, gần nhƣ không tái tạo nên phải đƣợc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng
hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Muốn vậy, trƣớc hết Nhà nƣớc cần tổ chức quản lý, bảo vệ
tốt TNKS- bởi đây là đối tƣợng của hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.
Có thể nói trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác đã
đƣợc quy định. Trƣớc đây, văn bản có tính pháp lý cao nhất điều chỉnh nội dung này là
Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản năm 1989. Từ khi Luật khoáng sản năm 1996 đƣợc
ban hành, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1996, công tác quản lý nhà nƣớc về khoáng
sản nói chung và bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác nói riêng đã bƣớc sang giai đoạn mới
với hiệu quả cao hơn. Gần đây nhất, Luật khoáng sản năm 2010 đƣợc Quốc hội khóa XII
thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đã có những quy định mới, cụ thể
hơn trong một chƣơng riêng nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên
quan, của các cấp chính quyền địa phƣơng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thăm dò,
khai thác khoáng sản trong bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác.
Để thực hiện trách nhiệm hƣớng dẫn công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác quy
định tại khoản 1 Điều 19 Luật khoáng sản năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã
giao cho Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề
xuất giải pháp hiệu quả nhằm bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác”, mã số TNMT.03.14/1015 do TS. Lại Hồng Thanh và TS. Trịnh Xuân Hòa là đồng Chủ nhiệm.
Sau hai năm triển khai thực hiện theo đề cƣơng Thuyết minh đã đƣợc Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng phê duyệt, đến cuối năm 2012 các hạng mục và khối lƣợng công
việc đã đƣợc nhóm tác giả hoàn thành. Báo cáo này là tổng hợp các kết quả đã đạt đƣợc
trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài và đã đƣợc bổ sung, hoàn chỉnh theo kết luận
của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng cũng nhƣ ý kiến góp ý của các ủy viên Hội đồng tại phiên họp
ngày 30 tháng 3 năm 2013.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã
thực hiện các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
- Phƣơng pháp tổng hợp;
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- Phƣơng pháp thống kê;
- Phƣơng pháp so sánh;
- Phƣơng pháp chuyên gia;
- Phƣơng pháp lịch sử;
- Phƣơng pháp đánh giá thông qua phiếu khảo sát, chất vấn, phỏng vấn (nhóm tác
giả đã thiết kế 05 mẫu phiếu khảo sát cho các đối tƣợng khác nhau để sử dụng khi đi
khảo sát tại thực địa và thu thập số liệu);
- Phƣơng pháp ứng dụng công nghệ thông tin.
2.3. Danh mục kết quả: Sản phẩm của Đề tài là dự thảo Quyết định của Thủ
tƣớng Chính phủ để thay thế Quyết định số 219/1999/ QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm
1999 của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách hỗ trợ quyền lợi của nhân dân địa phƣơng
nơi có khoáng sản đƣợc khai thác, chế biến và bảo vệ TNKS chƣa khai thác. Tuy nhiên,
Luật khoáng sản năm 2010 không quy định thẩm quyền ban hành Quyết định liên quan
đến nội dung này của Thủ tƣớng Chính phủ. Do đó, kết quả nghiên cứu của Đề tài đã
đƣợc sử dung để đƣa vào nội dung Chƣơng III (Quyền lợi của địa phƣơng và ngƣời dân
nơi có khoáng sản đƣợc khai thác; bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác) trong dự thảo Nghị
định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Theo đó, có 06 điều quy định
đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của địa phƣơng và ngƣời
dân nơi có khoáng sản đƣợc khai thác; bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Kết quả của đề tài là các nội dung 06 điều đã đƣợc
đƣa vào Chƣơng II của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP nhƣ đã
nêu trên và đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chính thức trình Chính phủ để xem
xét, ban hành (dự kiến ban hành trong Quý II năm 2016).
Sau khi Nghị định đƣợc Chính phủ thông qua, các quy định có liên quan đến công
tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của địa phƣơng và ngƣời dân nơi có khoáng sản
đƣợc khai thác; trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của
các cấp chính quyền địa phƣơng, của ngƣời đứng đầu trong công tác bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác đƣợc thực thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về khoáng
sản nói chung, công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác nói riêng.
2.6. Kết luận: Có thể nói, với việc ban hành Luật khoáng sản năm 1996, và mới
đây nhất là Luật khoáng sản năm 2010, công tác bảo vệ khoáng sản khai thác ở nƣớc ta
trong thời gian qua đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể; hoạt động khai thác khoáng sản
của các tổ chức, cá nhân đã dần đi vào nền nếp; khoáng sản sau khai thác đã đƣợc quan
tâm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm hơn; công tác bảo vệ môi trƣờng trong khai thác
khoáng sản đã đƣợc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, công tác này vẫn
có một số tồn tại, hạn chế:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản chƣa sâu rộng,
đặc biệt đối với ngƣời dân nơi có mỏ đƣợc khai thác và chính quyền địa phƣơng cấp xã.
Do đó, nhận thức về tầm quan trọng và vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác của ngƣời dân địa phƣơng, chính quyền cấp xã chƣa đầy đủ; tổ chức, cá
nhân hoạt động khoáng sản (HĐKS0 chƣa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc quản
lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài sản của nhà nƣớc giao là khoáng sản trong khu vực
đƣợc phép hoạt động.
29

- Tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nƣớc làm đại diện và
thống nhất quản lý. Theo đó, Nhà nƣớc với tƣ cách là đại diện chủ sở hữu, nắm giữ toàn
bộ nguồn TNKS - nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc nhƣng công tác điều tra cơ
bản địa chất về khoáng sản trong thời gian qua còn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa
đi trƣớc một bƣớc để làm cơ sở xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch khoáng sản cũng nhƣ
quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội liên quan. Trong thực tế kết quả công tác điều tra cơ
bản địa chất về khoáng sản còn hạn chế, đến nay công tác điều tra, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 mới đạt gần 58% diện tích đất liền. Do đó, Nhà nƣớc chƣa nắm
chắc, đầy đủ nguồn TNKS của đất nƣớc để tổ chức tốt hơn, hiệu quả hơn công tác quản
lý, bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác.
-Công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn,
giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép khi đã diễn ra mà chƣa có giải pháp
phòng chống ngay từ khi có những biểu hiện nguy cơ. Khi có hoạt động khai thác trái
phép, các cấp chính quyền địa phƣơng mới huy động lực lƣợng (chủ yếu là công an, quân
đội và một số cơ quan chức năng khác) để tổ chức giải tỏa, truy quét lực lƣợng khai thác
trái phép. Cách thức này đã đƣợc sử dụng trong suốt thời gian qua nhƣng thực tế cho thấy
đây không phải là giải pháp thực sự hiệu quả. Phần lớn sau khi lực lƣợng giải tỏa rời khỏi
địa bàn, hoạt động khai thác trái phép lại tái diễn, thậm chí còn ở quy mô, mức độ lớn
hơn. Trong vài năm năm gần đây, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã có chiều
hƣớng tăng nhanh cả về số lƣợng khoáng sản bị khai thác trái phép cũng nhƣ số lƣợng
tỉnh/thành phốcó khoáng sản bị khai thác trái phép; tính chất, mức độ của hoạt động khai
thác khoáng sản trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp.
Một trong những nguyên nhân là các quy định về công tác bảo vệ khoáng sản chƣa
khai thác trong thời gian qua còn chung chung, chƣa có tính khả thi; chƣa quy định cụ thể
trách nhiệm của các chủ thể tham gia công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác.
- Bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác khác với bảo vệ loại tài sản khác, đó là không
chỉ bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác (ở trạng thái tự nhiên) mà còn phải bảo vệ khoáng
sản ngay trong quá trình khai thác của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Đồng
thời, bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác còn là khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, có
hiệu quả khoáng sản nhằm khai thác tối đa lợi ích khoáng sản sau khai thác. Tuy nhiên,
công tác này chƣa đƣợc các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản quan tâm thực hiện
dẫn tới tổn thất khoáng sản còn ở mức cao, khoáng sản chƣa đƣợc sử dụng hợp lý, tiết
kiệm.
Một trong những nguyên nhân là quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản trong
diện tích khu vực HĐKS, nhất là khai thác khoáng sản; trách nhiệm khai thác triệt để,
giảm tối đa thất thoát khoáng sản trong quá trình khai thác đối với tổ chức, cá nhân khai
thác khoáng sản chƣa đƣợc cụ thể, chi tiết, mang tính hình thức. Chƣa có quy định để
khuyến khích, vinh danh các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có hiệu quả, thực hiện
tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trƣờng trong khai thác khoáng sản; thực hiện tốt nghĩa vụ tài
chính với nhà nƣớc cũng nhƣ trách nhiệm với ngƣời dân và địa phƣơng nơi có khoáng
sản.
- Công tác bảo vệ khoáng sản chƣa đƣợc quan tâm ngay trong giai đoạn lập chiến
lƣợc, quy hoạch khoáng sản; việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chƣa đƣợc
đánh giá một cách tổng thể việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên
nhiên khác có liên quan (nhƣ đất, nƣớc, rừng v.v..); chƣa gắn việc chủ động ứng phó biến
đổi khi hậu ngay từ giai đoạn lập chiến lƣợc, quy hoạch khoáng sản; bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác chƣa thực hiện tốt trong quá trình sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên
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khác (đất đai, rừng, nƣớc); bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác chƣa đƣợc quan tâm khi lập
chiến lƣợc, quy hoạch khoáng sản cũng nhƣ trong quá trình lập quy hoạch khu đô thị, khu
dân cƣ tập trung, quy hoạch khu công nghiệp v.v..
- Hệ thống cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về khoáng sản từ Trung
ƣơng đến địa phƣơng chƣa thực sự đủ mạnh về quyền hạn cũng nhƣ lực lƣợng cán bộ làm
công tác quản lý. Chƣa thiết lập đƣợc hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm soát HĐKS thống
nhất, đồng bộ từ Trung ƣơng đến địa phƣơng để thực hiện tốt chức năng giám sát HĐKS,
trong đó có công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác. Thời gian qua, công tác phối hợp
giữa cơ quan Trung ƣơng và các cấp chính quyền địa phƣơng; giữa các cơ quan chức
năng khác nhau trong tác quản lý nhà nƣớc về khoáng sản nói chung, bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác nói riêng còn chƣa chặt chẽ, chƣa có hiệu quả cao.
- Chế tài xử phạt đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép; khai thác khoáng
sản gây tổn thất lớn TNKS chƣa thực sự đủ mạnh, chƣa đủ sức răn đe, thậm chí chƣa quy
định đƣợc tội danh liên quan đến hành vi nêu trên trong trƣờng hợp vi phạm nghiêm
trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng trong quy định của Bộ Luật hình sự.
2.7. Kiến nghị:
1-Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, chỉ đạo các đơn vị có liên quan
tổ chức thực hiện một số giải pháp trƣớc mắt thuộc trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về
khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã đề xuất trong Báo cáo, cụ thể là:
- Đƣa vào chƣơng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ
TNMT để tiếp tục hoàn thiện nội dung và ban hành Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ
về trách nhiệm và cơ chế phối hợ bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác để thống nhất áp
dụng trên phạm vi cả nƣớc (dự thảo Quyết định kèm theo); đồng thời xem xét, chỉ đạo
xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chƣa khai
thác của UBND các cấp làm cơ sở đánh giá hàng năm công tác này tại các địa phƣơng;
- Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ hƣớng dẫn công tác lập dự toán
chi ngân sách hàng năm cho công tác bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác để thực hiện
Điều 20 Luật Khoáng sản năm 2010;
- Nghiên cứu xây dựng nhằm ban hành quy chế phối hợp giữa các Bộ: Tài nguyên
và Môi trƣờng, Công thƣơng, Tài chính trong việc giám sát sản lƣợng khai thác khoáng
sản thực tế cuả các doanh nghiệp nhằm góp phần giảm tổn thất khoáng sản, chống thất
thu ngân sách Nhà nƣớc trong việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tính
và thu thuế TNKS;
- Giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Thi
đua khen thƣởng, các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng triển khai xây
dựng Đề án trao ”Giải thƣởng khoáng sản” hàng năm để vinh danh các doanh nghiệp
HĐKS đạt các tiêu chí nhƣ đã nêu ở nội dung phần Đề xuất giải pháp;
- Sớm hoàn thành, trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ
bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó đặc biệt
quan tâm đến các giải pháp bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác ngay trong quá trình lập
quy hoạch.
2-Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, phê duyệt Báo cáo tổng kết Đề
tài và công bố kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ, Thủ tƣớng
Chính phủ; chủ động phối hợp với các Bộ ngành có liên quan, các địa phƣơng triển khai
đồng bộ các giải pháp hiệu quả bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác nhƣ đã đề xuất trong
nội dung Báo cáo tổng kết.
31

[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHÍ KHOANH
ĐỊNH KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ
(Mã số TNMT.03/10-15)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng-Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (nay là
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam).
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vƣơng Mạnh Sơn; Email:vuongson16@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Trần Văn
Miến, TS. Hoàng Văn Khoa, TS. Lê Ái Thụ, TS. Nguyễn Bá Minh, ThS. Hoàng Cao
Phƣơng, ThS. Phạm Thị Chung
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
a) Mục tiêu tổng quát: Xác lập các tiêu chí để khoanh định khu vực có khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ phục vụ công tác quản lý hoạt động khoáng sản theo phân cấp quản lý
đƣợc quy định trong Luật Khoáng sản.
b) Mục tiêu cụ thể: xây dựng bộ tiêu chí về khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ phù hợp
với hoàn cảnh kinh tế xã hội ở nƣớc ta. Xây dựng phƣơng pháp khoanh định khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với từng loại khoáng sản trên cơ sở các mỏ, điểm quặng
đã đƣợc đánh giá tiềm năng.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng hợp các quy định pháp luật về khoáng sản liên quan khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ: Trong thực tiễn quản lý hoạt động khoáng sản, Nhà nƣớc đã có
nhiều văn bản pháp luật quy định về khai thác khoáng sản tận thu đối với các loại khoáng
sản có quy mô nhỏ lẻ. Song đối tƣợng khoáng sản khai thác tận thu trong các quy định
quy phạm pháp luật trƣớc đây không hoàn toàn đồng nghĩa với khái niệm khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ quy định trong Luật Khoáng sản năm 2010. Do vậy, cần bổ sung, hoàn
thiện các tiêu chí về mặt pháp lý để xác định rõ khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
- Nghiên cứu tổng hợp dữ liệu khoáng sản: Phần này đƣợc nghiên cứu tập trung
trong 8 chuyên đề tổng hợp tƣ liệu theo 8 nhóm khoáng sản: than, sắt và hợp kim của sắt,
kim loại thông thƣờng, kim loại nhẹ, kim loại quý, kim loại phóng xạ và đất hiếm, khoáng
chất công nghiệp và vật liệu xây dựng. Hiện tại có 1104 báo cáo kết quả công tác tìm
kiếm, đánh giá và thăm dò đã đƣợc thực hiện có trong Lƣu trữ địa chất thuộc phạm vi
nghiên cứu.
- Phân tích, đánh giá tài liệu dữ liệu khoáng sản: Kết quả đã thống kê đƣợc 827
báo cáo có tính đƣợc tài nguyên trữ lƣợng cụ thể phục vụ cho công tác nghiên cứu của đề
tài này theo từng loại khoáng sản. Đối với từng loại khoáng sản đã tiến hành mô tả đặc
điểm địa chất, tính chất, nguồn gốc và số lƣợng tài nguyên trữ lƣợng của mỏ, điểm quặng
từ cấp 333 và tƣơng đƣơng trở lên, phục vụ cho xây dựng các chuyên đề tiếp theo.
- Xây dựng các luận cứ khoa học: Phần này đƣợc nghiên cứu tập trung trong 37
chuyên đề về phân loại khoáng sản, xây dựng tiêu chí về khoanh định khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ cho từng loại khoáng sản và đề xuất phƣơng pháp (quy trình) xác
định khoáng sản là phân tán, nhỏ lẻ. Với nội dung: xác định các loại khoáng sản phù hợp
khai thác nhỏ; xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng loại khoáng sản gồm tiêu chí về mức
độ nghiên cứu địa chất khoáng sản, về mức độ tập trung (phân tán), về loại hình nguồn

32

gốc, về quy mô tài nguyên trữ lƣợng…Trên cơ sở tập hợp các kết quả, xây dựng bộ tiêu
chí, đề xuất quy trình xác định các điểm quặng, mỏ thuộc khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 684 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 684 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng,
với hơn 5.000 mỏ, điểm quặng của hơn 60 loại khoáng sản, trong đó có một số loại
khoáng sản có trữ lƣợng lớn nhƣ: than, bauxite, titan, đất hiếm..., song hầu hết còn lại có
quy mô nhỏ và phân tán.
Các hoạt động khai khoáng nói chung, trong đó có khai thác khoáng sản quy mô
nhỏ, phân tán, đã và đang góp phần đáng kể cho nền kinh tế đất nƣớc, tạo công ăn việc
làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, việc khai thác các mỏ nhỏ tràn lan tại các địa
phƣơng trên cả nƣớc trong những năm gần đây đã và đang để lại nhiều hệ quả về cạn
kiệt, lãng phí tài nguyên, cũng nhƣ những tác động rất xấu về môi trƣờng, không đảm
bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cần có những quy định cụ thể để quản lý
tạo điều kiện phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, giảm thiểu những tác động tiêu cực trong
khai thác mỏ nhỏ, lẻ.
Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí khoanh định khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ” đƣợc đặt ra, là cơ sở khoa học giúp xây dựng các quy định
cụ thể về khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, phục vụ cho công tác phân cấp quản lý
các hoạt động khoáng sản tại các cơ quan trung ƣơng và địa phƣơng đƣợc hiệu quả đã
đƣợc quy định tại Điều 27 Luật Khoáng sản năm 2010.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Tổng hợp tài liệu về chính sách, quy định pháp luật về khoáng sản nhỏ, lẻ qua
các thời kỳ; gồm: Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nƣớc số 22-LCT/HDDNN8 ngày
28/7/1989 về tài nguyên khoáng sản; Nghị định số 95/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng
ngày 25/3/1992 về việc thi hành Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản năm 1989; Luật
khoáng sản năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản năm 2005; Nghị định số
160/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005,Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi
hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị
quyết số 13/NQ-TW ngày 02/3/1996; Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày
17/11/2010; Nghị quyết số 02 - NQ / TW ngày 25/4/2011 về định hƣớng chiến
lƣợckhoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Thu thập, tổng hợp tài liệu địa chất, phân loại mỏ trong và ngoài nƣớc:
+ Trong nước:Về quy mô khoáng sản, hiện tại có phân loại tiềm năng khoáng sản
trên cơ sở số liệu tài nguyên tại Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BTNMT ngày
24/12/2008 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Theo đó, đã chia các loại
khoáng sản theo tiềm năng thành 3 loại: có quy mô lớn, quy mô trung bình và quy mô
nhỏ; theo mức độ điều tra, thăm dò đƣợc chia thành mỏ khoáng, biểu hiện khoáng sản,
biểu hiện khoáng hóa. Cách phân chia này về cơ bản là phù hợp đối với công tác điều tra,
đánh giá khoáng sản, nhƣng chƣa đủ chi tiết đáp ứng yêu cầu về xác định khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ quy định trong Luật khoáng sản số 60/2010/QH12. Hiện nay ở nƣớc ta
chƣa có quy định pháp quy về việc này và cũng nhƣ có nghiên cứu cụ thể.
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+ Trên thế giới: Khái niệm về mỏ phân tán hay tập trung không có định nghĩa cụ
thể. Về phân loại mỏ lớn nhỏ theo quy mô tài nguyên cũng không phổ biến, mà chủ yếu
là phân cấp tài nguyên trữ lƣợng mỏ theo mức độ nghiên cứu địa chất và kinh tế mỏ
khoáng. Riêng ở Nga, hiện cũng có bảng phân loại quy mô mỏ theo tài nguyên (đây là
bảng phân loại hiện đang đƣợc tham khảo ứng dụng tại Quy định về đo vẽ bản đồ địa
chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của nƣớc ta), nhƣng bảng phân loại
này chƣa đủ chi tiết để sử dụng theo yêu cầu của Luật khoáng sản, còn các tiêu chí tƣơng
tự theo quy định trong Luật khoáng sản nƣớc ta thì không có. Năm 2006, cơ quan địa
chất Pháp (BRGM) xây dựng bảng thống phân loại quy mô mỏ theo trữ lƣợng đối với 12
loại khoáng sản chính đại diện cho khu vực Châu Âu, gồm: sắt, mangan, cromit,
molybden, wolfram, nickel, đồng, chì , kẽm, thiếc gốc, titan trong quặng gốc, vàng gốc.
Năm 2007, cơ quan địa chất Nhật Bản (GSJ) xây dựng bảng thống phân loại quy mô mỏ
theo trữ lƣợng đối với 19 loại khoáng sản đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình
Dƣơng, gồm: sắt, mangan, cromit, molybden, wolfram, nickel, đồng, chì , kẽm, thiếc gốc,
titan trong quặng gốc, vàng gốc, antimon, bauxit laterit, barit, fluorit, phosphorit, sét
kaolin, graphit, talc.
Nhìn chung, trên thế giới việc thống kê phân loại các mỏ theo quy mô tài nguyên,
trữ lƣợng phục vụ cho công tác quản lý hoạt động khoáng sản có rất ít tài liệu. Thay vì
đó, các nƣớc thƣờng đề cập đến khái niệm về khai thác nhỏ. Khai thác nhỏ đƣợc hiểu là
khai thác mỏ quy mô nhỏ chứ không hoàn toàn đồng nghĩa với quy mô tài nguyên nhỏ.
Nhƣ vậy, việc xác định mỏ có tính chất phân tán, quy mô nhỏ lẻ phục vụ công tác
quản lý hoạt động khoáng sản là chƣa đƣợc đề cập nhiều trên thế giới và cũng chƣa đƣợc
nghiên cứu cụ thể ở Việt Nam.
- Phân tích, đánh giá, thống kê, phân loại về tài nguyên trữ lƣợng các mỏ, điểm
quặng ở Việt Nam trên cơ sở mỏ, điểm quặng đã đƣợc tìm kiếm, đánh giá, thăm dò có
trong Lƣu trữ địa chất đối với tất cả các loại khoáng sản có mặt ở Việt Nam đã đƣợc
nghiên cứu từ mức đánh giá (tìm kiếm) khoáng sản, có tài nguyên xác định (từ cấp 333
trở lên) và đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt gồm: tất cả các báo cáo tìm
kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt có trong lƣu trữ địa
chất đến tháng 12 năm 2010. Tài nguyên trữ lƣợng theo báo cáo “Thống kê, kiểm kê tài
nguyên khoáng sản rắn” năm 2007 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có bổ sung
đến tháng 12 năm 2010.
- Hội thảo khoa học.
- Phƣơng pháp chuyên gia.
- Ứng dụng tin học.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Bộ tiêu chí áp dụng cho khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của
các loại khoáng sản khác nhau;
- Phƣơng pháp (quy trình) đề xuất sử dụng cho khoanh định khu vực có khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
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- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣa ra đƣợc bộ tiêu chí cơ bản phù hợp mức độ
nghiên cứu địa chất và tình hình hoạt động khoáng sản hiện tại để xác định khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với khoáng sản rắn phục vụ công tác phân cấp quản lý
cấp phép hoạt động khoáng sản hiệu quả hơn.
- Bộ tiêu chí đã đƣợc sử dụng để thực hiện nhiệm vụ khoanh định các khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên phạm vi toàn quốc đợt 1 năm 2013 và đã đƣợc Thủ
tƣớng Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt và công bố.
- Đã xây dựng đƣợc Bảng quy mô tài nguyên, trữ lƣợng khoáng sản nhỏ lẻ theo
nhóm/loại khoáng sản trên cơ sở tài liệu thực tế hiện có ở Việt Nam/hoặc theo thế giới.
2.6. Kết luận:
Kết quả nghiên cứu đã xác lập đƣợc các tiêu chí để xác định khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ đối với khoáng sản rắn, cơ bản phù hợp với đặc điểm và mức độ
nghiên cứu địa chất khoáng sản ở nƣớc ta, gồm bộ 6 tiêu chí:
1-Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động
khoáng sản;
2-Không nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;
3-Các mỏ, điểm quặng có mức độ nghiên cứu từ mức tìm kiếm, đánh giá tiềm
năng hoặc thăm dò và tính đƣợc tài nguyên cấp 333 hoặc trữ lƣợng;
4-Có quy mô tài nguyên dự tính (cấp 333) hoặc trữ lƣợng nhỏ;
5-Không thuộc khu vực tập trung khoáng sản đối với các loại khoáng sản khác
nhau;
6-Không có dấu hiệu phát hiện khoáng sản khác ngoài khoáng sản đã đƣợc thăm
dò hoặc đánh giá tiềm năng khoáng sản.
Trên cơ sở các tiêu chí, đề tài cũng đƣa ra phƣơng pháp (quy trình) xác lập các
khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ phù hợp với thực tiễn hoạt động khoáng sản ở
nƣớc ta, ứng dụng kịp thời và hiệu quả cho nhiệm vụ khoanh định khu vực có khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ; góp phần phục vụ công tác quản lý hoạt động khoáng sản ở trung ƣơng
và địa phƣơng.
Sản phẩm của đề tài gồm bộ tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ và quy trình xác lập các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để phục vụ kịp
thời công tác khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo quy định của
Luật Khoáng sản.
Mặc dù một số loại khoáng sản có mức độ điều tra còn thấp, nên rất ít mỏ, điểm
quặng đƣợc tìm kiếm, đánh giá, thăm dò, số liệu còn ít, không có ý nghĩa thống kê; việc
xác lập tiêu chí quy mô nhỏ về tài nguyên-trữ lƣợng những loại khoáng sản đó phải vận
dụng tƣ liệu nƣớc ngoài, song kết quả của đề tài cơ bản đáp ứng đƣợc mục tiêu là bƣớc
đầu đề xuất đƣợc bộ tiêu chí và phƣơng pháp xác định khu vực có khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ phù hợp với đặc điểm và mức độ nghiên cứu địa chất khoáng sản ở trong nƣớc.
- Những tác động dự kiến của việc khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ
lẻ:
1-Tác động về tài nguyên: Tổng tài nguyên khoáng sản có quy mô phân tán, nhỏ lẻ
chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng tài nguyên đã đƣợc đánh giá đối với từng loại khoáng
sản. Do vậy, việc khai thác khoáng sản ở các khu vực khoanh định là khu vực có khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ sẽ không ảnh hƣởng đến tiềm năng tài nguyên đã biết.
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2-Tác động về môi trƣờng: Khai thác khoáng sản nói chung và khai thác ở khu
vực có khoáng sản nhỏ lẻ nói riêng đều là hoạt động không có lợi về môi trƣờng. Tuy
nhiên, do sức ép và nhu cầu tất nhiên của phát triển kinh tế yêu cầu phát huy tối đa tiềm
năng tài nguyên khoáng sản nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế đất nƣớc. Việc
khai thác khoáng sản ở khu vực do địa phƣơng cấp phép trong những năm qua, do không
đánh giá trữ lƣợng, chất lƣợng, gặp đâu khai thác đấy, khai thác không có thiết kế mỏ,
không đảm bảo an toàn lao động, nhiều rủi ro, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu và nhiều
nguyên nhân khác, đặc biệt là quản lý hoạt động cấp phép và giám sát hoạt động này ở
địa phƣơng chƣa tốt nên dẫn đến hậu quả tàn phá, ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng không
nhỏ đến cộng đồng dân cƣ nơi có khoáng sản. Do vậy, việc khoanh định cụ thể các khu
vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ bàn giao cho địa phƣơng quản lý, kiểm soát hoạt động
khai thác khoáng sản sẽ khắc phục đƣợc phần hạn chế nêu trên.
3-Tác động về kinh tế xã hội: Khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ góp phần
không đáng kể cho ngành công nghiệp khác, doanh thu, nộp ngân sách không đáng kể so
với khoản ngân sách trung ƣơng hỗ trợ cho địa phƣơng, sử dụng phƣơng tiện thô sơ, lạc
hậu, cho nên đây là hoạt động khai thác nhà nƣớc không khuyến khích. Song với một số
địa phƣơng khai thác ở khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ làm thay đổi đáng kể cho một bộ
phận dân cƣ về thu nhập, việc làm. Với đặc điểm khoáng sản ở nƣớc ta nằm rải rác hầu
hết ở các tỉnh trong cả nƣớc, nên quản lý rất khó khăn. Quản lý, bảo vệ không tốt khoáng
sản chƣa khai thác thì dễ xảy ra hoạt động khai thác trái phép, kéo theo nhiều tệ nạn xã
hội khác nhất là đối với khoáng sản nằm lộ trên mặt, dễ phát hiện, dễ khai thác, dễ chế
biến, dễ tiêu thụ trong khi nhiều bộ phận ngƣời dân ở nông thôn nƣớc ta khó khăn về việc
làm, thu nhập thấp, không ổn định. Do đây là giải quyết các vấn đề về xã hội, nên nếu các
địa phƣơng quản lý tốt sẽ tận dụng đƣợc lao động địa phƣơng, nhất là ở vùng sâu vùng xa
và đảm bảo đƣợc mục tiêu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và không lãng phí tài nguyên.
2.7. Kiến nghị
1-Các giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản ở các khu vực có khoáng sản phân
tán, nhỏ lẻ: Các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ bàn giao cho các địa phƣơng là
cơ sở để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp
phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. Song song với việc quản
lý cấp giấy phép hoạt động khoáng sản ở các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, cần có
cơ chế tăng cƣờng công tác kiểm soát ở địa phƣơng từ khâu cấp phép cho đến khâu thanh
tra, kiểm tra và việc chấp hành pháp luật của tổ chức cá nhân đƣợc cấp phép.
Ủy ban nhân dân các tỉnh cần có báo cáo tổng kết, đánh giá công tác quản lý cấp
phép giấy phép khai thác tận thu (trƣớc đây), khoáng sản phân nhỏ lẻ và hiện trạng khai
thác theo hình thức này, nhất là đánh giá về công tác bảo vệ môi trƣờng đối với hoạt động
này.
Ủy ban nhân dân các tỉnh cần tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt
động khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm. Khi giấy phép
hết hạn không đƣợc gia hạn, nhất là đối với trƣờng hợp vi phạm. Trƣờng hợp vi phạm
nhƣng không khắc phục, hoặc không thể khắc phục thì kiên quyết thu hồi.
Ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo tình hình khai thác theo Quy hoạch thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đƣợc địa phƣơng phê duyệt theo thẩm quyền.
Đánh giá công tác lập quy hoạch ở địa phƣơng bảo đảm phù hợp Chiến lƣợc phát triển
kinh tế xã hội vùng, liên vùng.
Tăng cƣờng công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chƣa khai thác, nhất là đối với
khu vực bị thu hồi giấy phép. Xử lý nghiêm hoạt động khai thác trái phép.
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Thực hiện tốt đồng bộ các biện pháp trên sẽ phần nào lập lại trật tự trong hoạt
động khai thác khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
2-Các giải pháp về pháp luật, chính sách: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề
tài, kiến nghị bổ sung các khu vực tập trung khoáng sản đối với từng loại khoáng sản, sửa
đổi quy mô nhỏ của các mỏ, điểm quặng trong Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng
3 năm 2012 để phù hợp hơn với các kết quả cập nhật về điều tra cơ bản địa chất về
khoáng sản; Xây dựng quy định pháp luật về khai thác nhỏ ở Việt Nam.
3-Các giải pháp về khoa học công nghệ:
- Đề xuất đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tiêu chí về khai thác
khoáng sản quy mô nhỏ ở Việt Nam.
- Đề xuất đề tài cấp cơ sở: định kỳ 5 năm, cho phép mở đề tài: Nghiên cứu xây
dựng tiêu chí về quy mô mỏ nhỏ theo tài liệu cập nhật về thực tế hoạt động đánh giá và
thăm dò khoáng sản ở Việt Nam.
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[4] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC LOẠI TÀI
NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHOÁNG SẢN
TRONG TỔNG THU NHẬP QUỐC NỘI (GDP), ĐỊNH HƢỚNG CHÍNH SÁCH
ĐẦU TƢ TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT- KHOÁNG SẢN
(Mã số: TNMT.03.21)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ái Thụ; Email: Thu1953@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Cảnh Nam, TS. Phan Thị
Thái, Phạm Đình Thúy, KS. Đào Chí Biền, ThS. Nguyễn Bá Minh, CN. Vũ Văn Thắng,
Đinh Thanh Bình.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng phƣơng pháp xác định giá trị của khoáng sản trong tổng thu nhập quốc
nội;
- Đề xuất các giải pháp quản lý và chính sách đầu tƣ hợp lý đối với lĩnh vực địa chất
và khoáng sản.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp xác định giá trị khoáng sản trong tổng thu
nhập quốc nội theo loại khoáng sản quan trọng và tổng thể các loại khoáng sản;
- Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trong thời gian
qua;
- Thống kê, tính toán giá trị khoáng sản trong tổng thu nhập quốc nội;
- Đề xuất các giải pháp quản lý và chính sách đầu tƣ hợp lý đối với lĩnh vực địa
chất và khoáng sản.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: Kinh phí phê duyệt: 839 triệu đồng; Kinh thực hiện: 839
triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính
trị về định hƣớng chiến lƣợc khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 đã đặt mục tiêu phấn đấu cho ngành công nghiệp khai khoáng là đến
năm 2020 phải nâng tỉ trọng ngành công nghiệp khai khoáng trong Tổng sản phẩm quốc
nội từ khoảng 10% hiện nay lên 15-20% vào năm 2020 và tiếp tục tăng vào những năm
tiếp theo; tăng tỉ trọng công nghiệp khai khoáng trong sản xuất công nghiệp, là một trong
những mục tiêu quan trọng của ngành công nghiệp khai khoáng cần phải đạt đƣợc để
hoàn thành giai đoạn đƣa nƣớc ta trở thành một nƣớc công nghiệp hiện đại vào năm
2020.
Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, ngành công nghiệp khai khoáng (trừ dầu khí) sau
đây đƣợc viết là công nghiệp khai khoáng cần phải xác định đƣợc những nhiệm vụ quan
trọng từ khâu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò, khai thác, chế biến và sử
dụng hợp lý có hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra. Một trong những nội dung quan trọng
nhất nhằm tăng tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp khai khoáng trong Tổng giá trị
sản phẩm quốc nội là cần phải tăng cƣờng nâng cao hàm lƣợng công nghệ trong sản
phẩm nguyên liệu khoáng.
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Những năm vừa qua tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành khai khoáng (trừ ngành
dầu khí) trong Tổng sản phẩm quốc nội cũng chỉ đạt mức dƣới 3%. Giá trị sản suất của
công nghiệp khai khoáng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội thấp do có nhiều
nguyên nhân khác nhau.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Đề tài “Nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế
các loại tài nguyên khoáng sản làm cơ sở xác định giá trị khoáng sản trong Tổng thu nhập
quốc nội (GDP), định hƣớng chính sách đầu tƣ trong lĩnh vực địa chất- khoáng sản” tiến
hành đánh giá tổng quan về khả năng đóng góp của các loại khoáng sản vào tăng trƣởng
GDP hàng năm (GDP-Tổng sản phẩm quốc nội). Từ khả năng đóng góp của khoáng sản
vào Tổng sản phẩm quốc nội, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp quản lý và chính sách
đầu tƣ hợp lý đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Nhằm góp phần đề xuất các giải
pháp quản lý và định hƣớng chính sách đầu tƣ đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản đề
tài tập trung phân tích, đánh giá số liệu thống kê giai đoạn 2006 đến 2010.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Khảo sát thực tế;
- Phiếu điều tra;
- Xây dựng mô hình thực nghiệm;
- Phƣơng pháp thống kê truyền thống;
- Phƣơng pháp hạch toán doanh nghiệp
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Phƣơng pháp tính giá trị của khoáng sản đóng góp vào GDP;
- Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản;
- Giá trị của khoáng sản trong tổng sản phẩm quốc nội;
- Kiến nghị một số giải pháp quản lý và đầu tƣ trong lĩnh vực địa chất và khoáng
sản
2.3.2. Các công bố khoa học: Đã công bố 02 bài bài báo trên tạp chí Tài nguyên
và Môi trƣờng:
- Bàn về mối quan hệ chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản với vấn đề sử
sụng hợ lý tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trƣờng;
- Bàn về một số chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản
2.3.3.Công tác đào tạo sau đại học:Đã trực tiếp hƣớng dẫn thành công 01 (một)
thạc sỹ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Kết quả của đề tài lần đầu tiên phần nào đã làm rõ
đƣợc vai trò thực sự của ngành công nghiệp khai khoáng trong sự nghiệp phát triễn nền
kinh tế của đất nƣớc, đặc biệt là đã chỉ ra đƣợc tỷ trọng giá trị công nghiệp khai khoáng
trong tổng thu nhập quốc nội. Từ đó đã có những kiến nghị về phƣơng hƣớng điều tra,
thăm dò và khai thác các loại khoáng sản.
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2.6. Kết luận của đề tài:
- Kết quả thống kê, tính toán giá trị đóng góp của khoáng sản vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong thời gian qua đã cho thấy đƣợc vai trò quan trọng của
ngành công nghiệp khoáng sản nhƣ là một ngành kinh tế cơ sở cho sự phát triển của
nhiều ngành kinh tế khác nhƣ ngành điện, công nghiệp chế biến, xây dựng, giao thông.
- Cách phân loại loại khoáng trong thống kê chƣa phù hợp với thực tiễn nên kết
quả thống kê, tính toán chƣa đƣợc sử dụng một cách có hiệu quả nhằm đề xuất các chính
sách đầu tƣ hợp lý cho phát triển.
- Công tác quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ các chính sách kinh tế, tài chính chƣa thực
sự phù hợp với đặc thù của tài nguyên khoáng sản dẫn đến các tổ chức, cá nhân tham gia
hoạt động khai thác khoáng sản chƣa báo cáo đầy đủ các kết quả của quá trình sản xuất,
kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản.
- Một số chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản nhƣ các loại thuế, một số
loại phí và một số khoản thu khác của Nhà nƣớc các cấp đƣợc xây dựng chƣa phù hợp
với đặc thù của tài nguyên khoáng sản đã gây tổn thất đáng kể nguồn tài nguyên khoáng
sản có hạn của đất nƣớc. Các quy định về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản đƣợc xây
dựng chƣa bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn đã gián tiếp làm giảm thu ngân sách,
giảm tỷ trọng của giá trị sản phẩm công nghiệp khai khoáng trong Tổng sản phẩm quốc
nội.
- Ngành công nghiệp khai khoáng cần đƣợc hiểu đúng hơn theo quy định hiện
hành. Hiện nay theo quy định của thống kê, công nghiệp khai khoáng chỉ dừng lại giai
đoạn khai thác và sơ chế, mà sản phẩm để tính toán các chỉ tiêu thống kê là quặng. Song
trên thực tế các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản thƣờng muốn gắn chế biến
với sản phẩm từ khai thác nhằm tạo đƣợc sự ổn định trong đầu tƣ cũng nhƣ trong định
hƣớng phát triển chuyên sâu nhằm tạo ra tạo ra sản phẩm có uy tín lâu dài trên thị trƣờng.
- Danh mục các khoáng sản đƣợc đƣa vào để tính giá trị tăng thêm của ngành công
nghiệp khai khoáng chƣa thể hiện đầy đủ các khoáng sản theo quy định của pháp luật về
khoáng sản nhƣ nƣớc khoáng, nƣớc nóng thiên nhiên, và có loại sản phẩm không thuộc
phạm vi điều chỉnh của pháp luật về khoáng sản lại có nhƣ khai thác muối.
- Việc tách công nghiệp sản xuất xi măng cũng nhƣ tách công đoạn chế biến
khoáng sản ra khỏi ngành công nghiệp khai khoáng tạo nên bất cập lớn trong thống kê,
đặc biệt là trong việc xác định giá trị tăng thêm của khoáng sản trong Tổng sản phẩm
quốc nội. Từ đó các chính sách kinh tế, tài chính đối với ngành công nghiệp khai khoáng
đƣợc xây dựng thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Vấn đề này hiện nay đang đƣợc các cơ
quan từ trung ƣơng đến địa phƣơng, từ cơ quan đảng đến chính quyền đều rất quan tâm.
Chính sách tài chính không phù hợp sẽ dẫn đến tính trạng khai thác, sử dụng khoáng sản
kém hiệu quả, gây tổn hại tài nguyên và môi trƣờng.
2.7. Kiến nghị:
- Đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản:Với mục tiêu là khoáng
sản, Nhà nƣớc cần có chính sách đầu tƣ tập trung, đồng bộ để điều tra làm rõ khả năng
phát hiện các cấu trúc địa chất có triển vọng về tiềm năng khoáng sản với quy mô lớn.
Nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu “Hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp khai
thác, chế biến sâu nhƣ… sắt thép, đồng, chì - kẽm, phân bón, hoá chất, chế biến kim loại
quý hiếm (titan, đất hiếm...), alumin - nhôm, điện (điện than, điện khí, điện nguyên tử,
điện địa nhiệt), xi măng, vật liệu xây dựng ... có tầm cỡ trong khu vực” của Nghị quyết số
02-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đặc biệt là
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điều tra dƣới sâu cần phải có đầu tƣ lớn cả về vốn và nhân lực. Nhằm nâng cao giá trị
đóng góp của khoáng sản vào tăng trƣởng Tổng sản phẩm quốc nội, phải có những khu
công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung mới có khả năng nâng cao giá trị tăng thêm
của khoáng sản trong Tổng sản phẩm quốc nội
- Đối với công tác thăm dò: Cần phải có đầu tƣ chiều sâu để nghiên cứu khả năng
sử dụng tổng hợp các khoáng sản chính, các khoáng sản có ích đi kèm và cả những
khoáng sản tại bãi thải nhằm tăng giá trị tăng thêm của khoáng sản trong Tổng sản phẩm
quốc nội.
- Đối với công nghiệp chế biến: Cần nghiên cứu công nghệ để chế biến sâu các
khoáng sản đang cạn kiệt nhanh chóng để tăng tỷ trọng đóng góp của khoáng sản trong
Tổng sản phẩm quốc nội không có còn đƣờng nào hay hơn, hiệu quả hơn là con đƣờng
đẩy mạnh hoạt động chế biến sâu, hạn chế và tiến tới không xuất khẩu khoáng sản thô,
mới qua sơ chế.
- Trong công nghiệp khai khoáng cần loại khai thác muối các loại, đƣa ngành khai
thác nƣớc khoáng, nƣớc nóng, sản xuất xi măng vào trong công nghiệp khai khoáng.
- Đối với hoạt động quản lý, cần đầu tƣ đào tạo đội ngũ có chuyên môn giỏi và có
khả năng làm công tác quản lý nhà nƣớc nhằm kiểm soát đƣợc việc sử dụng hợp lý, đúng
mục đích và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản có hạn.
- Nhà nƣớc cần có cơ chế, chính sách thích hợp nhằm sử dụng tổng hợp các
khoáng sản có ích chính và đi kèm.
- Sản phẩm làm cơ sở để tính giá trị gia tăng của ngành công nghiệp khai khoáng
bao gồm:
+ Đối với khoáng sản kim loại là tinh quặng - nguyên liệu để sản xuất ra kim loại;
+ Đối với khoáng sản đá ốp lát là đá tấm đã mài bóng;
+ Đối với khoáng sản làm gốm sứ là sản phẩm gốm sứ;
+Các khoáng sản khác vẫn giữ nguyên nhƣ hiện hành.
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[5] NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM XÂY DỰNG
BẢN HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC ĐỐI VỚI QUY
HOẠCH VỀ THĂM DÕ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
(Mã số: TNMT.03.22)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trƣờng
thuộc Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thế Toản; Email:maithetoan@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Hoàng Thanh Nguyệt,PGS.TS. Hồ
Sĩ Giao, GS.TS. Võ Chí Mỹ, TS. Mai Trọng Tú, TS. Vũ Đình Hiếu, ThS. Đỗ Mạnh
Dũng, CN. Đỗ Mai Phƣơng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Tạo lập đƣợc cơ sở khoa học phục vụ cho công tác đánh giá môi trƣờng chiến
lƣợc (ĐMC) đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;
- Đƣa ra đƣợc Hƣớng dẫn kỹ thuật lập ĐMC đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác
và chế biến khoáng sản;
- Tiến hành thử nghiệm một số nội dung quan trọng của ĐMC cho Quy hoạch phát
triển ngành than Việt Nam (ngoại trừ bể than đồng bằng sông Hồng).
1.5. Nội dung nghiên cứu
Trong khuôn khổ của Đề tài này, các vấn đề đƣợc trình bày là:
Những vấn đề chung;
Nội dung của Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;
Phân tích các phƣơng pháp ĐMC đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế
biến khoáng sản;
Xác định các vấn đề môi trƣờng chính trong ĐMC của Quy hoạch thăm dò, khai
thác và chế biến khoáng sản;
Khung hƣớng dẫn về lập ĐMC đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến
khoáng sản;
Kết quả thử nghiệm một số nội dung quan trọng của ĐMC cho Quy hoạch thăm dò
và khai thác than của Việt Nam (ngoại trừ bể than đồng bằng sông Hồng).
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.828 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.828 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả
nƣớc, các hoạt động khoáng sản đã và đang góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất
nƣớc (xuất khẩu dầu thô; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ
sản xuất xi măng, các công trình cơ sở hạ tầng; công nghiệp cơ khí, luyện kim; chất đốt
phục vụ sản xuất điện năng; phân hoá học, sinh học, hữu cơ tổng hợp phục vụ nông
nghiệp v.v...). Tuy nhiên, trong quá trình khai thác mỏ phục vụ cho lợi ích của mình, con
ngƣời làm thay đổi môi trƣờng xung quanh. Hoạt động của các mỏ lộ thiên khai thác
than, quặng, phi quặng và vật liệu xây dựng nhƣ tiến hành xây dựng mỏ, tổ chức khai
trƣờng khai thác, tiến hành đổ thải... đã phá vỡ cân bằng điều kiện sinh thái và điều kiện
địa chất đã có hàng chục nghìn năm, gây ra sự ô nhiễm nặng nề đối với môi trƣờng và trở
thành vấn đề ngày càng cấp bách, mang tính chất xã hội và chính trị của cộng đồng.
42

Để tăng cƣờng công tác bảo vệ môi trƣờng và hƣớng tới các mục tiêu phát triển
bền vững, Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005 đã quy định về đánh giá môi trƣờng chiến
lƣợc (ĐMC) đối với các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch (CQK). Đây là cách tiếp cận rất
mới về môi trƣờng đối với Việt Nam. Theo đó, các vấn đề về môi trƣờng phải đƣợc xem
xét ngay từ khâu hoạch định chiến lƣợc cho đến xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể,
tạo cơ sở cho việc ra những quyết định đúng đắn nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển bền
vững. Lợi ích thiết thực của ĐMC là tạo điều kiện thuận lợi để xác định các cơ hội mới
cho sự phát triển bền vững về môi trƣờng; giúp phòng ngừa những sai sót xảy ra trong
quá trình xây dựng CQK; nâng cao tính hiệu quả của việc ra quyết định trong CQK và
tăng cƣờng sức mạnh cho công tác quản lý.
Nhằm đảm bảo việc triển khai khoáng sản theo tinh thần của Luật Bảo vệ môi
trƣờng, đạt đƣợc các mục tiêu bảo vệ môi trƣờng cũng nhƣ sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên trong công nghiệp khai khoáng, việc thực hiện ĐMC cho các quy hoạch
khoáng sản có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Bài báo này trình bày những kết quả nghiên
cứu xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật tiến hành ĐMC đối với quy hoạch khoáng sản(QHKS0
và tiến hành thử nghiệm một số nội dung quan trọng của ĐMC cho Quy hoạch phát triển
ngành than Việt Nam (ngoại trừ bể than đồng bằng sông Hồng).
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Thu thập, phân tích và đánh giá chung các tài liệu về công tác lập và thẩm định
báo cáo ĐMC với các Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;
- Khảo sát thực tế: thu thập các số liệu quan trắc và phân tích các thông số môi
trƣờng, đặc biệt là môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, tiếng ồn và chất thải rắn tại
một số mỏ tại Quảng Ninh;
- Phƣơng pháp chuyên gia: Nghiên cứu độc lập về các vấn đề liên quan đến khai
thác mỏ, bảo vệ môi trƣờng trong khai thác mỏ, các chính sách pháp luật, tổ chức lấy ý
kiến chuyên gia thông qua tham vấn, hội thảo, nghiên cứu các phƣơng pháp ĐMC đã và
đang đƣợc áp dụng trên thế giới;
- Phƣơng pháp kế thừa: kế thừa, tham khảo các công trình nghiên cứu đã có.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Khung hƣớng dẫn lập ĐMC cho Quy hoạch ngành thăm dò khai thác, chế biến
và sử dụng khoáng sản;
- ĐMC thử nghiệm cho Quy hoạch thăm dò và khai thác than của Việt Nam giai
đoạn 2010 - 2025;
-Báo cáo tổng hợp Đề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học:đã công bố 02 bài báo trong nƣớc.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
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2.6. Kết luận:
1-Kết luận về tình hình chung:
- Việt Nam là quốc gia đƣợc đánh giá là tiềm năng và đa dạng về tài nguyên
khoáng sản. Về khía cạnh môi trƣờng, tính đa dạng về khoáng sản dẫn đến tính đa dạng
về yếu tố địa hóa và môi trƣờng trong khai thác khoáng sản;
- Trừ một số loại khoáng sản lớn về trữ lƣợng nhƣ bauxite, titan, đất hiếm, than,
phần lớn các mỏ khác nằm phân tán, rải rác, gần khu dân cƣ;
- Có nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động khoáng sản chế biến khoáng
sản;
- Việt Nam chƣa làm chủ đƣợc hoàn toàn công nghệ khai thác, chế biến khoáng
sản;
Có nhiều hệ quả môi trƣờng trong khai thác khoáng sản do lịch sử để lại (ví dụ
nhƣ các bãi thải khai thác than do Pháp để lại);
- Hệ thống văn bản pháp luật liên tục đƣợc điều chỉnh cho phù hợp với từng giai
đoạn phát triển.
2-Trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các yêu cầu, nguyên tắc
của ĐMC, tập thể tác giả đã đề xuất khung nội dung của bản QHKS, trong đó đã đưa ra
các nội dung:
- Giới thiệu tóm tắt QHKS với các nội dung về phạm vi không gian và thời kỳ của
QH; các mục tiêu, quan điểm và phƣơng hƣớng phát triển; các mục tiêu, quan điểm và
phƣơng hƣớng phát triển;
- Luận chứng các phƣơng án phát triển của QH và phƣơng án chọn; Đã đề xuất các
câu hỏi về sự cần thiết, phƣơng thức và trình tự tiến hành, địa điểm triển khai và thời gian
tiến hành;
- Phƣơng án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ, quy hoạch phát triển
kết cấu hạ tầng, định hƣớng quy hoạch sử dụng đất (nếu có);
- Luận chứng danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ;
- Quy hoạch các dự án khai thác và chế biến;
- Quy hoạch các dự án phụ trợ;
- Danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ;
- Các định hƣớng, giải pháp chính về bảo vệ môi trƣờng của QH, trong đó đã đƣa
ra yêu cầu về lựa chọn vị trí, diện tích vùng quy hoạch nhƣ tránh ảnh hƣởng đến các vùng
sinh thái nhạy cảm (vƣờn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, rừng
phòng hộ); Hạn chế xâm phạm các khu dân cƣ tập trung, vùng đồng bào dân tộc, khu di
tích lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt; Hạn chế ngăn cản dòng sông, suối; Hạn chế xâm
phạm các khu du lịch, khu đô thị, công nghiệp đã đƣợc quy hoạch;
- Nghiên cứu triển khai có hiệu quả cao các biện pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn
ngừa ô nhiễm môi trƣờng, sự cố môi trƣờng, tác động xã hội: Đối với địa mạo dạng đồi
núi, các giải pháp chống lũ tràn, lũ quét; Quy hoạch hợp lý các nguồn tiếp nhận nƣớc thải
từ các mỏm, các nhà máy chế biến quặng; Quy hoạch hợp lý các khu tồn trữ, xử lý chất
thải rắn, đất đá phủ, quặng đuôi ...Giải pháp bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn ven
biển, các hệ sinh thái tự nhiên; Giải pháp bảo vệ tài nguyên nƣớc mặt, nƣớc ngầm, đất
đai; Giải pháp ngăn ngừa tác động do biến đổi khí hậu; Các định hƣớng về bảo đảm an
sinh xã hội;...Đặc biệt chú ý ƣu tiên các giải pháp đầu đƣờng ống (ngăn chặn và hạn chế),
tăng cƣờng hiệu quả các giải pháp cuối đƣờng ống (giảm thiểu tác động);
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- Các chƣơng trình, dự án đầu tƣ trọng điểm;
- Phƣơng án tổ chức thực hiện QHKS;
Các bản đồ, sơ đồ liên quan để thực hiện QHKS.
3-Kết quả nghiên cứu đã thiết lập được các khung hướng dẫn xác định phạm vi
ĐMC và mô tả diễn biến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện QH:
- Đã hƣớng dẫn sàng lọc và xác định phạm vi của nghiên cứu ĐMC. Xác định
phạm vi của nghiên cứu ĐMC bao gồm xác định ranh giới vùng nghiên cứu ĐMC và
phạm vi thời gian mà một nghiên cứu ĐMC cần đƣợc quan tâm trong quá trình đánh giá;
- Các vấn đề môi trƣờng chính liên quan đến QHKS: Suy giảm hệ sinh thái tự
nhiên và đa dạng sinh học; Ô nhiễm môi trƣờng (đất, nƣớc, không khí); Thay đổi cảnh
quan, xói lở, bồi lắng; Suy giảm tài nguyên đất và nƣớc; Tác động đến các ngành kinh tế
và xã hội của địa phƣơng vùng quy hoạch; Sự cố môi trƣờng - an toàn; Chịu tác động do
biến đổi khí hậu và đóng góp vào biến đổi khí hậu;
- Tùy theo đặc điểm của từng QHKS, các vấn đề chính sau đây đã đƣợc nhận
dạng: Sử dụng nƣớc nhiều làm thay đổi chế độ thủy văn khu vực và bồi tích dòng chảy
(đối với QH có các dự án khai thác bằng sức nƣớc, tuyển rửa quặng, khai thác sâu dƣới
mức thoát nƣớc tự chảy...); Quá trình khai thác chế biến có sử dụng nhiều hóa chất tạo ra
nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc (các dự án có nhà máy tuyển quặng); Chiếm dụng
nhiều đất đai làm thu hẹp diện tích rừng và tác động đến hệ sinh thái khu vực (đặc biệt
đối với các dự án khai thác bằng phƣơng pháp lộ thiên có chiều dày lớp đất phủ và quy
mô lớn); Khi khai thác các khoáng sản có chứa sulfua và hợp chất của sulfua thì nguy cơ
phát thải dòng axit mỏ nhƣ các mỏ quặng pyrit Giáp Lai, đồng Sin Quyền, niken Bản
Phúc....; Hủy hoại cảnh quan khu vực, gây bụi, ô nhiễm nguồn nƣớc; Ảnh hƣởng tới các
vấn đề kinh tế - xã hội và đời sống của cộng đồng; Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ do hoạt
động thăm dò, khai thác chế biến quặng phóng xạ thực thụ/nguyên sinh (thorium và
uranium), khoáng sản có tính phóng xạ/quặng phóng xạ thứ sinh/cộng sinh (đất hiếm);
- Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, môi trƣờng và kinh tế - xã hội vùng có khả
năng bị tác động;
- Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trƣờng chính liên quan đến
QH;
- Dự báo xu hƣớng của các vấn đề môi trƣờng chính trong trƣờng hợp không thực
hiện QH (Phƣơng án 0);
- Thích ứng với biến đổi khí hậu.
4-Đã đề xuất nội dung đánh giá tác động của các QHKS đến môi trường:
- Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của QH với các quan điểm,
mục tiêu về bảo vệ môi trƣờng;
- Đánh giá, so sánh các phƣơng án phát triển đề xuất và luận chứng phƣơng án
chọn;
- Dự báo xu hƣớng của các vấn đề môi trƣờng chính trong trƣờng hợp thực hiện
QH;
- Đề xuất nội dung dự báo, đánh giá tác tác động cụ thể của QHKS;
- Đã đƣa ra đƣợc các vấn đề môi trƣờng chính đối với từng loại QHKS trên cơ sở
đặc điểm công nghệ khai thác, đặc điểm địa hóa của các nhóm khoáng sản;
- Đƣa ra các yêu cầu về đánh giá mức độ thỏa mãn của ĐMC, các tồn tại do thiếu
thông tin hoặc năng lực chuyên gia.
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5-Đã đưa ra các kết quả nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Địa tin học phục vụ ĐMC
quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, cụ thể là nội dung sau đây:
- Sự biến động tài nguyên rừng do tác động của quá trình thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản;
- Sự biến động tài nguyên đất đai do tác động của quá trình phát triển công nghiệp
mỏ;
- Sự biến động tài nguyên nƣớc do tác động của quá trình thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản đến tài nguyên nƣớc;
- Đánh giá tác động của quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đến
không khí;
- Đánh giá tác động của quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đến
biến động đƣờng bờ;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS trong việc quản lý môi trƣờng khu vực khai thác và
chế biến khoáng sản;
- Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá sự biến động các yếu tố môi trƣờng do ảnh
hƣởng của quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
6-Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật lập ĐMC đối với
Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản có chất lượng cao, đáp ứng yêu
cầu về khoa học, quản lý và thực tiễn.
2.7. Kiến nghị:
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho rà soát và ban hành Hƣớng dẫn kỹ
thuật lập báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc - sản phẩm của đề tài này, góp phần đáp
ứng yêu cầu quản lý công tác bảo vệ môi trƣờng trong khai thác khoáng sản;
- Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các vấn đề tác động môi trƣờng xuyên biên giới đối
với hoạt động khai thác khoáng sản;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đề nghiên cứu các vấn đề môi trƣờng trong quy
hoạch tổng hợp khai thác tài nguyên biển và hải đảo;
- Nâng cao nhận thức, tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ môi trƣờng sâu rộng
trong các doanh nghiệp khai thác mỏ;
- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trƣờng, động viên các tổ chức quần
chúng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trƣờng, kể cả phổ biến và tham vấn cộng
đồng, đặc biệt đối với các vùng mỏ;
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đào tạo
nguồn nhân lực cho bảo vệ môi trƣờng trong ngành khai khoáng; Nghiên cứu, ứng dụng
và chuyển giao công nghệ môi trƣờng, công nghệ sạch, thân thiện môi trƣờng trong lĩnh
vực khai thác mỏ, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt
là đất đá thải; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ môi trƣờng mỏ;
Tăng cƣờng năng lực công tác ĐMC, ĐTM của Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá mức độ
ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khai thác khoáng sản (có thể đƣa vào nội
dung ĐMC, ĐTM);
- Tăng cƣờng nội dung bảo vệ môi trƣờng trong chƣơng trình giáo dục trong các
trƣờng đại học nhƣ Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội,
Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh, nhƣ một chuyên ngành về
bảo vệ môi trƣờng mỏ.
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[6] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT CƠ
CHẾ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
(Mã số: TNMT.03.39)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng
cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lại Hồng Thanh; Email: thanh.monre@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Phạm Ngọc Chi, KS. Phạm Khắc
Mạnh, ThS. Hoàng Cao Phƣơng, ThS. Nguyễn Đức Thu, ThS. Lê Đỗ Trí, CN. Lƣơng
Thế Việt.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
a) Mục tiêu tổng quát:Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về công tác quản trị tài
nguyên khoáng sản (TNKS); đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
của công tác quản trị TNKS thời gian qua để đề xuất cơ chế, các giải pháp nâng cao hiệu
quả quản trị tài nguyên khoáng sản.
b) Mục tiêu cụ thể: - Làm rõ bản chất, đặc điểm của TNKS; những nội dung, yêu
cầu khi quản trị tài sản công (công sản) của Nhà nƣớc;
- Làm rõ nội hàm khái niệm “quản trị TNKS”; những yêu cầu của công tác quản
trị TNKS;
- Đánh giá tình hình thực hiện công tác “quản trị TNKS” thời gian qua; làm rõ
những mặt đƣợc, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân;
- Làm rõ các quy định của pháp luật về khoáng sản liên quan đến công tác “quản
trị TNKS”; phân tích những nội dung cần hoàn thiện;
- Đề xuất cơ chế hợp lý, hiệu quả hơn để quản trị tốt hơn TNKS đất nƣớc trong
thời gian tới, gồm:
+ Giải pháp về mặt vĩ mô (đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; các giải pháp cụ
thể trong quản lý nhà nƣớc về khoáng sản và hoạt động khoáng sản (HĐKS);
+ Mô hình quản trị mỏ khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng
sản (03 mô hình cho 03 loại/nhóm khoáng sản).
- Xây dựng dự thảo nội dung Thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng
dẫn công tác quản trị TNKS.
1.5. Nội dung nghiên cứu: - Khoáng sản và những đặc điểm của “tài sản công” là
khoáng sản và những yêu cầu khi quản trị khoáng sản;
- Vấn đề quản trị và nội dung công tác quản trị tài nguyên khoáng sản;
- Nội dung, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nƣớc về khoáng sản và của các
tổ chức, cá nhân trong quản trị tài nguyên khoáng sản;
- Thực trạng tình hình công tác quản lý khoáng sản nói chung và quản trị tài
nguyên khoáng sản nói riêng ở Việt Nam thời gian qua;
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế nhằm quản trị tốt tài nguyên khoáng sản;
- Nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm mô hình quản trị tài nguyên
khoángsản tại Inđonesia; khảo sát ở một số địa phƣơng, doanh nghiệp;
- Áp dụng mô hình quản trị tài nguyên khoáng sản đã đề xuất;
- Đề xuất nội dung dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn công tác quản trị TNKS làm cơ sở
đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quyết định.
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1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 959 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 959 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Điều 53 Hiến pháp Nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 khẳng định “tài nguyên khoáng sản” là “Tài sản công” thuộc sở hữu toàn dân, do
Nhà nƣớc thống nhất quản lý. Đối với mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng,
đây là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc. Tuy
nhiên, đây là loại tài sản “hữu hạn”, gần nhƣ “không tái tạo” nên phải đƣợc quản lý, bảo
vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.
“Quản trị” và “quản trị hiệu quả TNKS” là các cụm từ và các khái niệm đƣợc đƣa ra
nhiều hơn trong các hội nghị, diễn đàn chính thức nâng cao hiệu quả quản trị TNKS ở Việt
Nam trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, các khái niệm này đã đƣợc Thế giới đề cập và
nghiên cứu thực hiện từ những năm đầu của Thế kỷ 21, điển hình nhƣ “Hiến chƣơng tài
nguyên”, “Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng - EITI”,...
Thực tế thời gian qua cho thấy công tác quản lý nhà nƣớc về khoáng sản nói chung
và quản trị TNKS nói riêng ở nƣớc ta đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Tuy nhiên so với
yêu cầu chung thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập. Hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật (QPPL) về khoáng sản cơ bản đã khá đầy đủ nhƣng còn những khó khăn, vƣớng
mắc khi thực hiện; hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về khoáng sản từ Trung ƣơng đến
địa phƣơng chƣa hoàn thiện, hoạt động hiệu quả chƣa cao, lực lƣợng cán bộ làm công tác
quản lý nhà nƣớc về khoáng sản chƣa đáp ứng đƣợc về số lƣợng và yêu cầu chuyên môn;
thông tin, số liệu cơ bản về nguồn lực khoáng sản chƣa đƣợc quản lý tốt, chặt chẽ, nhất là
đối với thông tin, số liệu kiểm kê trữ lƣợng, sản lƣợng khai thác thực tế, tổn thất khoáng
sản thực tế v.v.... Hệ thống văn bản liên quan đến công tác quản trị khoáng sản còn chƣa
đầy đủ, chƣa chặt chẽ; các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chƣa nhận thức đầy đủ và
chƣa thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong “quản trị TNKS”.
Để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn, khả thi hơn đối với cơ quan
quản lý nhà nƣớc về khoáng sản cũng nhƣ các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong
công tác quản trị TNKS, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã giao cho Cục Kiểm soát HĐKS
(nay là Cục Kiểm soát HĐKS miền Bắc) trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ mang mã số
TNMT.03.39/10-15 với tên gọi “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nâng
cao hiệu quả quản trị TNKS” do TS. Lại Hồng Thanh làm Chủ nhiệm. Sau hai năm triển
khai theo đề cƣơng Thuyết minh đã phê duyệt, đến cuối năm 2014 các hạng mục và khối
lƣợng công việc đã hoàn thành.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt đƣợc những yêu cầu, mục đích nghiên
cứu, trong quá trình thực hiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu đã sử dụng đồng thời các phƣơng
pháp sau: Phƣơng pháp tổng hợp; Phƣơng pháp thống kê; Phƣơng pháp so sánh; Phƣơng
pháp chuyên gia; Phƣơng pháp xây dựng mô hình; Phƣơng pháp đánh giá thông qua
phiếu khảo sát, phỏng vấn. Nhóm tác giả cũng đã thiết kế 04 mẫu phiếu khảo sát cho các
đối tƣợng khác nhau để sử dụng khi khảo sát tại thực địa và gửi phiếu để thu thập số liệu.
2.3. Danh mục kết quả: - Đề tài đã đƣợc chuyển giao cho Bộ Công thƣơng,
Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng.
- Nội dung nghiên cứu của Đề tài đã đƣợc sử dụng và đƣa vào dự thảo Nghị định
thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 2010. Cụ thể đã bổ sung 03 điều
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trong Nghị định quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà
nƣớc; việc lập sổ sách, chứng từ có liên quan làm cơ sở xác định sản lƣợng khai thác thực
tế; quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về tính chính xác của số liệu, thông tin khi
tính toán sản lƣợng khai thác thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên khoáng
sản. Nghị định cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành thông tƣ quy định quy
trình kiểm soát sản lƣợng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, các kiến
nghị và mô hình quản trị tài nguyên khoáng sản đề xuất trong Đề tài sẽ đƣợc nghiên cứu,
sử dụng khi xây dựng thông tƣ này. Ngoài ra, nội dung Nghị định đã sử dụng kết quả
nghiên cứu liên quan tới việc quy định rõ vấn đề tổn thất khoáng sản và trữ lƣợng khoáng
sản đƣợc phép huy động vào khai thác nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác
quản trị tài nguyên khoáng sản.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Kết quả của đề tài cụ thể là các nội dung đƣợc đƣa
vào Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP nhƣ đã nêu trên; đã đƣợc
Bộ Tƣ pháp thẩm định và đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chính thức trình Chính
phủ để xem xét, ban hành (dự kiến ban hành trong Quý II năm 2016). Sau khi Nghị định
đƣợc Chính phủ thông qua, các quy định có liên quan đến công tác quản trị tài nguyên
khoáng sản đƣợc thực thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về khoáng sản
nói chung, quản trị tài nguyên khoáng sản nói riêng.
2.6. Kết luận: Kết quả nghiên cứu của Đề tài cho thấy, quản trị TNKS là hết sức
cần thiết và đứng trên góc độ quản lý “tài sản công” thì quản trị TNKS trƣớc hết phải đáp
ứng các yêu cầu của quản lý công sản nhƣ (1) phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc cũng nhƣ các ngành, địa phƣơng; (2) xác định yêu cầu, nội dung cụ
thể, chi tiết từ chủ thể đến đối tƣợng quản lý; (3) phải gắn với trách nhiệm vật chất của cá
nhân quản lý; (4) công khai, minh bạch. Theo đó, nội dung, yêu cầu cụ thể đối với 02 chủ
thể trực tiếp quản trị TNKS đó là:
- Nhà nước: + Là đại diện chủ sở hữu về TNKS, để thực hiện trách nhiệm của
mình, Nhà nƣớc thiết lập thể chế quản trị TNKS (ban hành văn bản QPPL về khoáng
sản); thiết lập hệ thống cơ quan quản lý nhà nƣớc về khoáng sản từ Trung ƣơng đến địa
phƣơng và giao nhiệm vụ (quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý khoáng sản)
cho các cơ quan quản lý hà nƣớc, cơ quan hành chính các cấp để tổ chức thực thi pháp
luật về khoáng sản thông qua công tác lập chiến lƣợc, quy hoạch khoáng sản, cấp phép
HĐKS cũng nhƣ thanh tra, kiểm tra;
+ Để quản lý và phát huy hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc,
Nhà nƣớc phải nắm chắc tiềm năng TNKS thông qua công tác điều tra cơ bản địa chất về
TNKS; xây dựng Chiến lƣợc khoáng sản trong từng thời kỳ cũng nhƣ xây dựng quy
hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản;
+ Để lợi ích từ khoáng sản đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, Nhà nƣớc giao
“tài sản công” là khoáng sản cho tổ chức, cá nhân để quản lý, khai thác thông qua hình
thức cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo quy định của Luật khoáng sản, Giấy phép
khai thác khoáng sản (thực chất là quyết định giao “tài sản” của Nhà nƣớc cho một tổ
chức, cá nhân) có các thông số quan trọng gắn với khối “tài sản” này, đó là: (1) tên loại
khoáng sản đƣợc khai thác; (2) vị trí hành chính khu vực đƣợc phép khai thác; (3) tọa độ,
diện tích khu vực khai thác theo bề mặt và độ sâu/độ cao giới hạn đƣợc phép khai thác;
(4) trữ lƣợng (bao gồm cả chất lƣợng) khoáng sản; (5) công suất đƣợc phép khai thác và
thời hạn đƣợc phép khai thác. Đồng thời, Nhà nƣớc phải kiểm soát thông tin về khối tài
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sản (mỏ khoáng sản) từ khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho tới khi kết thúc khai
thác, đóng cửa mỏ. Trên góc độ quản trị tài sản, Nhà nƣớc phải nắm vững đƣợc một số
thông tin cơ bản sau:
*Thứ nhất: Nắm vững tiềm năng nguồn lực TNKS: Với tƣ cách là đại diện chủ sở
hữu, ngoài việc tổ chức và thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản để
nắm vững thông tin về tiềm năng từng loại khoáng sản, Nhà nƣớc cần phải nắm đƣợc
toàn bộ thông tin về số lƣợng (các mỏ đã cấp phép khai thác); chất lƣợng, trữ lƣợng
khoáng sản do các tổ chức, cá nhân thăm dò, đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền
phê duyệt trữ lƣợng. Các thông tin đó là: (1) Kết quả điều tra, đánh giá của theo nhóm,
loại khoáng sản; khả năng chuyển sang giai đoạn thăm dò, khai thác sau khi kết thúc điều
tra; (2) Số lƣợng các khu vực đã thăm dò; thông tin kết quả thăm dò (chất lƣợng, trữ
lƣợng) của từng nhóm, loại khoáng sản trên phạm vi toàn quốc.
Các thông tin này hết sức quan trọng để Nhà nƣớc tiến hành xây dựng Chiến lƣợc
cũng nhƣ quy hoạch thăm dò, khai thác khoán sản.
*Thứ hai: Số lƣợng và thông tin cụ thể của các mỏ đã cấp phép khai thác: Hàng
năm, thực hiện thẩm quyền đã đƣợc phân cấp tại Điều 80 và Điều 81 Luật Khoáng sản,
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh cấp phép HĐKS, trong
đó có khai thác khoáng sản. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cần nắm rõ thông
tin số lƣợng, chủng loại từng loại khoáng sản đã cấp phép; tổng trữ lƣợng (trong đó có
chất lƣợng) của từng nhóm, loại khoáng sản đã cấp phép trong kỳ. Nói cách khác, Nhà
nƣớc phải nắm đƣợc tổng loại tài sản là khoáng sản đã giao cho các tổ chức, cá nhân
quản lý trong phạm vi toàn quốc.
*Thứ ba: Nắm chắc tình hình sử dụng “tài sản công” mà Nhà nƣớc đã giao cho
các tổ chức, cá nhân khai thác: Nắm đƣợc thông tin về số lƣợng các mỏ đã cấp phép và
đang khai thác, nhƣng Nhà nƣớc còn phải nắm chắc thực trạng việc sử dụng nguồn lực
“tài sản công” đã giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác. Nghĩa là phải nắm
đƣợc sản lƣợng khai thác trong kỳ báo cáo (1 năm) của các tổ chức, cá nhân đang khai
thác khoáng sản (sản lƣợng, chất lƣợng tính theo từng nhóm, loại khoáng sản) để kiểm
soát đƣợc nguồn thu từ khoáng sản (thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trƣờng trong khai
thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế xuất khẩu khoáng sản v.v...).
*Thứ tư: Kiểm soát đƣợc sự biến động của nguồn lực khoáng sản: Trên cơ sở
những thông tin đầu vào (tiềm năng TNKS nhƣ đã nêu trên); trên cơ sở thực tế sản lƣợng
khai thác từng nhóm, loại khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đƣợc phép khai thác, Nhà
nƣớc phải nắm đƣợc sự biến động của nguồn lực TNKS. Theo đó, phải nắm đƣợc số liệu
kiểm kê tài nguyên, trữ lƣợng của từng nhóm, loại khoáng sản trong kỳ (1 năm), để từ đó
có đƣợc những định hƣớng quản lý, bảo vệ và sử dụng khoáng sản một cách hợp lý, đáp
ứng yêu cầu thực tế. Mặt khác, Nhà nƣớc phải luôn cập nhật đƣợc thông tin về số lƣợng
các mỏ kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ) để thanh lý tài sản (nếu hết trữ lƣợng mỏ) hoặc
xác định giá trị khoáng sản còn lại (khi đóng cửa mỏ nhƣng còn trữ lƣợng).
- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản: Với tƣ cách là “ngƣời” đƣợc Nhà nƣớc
giao tài sản là mỏ khoáng sản cụ thể, tổ chức, cá nhân đƣợc phép trực tiếp quản lý và tổ
chức khai thác mỏ khoáng sản đó. Để Nhà nƣớc nắm đƣợc những thông tin cơ bản nêu
trên, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có trách nhiệm: (1) Bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác nằm trong ranh giới khu vực khai thác khoáng sản nêu trong Giấy phép
khai thác khoáng sản; (2) Tổ chức khai thác khoáng sản trong khu vực khai thác với tổn
thất thấp nhất; thu hồi tối đa khoáng sản chính cũng nhƣ khoáng sản đi kèm (nếu có); sử
dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả khoáng sản sau khai thác; (3) Kiểm soát chặt chẽ mọi
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sự biến động về chất lƣợng, trữ lƣợng khoáng sản nằm trong khu vực đƣợc phép khai
thác (là các thông tin về sản lƣợng đã khai thác, trữ lƣợng khoáng sản còn lại, sự
tăng/giảm trữ lƣợng thực tế so với trữ lƣợng địa chất đã phê duyệt đƣợc phép khai thác
v.v…) để báo cáo theo định kỳ hàng năm cho Nhà nƣớc theo quy định; (4) Quyết toán
TNKS trong khu vực đƣợc phép khai thác khi đóng cửa mỏ để cơ quan nhà nƣớc có thẩm
quyền xác định “giá trị còn lại” của mỏ khoáng sản và quyết định việc thanh lý (đóng cửa
mỏ vĩnh viễn) hay không thanh lý (đóng cửa mỏ để bảo vệ).
2.7. Kiến nghị: Để nâng cao hiệu quả quản trị TNKS trong thời gian tới cần thực
hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, trong đó có việc nghiên cứu, chuyển
đổi cơ chế quản trị TNKS hiện tại sang cơ chế mới phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng,
đúng với đặc điểm và bản chất của TNKS; thực hiện 11 giải pháp cụ thể nhằm tăng
cƣờng hiệu quả quản trị TNKS nhƣ đã nêu trên. Để kết quả nghiên cứu của Đề tài sớm
đƣợc thực hiện nhằm đóng góp một phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị TNKS
trong thời gian tới, Nhóm tác giả có một số kiến nghị với Tổng cục ĐC&KS Việt Nam,
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng một số nội dung sau:
1-Trong khi đánh giá, xem xét bổ sung các quy định liên quan đến quản trị TNKS
trong Luật Khoáng sản, trƣớc mắt trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ đề nghị quan tâm sửa đổi, bổ
sung các nội dung nâng cao hiệu quả quản trị TNKS, đó là: bổ sung, sửa đổi các quy định
về thủ tục hành chính theo hƣớng cải cách và minh bạch; bổ sung quy định nhằm kiểm
soát chặt chẽ sản lƣợng khoáng sản khai thác thực tế; bổ sung các quy định liên quan đến
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản về quản lý ranh giới khu vực hoạt
động khoáng sản v.v... Trong thời gian tới, Bộ TN&MT xem xét, ban hành Thông tƣ
hƣớng dẫn công tác quản trị TNKS với các nội dung chính đã đề xuất nêu trên.
2-Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho phép Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam mở Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tác động các chính sách, quy định của
Luật khoáng sản năm 2010 sau 5 năm thực hiện” làm cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế,
chính sách về khoáng sản nói chung và cơ chế quản trị TNKS nói riêng. Trong đó có việc
bổ sung, làm rõ nội hàm khái niệm và các nội dung của quản trị TNKS.
3-Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho phép Tổng cục ĐC&KS Việt Nam
mở Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế kiểm soát sản lƣợng
khai thác của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản” nhằm đƣa ra quy định kiểm soát
sản lƣợng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân.
4-Cho phép Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội
đồng đánh giá trữ lƣợng khoáng sản quốc gia; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ƣơng thực hiện Đề án “Tổng kiểm kê trữ lƣợng khoáng sản (trừ dầu khí) đã thăm
dò trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2015” để làm rõ thực trạng nguồn lực
TNKS đất nƣớc phục vụ công tác lập chiến lƣợc, quy hoạch khoáng sản giai. Thời gian
thực hiện trong năm 2016 để làm cơ sở cho việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy
hoạch khoáng sản giai đoạn 2016 - 2021.
5-Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, phê duyệt Báo cáo tổng kết Đề tài và
công bố kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề xuất với Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ
chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị TNKS.
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[7] NGHIÊN CỨU, XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC, ĐỀ XUẤT ĐỊNH
HƢỚNG SỬ DỤNG CHO CÁC KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP APATIT,
DOLOMIT, FELSPAT, CAOLIN, SERICIT CỦA VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.03. 40)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Tạp chí Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Trọng Tú; Email: tumaitrong@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: PGS.TS Đỗ Cảnh Dƣơng, PGS.TS.
Nguyễn Văn Phổ, PGS.TS Đỗ Văn Nhuận, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Thị
Thanh Thảo, CN. Hồ Thị Thƣ.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm chất lƣợng,
đặc tính kỹ thuật và đề xuất định hƣớng sử dụng một số khoáng chất công nghiệp quan
trọng (caolin, dolomit, apatit, felspat, sericit) ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu: - Thu thập, tổng hợp tài liệu trong và ngoài nƣớc liên
quan đến đối tƣợng nghiên cứu của đề tài
- Khảo sát thực địa, lấy mẫu, phân tích bổ sung về thành phần khoáng vật, hóa học
- Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học phân loại các khoáng chất công nghiệp
- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng và nhu cầu thị trƣờng, và đánh giá khả
năng, lĩnh vực sử dụng
1.6. Thời gian thực hiện: từ năm2013đến năm 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 984 triệu đồng; Kinh thực hiện: 984 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Khoáng chất công nghiệp đã và đang đƣợc các nƣớc có nền khoa học công nghệ
tiên tiến sử dụng nhƣ là thế mạnh của phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong
công nghệ gốm sứ, thủy tinh, luyện kim, hóa chất, nông nghiệp, mỹ phẩm, môi trƣờng.
Khoáng chất công nghiệp của Việt Nam đang giữ vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế, đặc biệt là trong luyện kim, gốm sứ, gạch chịu lửa, phân bón, xi măng. Các
loại khoáng chất nêu trên đã đƣợc đánh giá tiềm năng, trữ lƣợng. Tuy nhiên việc nghiên
cứu chất lƣợng, đánh giá sử dụng cho các lĩnh vực khác nhau chƣa đƣợc đề cập để sử
dụng hiệu quả, nâng cao giá trị khoáng sản.
Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã cho phép Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, đề xuất định
hƣớng sử dụng cho các khoáng chất công nghiệp aptit, dolomit, felspat, caolin, sericit của
Việt Nam”tại Quyết định số 2365/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Tài
Nguyên Môi trƣờng về việc giao kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách Nhà nƣớc năm
2013 cho Tạp chí Địa chất và Hợp đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ số
TNMT.03. 17/HĐKHCN ngày 06/6/2011 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Tạp chí
Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
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2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
2.2.1. Phương pháp kế thừa: Thu thập, tổng hợp tài liệu nghiên cứu trong và
ngoài nƣớc về 05 các khoáng chất công nghiệp apatit, caolin, felspat, dolomit, sericit. Các
tài liệu nƣớc ngoài chủ yếu là tiếng Anh, Nga và một số tài liệu tiếng Trung Quốc.
2.2.2. Khảo sát, thu thập dữ liệu tại thực địa: Khảo sát thực địa một số mỏ, điểm
quặng khoáng chất công nghiệp: sericit (Hƣơng Sơn, Hà Tĩnh và Vạn Yên - Sơn La, Mù
Cang Chải - Yên Bái), apatit (Bản Phúng, tỉnh Lào Cai), dolomit (Ninh Bình), felspat
(Huế), sét caolin (Đà Lạt).
2.2.3. Hệ các phương pháp phân tích định lượng: Phân tích hóa: 40 mẫu; Phân
tích ICP đồng thời: 10 mẫu; Phân tích thạch học: 20 mẫu; Phân tích độ hạt: 20 mẫu; Phân
tích nhiệt: 20 mẫu; Phân tích rơnghen: 20 mẫu.
2.2.4. Phương pháp so sánh: Đối chiếu chất lƣợng khoáng chất công nghiệp ở
Việt Nam với các tiêu chuẩn kỹ thuật trong từng lĩnh vực sử dụng.
2.2.5. Phương pháp chuyên gia:Thực hiện các chuyên đề khoa học liên quan, bao
gồm 26 chuyên đề về Phân tích tổng hợp, đánh giá hiện trạng sử dụng trên thế giới và
tiềm năng khoáng sản; Phân tích, đánh giá nhu cầu thị trƣờng, môi trƣờng đầu tƣ khoáng
chất và định hƣớng sử dụng; Đánh giá đặc điểm chất lƣợng và đặc tính kỹ thuật và hiện
trạng sử dụng đối với 05 loại khoáng chất công nghiệp apatit, felspat, dolomit và caolin
và định hƣớng công nghệ chế biến một số loại trong chúng; Tham quan khảo sát một số
điểm quặng caolin và felspat ở Trung Quốc và hội thảo khoa học.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
2.3.1. Các sản phẩm khoa học
- Báo cáo Tổng kết đề tài.
- Các chuyên đề về chất lƣợng và đặc tính kỹ thuật, đánh giá chất lƣợng 05 khoáng
chất công nghiệp.
2.3.2. Các công bố khoa học:Đặc điểm khoáng hóa sericit vùng Hƣơng Sơn, tỉnh
Hà Tĩnh, mối liên quan với các pha magma, kiến tạo khu vực. Tạp chí Địa chất (loạt A,
số 340, 1-2/2014, tr. 37-45).
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: Số liệu của đề tài đã đƣợc sử dụng cho hai
luận văn cao học đã bảo vệ xuất sắc năm 2013 và 2014 tại Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất
và Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:Kết quả nghiên cứu của đề tài định hƣớng cho công
tác khai thác, sử dụng phù hợp với chất lƣợng, đặc tính công nghệ của các mỏ khoáng sản
apatit, caolin, felspat, dolomi và sericit ở Việt Nam.
2.5. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không đăng ký
2.6. Kết luận:- Apatit Việt Nam có tổng tài nguyên là 2.526 triệu tấn, trong đó trữ
lƣợng đã đƣợc thăm dò là 861 triệu tấn, phân bố tập trung ở tỉnh Lào Cai. Về chất lƣợng,
quặng apatit Việt Nam có 4 loại, trong đó có 291 triệu tấn quặng loại IV chƣa đƣợc sử
dụng. Quặng apatit ở nƣớc ta chủ yếu đƣợc sử dụng để sản xuất phân bón, phosphor vàng
và xuất khẩu. Việt Nam có nguồn quặng apatit loại II khá dồi dào, thị trƣờng tiêu thụ sản
phẩm phosphor vàng trong và ngoài nƣớc rộng rãi. Do vậy, việc sử dụng quặng apatit cho
sản xuất phosphor vàng cần đƣợc đẩy mạnh và phải đƣợc xem là một trong những ngành
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sản xuất mũi nhọn của ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Đồng thời, việc áp dụng
quặng apatit loại II để sản xuất phân lân nung chảy tại một số doanh nghiệp của Tổng
Công ty Hóa chất Việt Nam (Nhà máy phân lân nung chảy Văn Điển và Ninh Bình) đang
đạt đƣợc hiệu quả mong đợi, cần đƣợc tiếp tục mở rộng.
Ngoài ra, với đặc thù về cấu tạo tinh thể của khoáng vật apatit, cần nghiên cứu sâu
và đầy đủ về công nghệ để có thể sử dụng apatit trong xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong
đất, làm sạch khí thải, làm thiết bị cách ly chất thải phóng xạ và sản xuất bột màu.
- Caolin phân bố ở nhiều tỉnh, nhƣng đáng kể nhất là ở Lào Cai, Yên Bái, Phú
Thọ, Tuyên Quang, Huế, Lâm Đồng, Bình Dƣơng, Bình Phƣớc. Tổng trữ lƣợng 84 mỏ
caolin đã thăm dò 120 triệu tấn, tài nguyên khoảng 128,7 triệu tấn. Theo quy mô trữ lƣợng,
trong số 84 mỏ đã nêu thì có 13 mỏ quy mô lớn (trữ lƣợng trên 5 triệu tấn), 14 mỏ quy
mô trung bình (trữ lƣợng từ 1 đến 5 triệu tấn), số còn lại là mỏ nhỏ và điểm quặng. Trong
đó có các mỏ lớn nhƣ mỏ Tấn Mài (hơn 60 triệu tấn), mỏ Bắc Lý (30 triệu tấn), mỏ Phù
Cát (hơn 12 triệu tấn), mỏ Long Mỹ (hơn 11 triệu tấn), Trúc Thôn (khoảng 9 triệu tấn)
v.v.. Tuy nhiên, hầu hết các mỏ caolin của Việt Nam đã đƣợc thăm dò có chất lƣợng
không cao, ngoại trừ một số mỏ phong hoá từ các thể pegmatit thì số còn lại chƣa đạt
chất lƣợng của caolin thƣơng phẩm. Vì vậy, cần ƣu tiên đầu tƣ khâu chế tuyển để nâng
cao chất lƣợng caolin thƣơng phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nƣớc và tham
gia thị trƣờng nguyên liệu khoáng thế giới. Trên cơ sở xem xét chất lƣợng và các tiêu chí
kỹ thuật, có thể định hƣớng sử dụng caolin nhƣ sau:
Caolin phong hóa từ các thân pecmatit các tỉnh Lào Cai (Ngòi Xum - Ngòi Ân,
Tich Lan Hô, Sơn Mãn, Làng Bon, Làng Giàng, Bản Phiệt), Yên Bái (Khánh Hòa, Mậu
A, Trực Bình, Tân Thịnh, Bách Lãm, Bảo Lƣơng, Làng Hơn, Phú Thịnh, Nam Minh Bảo,
Đại Minh), Phú Thọ (vùng Đoan Hùng - Hạ Hòa), Quảng Nam (Đại Lộc), Đắk Lắk (Ea
Knop) thƣờng có chất lƣợng tốt, sau khi tuyển lựa hoàn toàn đáp ứng đƣợc yêu cầu làm
nguyên liệu tạo xƣơng và men cho sứ cách điện, sứ dân dụng và sứ vệ sinh. Caolin loại 1
có hàm lƣợng Al2O3 cao, Fe2O3 thấp sử dụng làm sứ điện cao thế, sứ cao cấp và sứ xuất
khẩu. Caolin phong hoá từ pegmatit vùng Yên Bái, Phú Thọ đều có thể sử dụng làm chất
độn cho giấy.
Ngoài ra, có thể sử dụng caolin phong hoá từ pegmatit làm chất độn trong công
nghiệp cao su, sơn, giả da, thuốc trừ sâu.
+ Caolin ở Yên Bái, Phú Thọ có thể dùng cho sản xuất gạch ốp lát granit thay thế
hàng nhập ngoại, mở ra một triển vọng ứng dụng mới cho Caolin miền Đông Bắc Bộ.
+ Caolin phong hoá từ đá gabro nhƣ ở Núi Hồng (Thái Nguyên), Đồng Gianh
(Tuyên Quang) có chất lƣợng thấp chỉ có thể sử dụng trong lĩnh vực sản xuất sứ, gốm
thông thƣờng.
+ Caolin phong hoá từ đá phun trào axit ở các mỏ Trò A (Sơn La), Việt Yên
Phƣơng (Quốc Oai), Thái Học, Dốc Bột (Sơn Tây), Chu Mật, Ba Trại, Mỹ Lộc, Cấm Phú
(huyện Ba Vì), Làng Cáy, Bến Đền (Thanh Hóa), Nhân Sơn (Nghệ An), mỏ Động Hƣơng
(Hà Tĩnh), Xuân Tự, Ninh Hòa (Khánh Hòa)... thƣờng có quy mô nhỏ, hàm lƣợng SiO 2
cao, hàm lƣợng Al2O3 thấp, nhiệt độ nung phù hợp cho ngành gốm, sứ dân dụng, gạch
tráng men, sứ mỹ nghệ, chất độn cho thuốc trừ sâu, xà phòng, nguyên liệu sản xuất xi
măng trắng.
+ Caolin trong vỏ phong hóa các trầm tích lục nguyên thuộc hệ tầng Sông Chảy,
Hà Giang, Long Đại, Bản Nguồn, Nà Quảng, Hòn Gai, Đồng Đỏ, Đồng Hới ... có quy mô
nhỏ, chỉ có ý nghĩa công nghiệp địa phƣơng.
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+ Caolin trầm tích nhƣ các mỏ Ma Tra (Lào Cai), Lang Quán (Tuyên Quang),Kim
Tinh (Quảng Ninh), Phao Sơn (Hải Dƣơng), Đồng Trôi (Quảng Ngãi), Phù Cát và Long
Mỹ (Bình Định), Đắk Cấm (Kon Tum), Minh Hƣng (Bình Phƣớc) có thể đáp ứng yêu cầu
sử dụng cho công nghiệp gốm sứ, làm chất độn phân bón, để vê viên, phối liệu cho sành,
gạch chịu axit, vật liệu chịu lửa.
+ Caolin - pyrophylit Tấn Mài có chất lƣợng tốt, đặc biệt là thành phần Fe2O3 rất
thấp, đáp ứng yêu cầu sử dụng cho sản xuất gạch chịu lửa, gốm, sứ, chất độn cao su, sơn,
thuốc trừ sâu, giấy.
- Felspatcó tổng tài nguyên trữ lƣợng đã đƣợc đánh giá là 38.961.749 tấn. Hiện tại,
trữ lƣợng đã thăm dò đƣợc ghi nhận trong lƣu trữ địa chất là 4.273.286tấn quặng. Chúng
phân bố chủ yếu trong các tầng đá biến chất cổ, pegmatit và các thể xâm nhập phong hóa
ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Nam. Hiện nay, ngoài xuất khẩu thì sản lƣợng khai
thác và chế biến felspat cho sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh, sứ gốm chƣa đáp ứng đƣợc
nhu cầu trong nƣớc.
Về chất lƣợng, felspat nƣớc ta có chất lƣợng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu làm
nguyên liệu xƣơng và men cho sứ gốm cao cấp, đạt tiêu chuẩn sản xuất granit nhân tạo,
gốm sứ thủy tinh cao cấp cũng nhƣ dùng làm hoá chất tẩy rửa, sản xuất sơn, sản xuất
thuỷ tinh đục, vật liệu sứ cách điện và các ngành công nghiệp khác.
- Dolomit phân bố tập trung ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, một ít ở Tây
Nguyên, có nguồn gốc chủ yếu là trầm tích và biến chất từ các thành tạo trầm tích
carbonat. Phân bố xen kẹp trong đá vôi và đá vôi dolomit thuộc các hệ tầng có tuổi khác
nhau, tập trung chủ yếu trong Trias, Permi, Carbon, Devon, Silur-Ordovic và ít hơn là
trong các thành tạo tiền Cambri. Hầu hết các mỏ dolomit có quy mô nhỏ đến trung bình,
một số mỏ có quy mô tƣơng đối lớn phân bố tập trung ở các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hà
Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng
Trị… Tổng trữ lƣợng và tài nguyên dự tính ở các mỏ đã thăm dò đạt gần 137 triệu tấn.
Tổng tài nguyên dự báo (cấp 334) đạt khoảng 1.587 triệu tấn;
Trữ lƣợng tài nguyên ở các mỏ đã thăm dò chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong
nƣớc giai đoạn 2015 - 2025. Vì vậy, trong thời gian tới cần đầu tƣ điều tra, thăm dò ở các
khu vực tập trung lớn, gần các hộ tiêu thụ chính nhƣ Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nam,
Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai nhằm đáp
ứng yêu cầu làm chất trợ dung trong luyện kim đen, sản xuất vật liệu chịu lửa và xử lý
môi trƣờng trong nƣớc và có thể tham gia thị trƣờng nguyên liệu khoáng khu vực và thế
giới.
Hầu hết các mỏ, điểm mỏ dolomit của Việt Nam có hàm lƣợng MgO khá cao, chất
lƣợng (Fe2O3+Mn3O4)/(Na2O+K2O) thấp, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật của hầu hết các
ngành công nghiệp đòi hỏi chất lƣợng cao nhƣ vật liệu chịu lửa, làm chất trợ dung trong
luyện kim, sản xuất thủy tinh cao cấp, xử lý môi trƣờng;
Kết quả tổng hợp tài liệu và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của các ngành cho
thấy dolomit phân bố ở các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa
Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai đều đáp
ứng yêu cầu làm chất trợ dung trong luyện kim đen, sản xuất magie kim loại, sản xuất vật
liệu chịu lửa và xử lý môi trƣờng.
+ Dolomit phân bố ở các tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa… sử dụng
chủ yếu sản xuất chất trợ dung trong công nghệ luyện kim, đặc biệt là luyện gang. Một số
khu vực đáp ứng yêu cầu sản xuất đá ốp lát, làm vật liệu xây dựng (Thanh Hóa, Ninh
Bình…).
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+ Dolomit và các sản phẩm chế biến từ dolomit ở hầu hết các mỏ và điểm mỏ đã
điều tra, thăm dò ở các khu vực nêu trên đều đáp ứng đƣợc yêu cầu làm nguyên liệu để
xử lý một số chất màu trong nƣớc thải công nghiệp (dệt, nhuộm) và xử lý các loại khí thải
chứa acid ở các khu công nghiệp và làng nghề.
Việc sử dụngdolomit trong xây dựng hàng năm đang chiếm một tỷ lệ lớn dolomit
và ngày càng tăng nhanhcó thể sẽ làmột trong nhữngnhu cầulớncủa dolomit, từ đó sẽ điều
khiển thị trƣờngvà thúc đẩycông tác khai tháctăng lên. Nhu cầu này có thể kích thích các
hoạt độngkhai thác mỏđịa phƣơng các tỉnh để giảm chi phíhậu cầnvà tăng lợi nhuận.
- Sericitở nƣớc ta mới bắt đầu đƣợc đầu tƣ nghiên cứu. Hiện tại mới chỉ có mỏ
sericit Hƣơng Sơn đƣợc đánh giá trữ lƣợng là 1,7 triệu tấn. Ngoài ra đã phát hiện một số
diện tích có triển vọng phân bố trong vùng trũng Tú Lệ. Sericit Hƣơng Sơn có chất lƣợng
khá tốt, tuy nhiên chƣa đáp ứng đƣợc tiêu chí kỹ thuật cho sản xuất hóa mỹ phẩm. Có thể
sử dụng sericit Hƣơng Sơn trong công nghiệp sơn và vật liệu phủ, công nghiệp giấy, cao
su, polime, gốm sứ, bùn khoan.
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[8] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
MỘT SỐ KHOÁNG SẢN CÓ CHỨA PHÓNG XẠ
(Mã số: TNMT.03.45)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trƣờng Tổng cục Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Ngọc Ninh; Email: Ninhcucthamdinh@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Mai Thế Toản, ThS. Nghiêm Việt
Hải,ThS. Nguyễn Thị Minh Hải, GS.TS Lê Khánh Phồn,TS. Lê Hoàng Lan, TS. Nguyễn
Bá Tiến.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
a) Mục tiêu tổng quát: Tạo lập cơ sở khoa học để phục vụ công tác đánh giá tác
động môi trƣờng của dự án khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Đƣa ra quy trình đánh giá tác động môi trƣờng của dự án khai thác và chế biến
quặng có chứa phóng xạ.
- Xây dựng 02 bản hƣớng dẫn kỹ thuật lập báo cáo dánh giá tác động môi trƣờng
của loại hình dự án khai thác quặng có chứa phóng xạ và chế biến quặng có chứa phóng
xạ.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu,tổng hợp các văn bản hƣớng dẫn về các nội dung đánh giá tác động
môi trƣờng trong khai thác và chế biến khoáng sản có tính phóng xạ (tập trung vào 02
loại khoáng sản chủ yếu là titan sa khoáng và đất hiếm), các nội dung về an toàn bức xạ,
ô nhiễm phóng xạ,... của thế giới và của Việt Nam;
- Tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý, bảo vệ môi trƣờng tại các mỏ tƣơng tự
tại Ốtxtrâylia; Khảo sát, đo đạc lấy mẫu, đánh giá thực trạng tại các điểm khai thác và chế
biến titan sa khoáng và đất hiếm nhằm xây dựng cơ sở khoa học của việc đánh giá tác
động và các biện pháp giảm thiểu tác động;
- Xây dựng các báo cáo chuyên đề khoa học từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát;
- Xây dựng quy trình đánh giá tác động môi trƣờng cho loại hình dự án khai thác
và chế biến khoáng sản có tính phóng xạ (điển hình là titan và đất hiếm); xây dựng 01
hƣớng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho loại hình khai thác
khoáng sản có tính phóng xạ (điển hình là titan và đất hiếm), 01 hƣớng dẫn kỹ thuật lập
báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho loại hình chế biến khoáng sản có tính phóng xạ
(điển hình là titan và đất hiếm).
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.680 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.680 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Nƣớc ta có tiềm năng khá lớn về quặng phóng xạ. Đến nay, đã điều
tra đánh giá và thăm dò đƣợc hơn chục mỏ, điểm quặng phóng xạ và một số điểm khoáng
hoá ở nhiều nơi trên cả nƣớc nhƣng phổ biến là trong các tỉnh vùng miền núi và trung du
phía Bắc (gồm có Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ và
Thái Nguyên), vùng Tây Nguyên và vùng Trung Bộ. Tuy nhiên, quặng urani có triển
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vọng và phân bố tập trung nhất là ở hai tỉnh Lai Châu (chủ yếu đi kèm trong đất hiếm) và
Quảng Nam (chủ yếu là khoáng sản chính). Hiện nƣớc ta có cả quặng phóng xạ thực thụ
và quặng phóng xạ đi kèm trong một số khoáng sản khác, cụ thể là đất hiếm (chủ yếu),
than, graphit, photphat, pegmatit, đa kim (nhƣ đồng, molipden, ilmenit, ziricol, monazit
nhƣng không đáng kể), ...
Hoạt động khai thác và chế biến sẽ có tác động nghiêm trọng đến môi trƣờng nếu
nhƣ không có các giải pháp quản lý tốt. Đối với hoạt động khai thác, tác động rõ nét nhất
là tàn phá mặt đất (việc khai thác các mỏ này đòi hỏi phải bóc một lƣợng đất đá thải rất
lớn), chiếm dụng nhiều đất, ảnh hƣởng xấu đến cảnh quan khu vực, nhất là rừng và thảm
thực vật. Các hoạt động khai thác thƣờng sinh ra bụi với khối lƣợng lớn, gây ô nhiễm
không khí và nƣớc. Một vấn đề khác của ô nhiễm bụi là bụi từ các quá trình tuyển quặng.
Công nhân làm việc ở các nhà máy tuyển có thể đã mắc bệnh đƣờng hô hấp do chỉ sử
dụng các tƣ trang bảo hộ đơn giản trong khi môi trƣờng làm việc rất bụi. Độc tính vốn có
của bụi phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc của các thực thể môi trƣờng và các loại quặng
đƣợc khai thác.
Đối với hoạt động chế biến quặng phóng xạ, vấn đề quan tâm là rủi ro liên quan
đến việc sử dụng khối lƣợng lớn hóa chất độc hại và vấn đề bùn thải có tính phóng xạ do
sự xuất hiện của thorium và uranium. Lƣợng nƣớc thải từ nhà máy chế biến quặng phóng
xạ (nhƣ đất hiếm) sẽ rất lớn và có mức độ ô nhiễm cao, nếu không đƣợc xử lý tốt sẽ ảnh
hƣởng đến chất lƣợng nƣớc, hệ thủy sinh và cuối cùng là ảnh hƣởng đến sức khỏe con
ngƣời khi tiêu thụ thủy sản đƣợc đánh bắt từ sông hay các điểm xả ra biển có nhiễm xạ.
Khai thác và chế biến quặng phóng xạ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờnglớn hơn
nhiều so với việc khai thác các khoáng sản khác nhƣ than đá, dầu mỏ vì chế biến loại
quặng này phải dùng nhiều hóa chất ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Ngoài ra, trong quặng
phóng xạ có khoáng chất mang tính phóng xạ với cƣờng độ cao hơn các loại khoáng sản
khác. Tức là khai thác, chế biến quặng phóng xạ chứa đựng hai nguy cơ ô nhiễm: ô
nhiễm của hóa chất và ô nhiễm phóng xạ. Nhƣ vậy, vấn đề đặt ra là phải bảo vệ sức khỏe
của công nhân khai thác, sức khoẻ của ngƣời dân trong khu vực mỏ và hoàn nguyên môi
trƣờng sau khai thác.
Hiện nay, ở Việt Nam chƣa có tài liệu kỹ thuật nào hƣớng dẫn quy trình, cách thức
và phƣơng pháp hoạt động đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) cụ thể loại hình dự án
thăm dò, khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ.
Từ những vấn đề nêu trên, việc tiến hành đề tài này nhằm xây dựng bản hƣớng
dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án khai thác và chế biến quặng
phóng xạ (bao gồm cả Quy trình thực hiện ĐTM) là thực sự cần thiết và có ý nghĩa không
chỉ đối với nhu cầu phát triển của ngành khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ
mà còn là vấn đề bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Nghiên cứu, kế thừa tổng hợp tài liệu liên quan:Rà soát các tài liệu liên
quan, tiếp thu các kết quả của các đề tài nghiên cứu đã có, kết hợp đối chiếu với các hệ
thống quy phạm pháp luật liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản có chứa phóng
xạ, cụ thể là:
- Tổng hợp các nghiên cứu về ĐTM trên thế giới liên quan đến quặng có chứa
phóng xạ; tổng quan về công tác ĐTM của các dự án khai thác và chế biến khoáng sản ở
Việt Nam;
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- Các đặc điểm khai thác, chế biến quặng có chứa phóng xạ. Những vấn đề cần
quan tâm khi tiến hành ĐTM của dự án khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ;
- Sự suy thoái môi trƣờng, những rủi ro tiềm ẩn do các hoạt động khai thác và chế
biến quặng có chứa phóng xạ;
- Các báo cáo ĐTM của các Dự án khai thác, chế biến quặng có chứa phóng xạ;
- Xác lập cơ sở khoa học để xây dựng hƣớng dẫn chi tiết về ĐTM của dự án khai
thác, chế biến quặng có chứa phóng xạ.
2.2.2. Thu thập thông tin, kết quả, đo đạc tại thực địa:
- Thu thập, phân tích và đánh giá chung về công tác lập và thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trƣờng với các dự án khai thác mỏ lộ thiên. Tổ chức đoàn công tác tới
các vị trí mỏ đang khai thác để đánh giá hiệu quả và so sánh các biện pháp bảo vệ môi
trƣờng, giảm thiểu tác động.
- Khảo sát thực tế: thu thập các số liệu quan trắc và phân tích các thông số môi
trƣờng, đặc biệt là ảnh hƣởng của phóng xạ trong khu vực có các mỏ đất hiếm và titan,
các khu vực chế biến các loại khoáng sản này tới môi trƣờng không khí, môi trƣờng
nƣớc, môi trƣờng đất, tiếng ồn và chất thải rắn.
2.2.3. Phương pháp đo đạc:
a) Phương pháp đo suất liều chiếu ngoài: Đây là phƣơng pháp đo nhằm xác định
suất liều chiếu ngoài. Công tác đo suất liều chiếu ngoài đƣợc thực hiện tại các điểm theo
mạng lƣới khảo sát, tại mỗi điểm khảo sát tiến hành đo 3 lần tại 1 điểm và đo giá trị ở độ
1m (cao hơn so với mặt đất).
b) Phương pháp đo radon trong không khí: Việc đo nồng độ Rn trong không khí
nhằm mục đích xác định liều chiếu trong qua đƣờng hô hấp của môi trƣờng phóng xạ.
Mỗi điểm đo đã tiến hành đo bơm lƣu thông không khí ở độ cao 1m và đo 3 lần. Kết quả
đo đƣợc của 3 lần đƣợc tính trung bình và ghi vào sổ nhật ký; suất liều chiếu trong đƣợc
tính chủ yếu do nồng độ radon tác động vào cơ thể qua đƣờng hô hấp.
2.2.4 Phương pháp so sánh:Đối chiếu và so sánh kết quả điều tra và phân tích với
Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng.
2.2.5. Phương pháp chuyên gia:Nghiên cứu độc lập về các vấn đề liên quan đến
khai thác mỏ, bảo vệ môi trƣờng trong khai thác mỏ, các chính sách pháp luật; tổ chức
lấy ý kiến chuyên gia thông qua tham vấn, hội thảo…
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:02 Hƣớng dẫn kỹ thuật cho loại
hình dự án khai thác và chế biến khoáng sản có chứa phóng xạ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
-Nâng cao công tác quản lý nhà nƣớc về đánh giá tác động môi trƣờng của các
hoạt động khai thác và chế biến titan và đất hiếm, cụ thể là công tác thẩm định, phê duyệt
báo cáo ĐTM, công tác thanh tra kiểm tra về các hoạt động bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo
an toàn lao động, cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khi khai thác mỏ;
- Nâng cao trình độ chuyên môn của các cơ quan tƣ vấn lập báo cáo ĐTM. Cải
thiện chất lƣợng báo cáo ĐTM;
- Nâng cao nhận thức của chủ đầu tƣ và cộng đồng về các tác động của loại hình
dự án khai thác/chế biến quặng có chứa phóng xạ, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi
trƣờng và sức khỏe cộng đồng.
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2.5. Kết luận và kiến nghị:
Khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trƣờnglớn hơn nhiều so với việc khai thác và chế biến các khoáng sản thông thƣờng khác
vì trong quá trình chế biến loại quặng này, một lƣợng không nhỏ các hóa chất đƣợc sử
dụng. Chính điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với môi trƣờng. Ngoài ra, trong quặng
phóng xạ có khoáng chất mang tính phóng xạ với cƣờng độ cao hơn các loại khoáng sản
khác. Vì vậy, trong khai thác và chế biến quặng phóng xạ chứa đựng hai nguy cơ ô
nhiễm: ô nhiễm của hóa chất và ô nhiễm phóng xạ. Vấn đề đặt ra là phải bảo vệ sức khỏe
của ngƣời lao động, sức khoẻ của ngƣời dân trong khu vực xƣởng chế biến và đồng thời
ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố môi trƣờng phát sinh.
Nhóm thực hiện Đề tài đã nghiên cứu tài liệu, khảo sát đánh giá hoạt động bảo vệ
môi trƣờng tại các mỏ khai thác quặng có chứa phóng xạ, các cơ sở chế biến quặng có
chứa phóng xạ nhằm đƣa ra cơ sơ khoa học cho việc xây dựng bản hƣớng dẫn lập báo
cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án khai thác và chế biến quặng phóng xạ, thiết
lập Quy trình thực hiện ĐTM cho loại hình dự án này. Đề tài là thực sự cần thiết và có ý
nghĩa không chỉ đối với nhu cầu phát triển của ngành khai thác và chế biến quặng có
chứa phóng xạ mà còn là vấn đề bảo vệ môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng.
Nhóm thực hiện đã hoàn thiện các sản phẩm bao gồm 02 bản hƣớng dẫn kỹ thuật
lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của loại hình dự án khai thác quặng có chứa
phóng xạ và chế biến quặng có chứa phóng xạ và quy trình đánh giá tác động môi
trƣờng đi kèm tạo lập cơ sở vững chắc phục vụ công tác đánh giá tác động môi trƣờng
của dự án khai thác và chế biến quặng có chứa phóng xạ.
Các sản phẩm của đề tài và các kết quả nghiên cứu sẽ đƣợc sử dụng phục vụ
nghiên cứu trong tƣơng lai. Cơ sở khoa đƣợc xây dựng sẽ phục vụ công tác bảo vệ môi
trƣờng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng gắn liền với khai thác, chế biến các khoáng sản có
chứa phóng xạ trên cả nƣớc.
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NỘI DUNG 2. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TỔ HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP HIỆN
ĐẠI ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC MỎ QUẶNG ẨN SÂU Ở VIỆT NAM (ĐỘ SÂU GẶP
QUẶNG TỪ 100 ĐẾN 500M, KỂ CẢ KHU VỰC ĐÃ ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ, THĂM
DÕ NHƢNG CHƢA PHÁT HIỆN QUẶNG Ở DƢỚI SÂU)
[1] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XỬ LÝ
HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÂN TÍCH LUẬN GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ KHU VỰC
NHẰM KHOANH ĐỊNH CÁC DIỆN TÍCH TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN ẨN
SÂU LÃNH THỔ VIỆT NAM (PHẦN ĐẤT LIỀN)
(Mã số: TNMT.03.01)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Hùng; Email: hungntdvl@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Trần Anh Tuấn, KS. Lê Kim Lý,
TS. Nguyễn Tài Thinh,KS. Chu Việt Hƣng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng các phƣơng pháp
phân tích xử lý tài liệu hiện đại để phân tích luận giải các tài liệu địa vật lý nhằm dự báo
các diện tích có triển vọng khoáng sản ẩn sâu.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập các tài liệu trong và ngoài nƣớc để tìm hiểu các phƣơng pháp, chƣơng
trình mới, hiện đại xử lý tài liệu trọng lực, bay đo từ, bay đo từ- phổ gamma nhằm
khoanh định các diện tích triển vọng khoáng sản sâu.
- Thu thập các tài liệu về các kết quả nghiên cứu sinh khoáng khu vực, các sơ đồ
phân vùng sinh khoáng, các diện tích dự báo triển vọng khoáng sản sâu đƣợc khoanh
định trên cơ sơ tài liệu địa vật lý trƣớc đây.
- Nghiên cứu tìm hiểu một số chƣơng trình, phần mềm mới (Oasis Montaj, Potent,
Pgrav-3D, Pmag-3D, MagPick, MagMap, v.v..) có nhiều tính năng mạnh, nổi trội trong
việc phân tích xử lý tài liệu địa vật lý khu vực phục vụ nghiên cứu xác định các đới cấu
trúc, các đứt gãy phá huỷ, các khối xâm nhập ẩn sâu, dự báo các diện tích triển vọng
khoáng sản sâu.
- Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp xử lý, phân tích, biến đổi trƣờng địa vật
lý (từ phổ gamma, trọng lực) trong bộ COSCAD 3D, Trƣờng thế và các phần mềm mới
nói trên nhằm xác định các đặc trƣng trƣờng địa vật lý phản ánh các đới cấu trúc, đứt gãy
phá huỷ, các khối xâm nhập ẩn sâu, đặc biệt là các vòm xâm nhập.
- Xây dựng hệ phƣơng pháp và quy trình kỹ thuật tiến hành xử lý, phân tích tài
liệu địa vật lý nhằm dự báo và đánh giá triển vọng khoáng sản sâu.
- Tổng hợp kết quả nghiên cứu về sinh khoáng, các kết quả phân tích tài liệu địa
vật lý nghiên cứu sinh khoáng sâu nhằm xác định các cấu trúc (đứt gãy, các đới phá huỷ,
các thể xâm nhập), các diện tích có khả năng chứa quặng ẩn sâu trên diện tích nghiên
cứu. Phân tích tài liệu địa vật lý trên các diện tích này nhằm xác định các tiêu chuẩn, dấu
hiệu địa vật lý cho các diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu, có thể làm mẫu chuẩn để
phân tích cho các diện tích khác
- Xử lý, phân tích thử nghiệm trên một số đối tƣợng chuẩn là các mỏ, đới quặng đã
biết, hoàn thiện hệ phƣơng pháp và quy trình kỹ thuật tiến hành.
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- Áp dụng các phƣơng pháp phân tích xử lý tài liệu đã lựa chọn để xử lý, phân tích
tài liệu trọng lực, từ, từ phổ gamma khu vực trên diện tích nghiên cứu. Chủ yếu tập trung
các đới, vùng triển vọng theo kết quả tổng hợp tài liệu đã có.
- Tổng hợp các kết quả phân tích xử lý tài liệu địa vật lý khu vực: trọng lực, từ, từ
phổ gamma. Đối sánh kiểm chứng với tài liệu mặt đất tại một vài diện tích có dấu hiệu
triển vọng quặng hoá sâu. Luận giải để khoanh vùng dự báo các diện tích triển vọng
khoáng sản sâu
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 858 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 858 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý là một nội dung không thể thiếu
trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu đã đƣợc nhiều nƣớc áp
dụng và mang lại hiệu quả cao, thể hiện qua nhiều công trình đã công bố trên các tạp chí
khác nhau. Các phần mềm xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý không chỉ cho phép khai
thác tối đa lƣợng thông tin liên quan khoáng sản mà còn có khả năng tổng hợp thông tin
và tính tiện ích cao, nhƣ phần mềm Coscad 3D, ER- Mapper, Magpick, Trƣờng thế,
Potent, Encom ModelVision, v.v..
Ở Việt Nam công tác đo địa vật lý khu vực nhƣ: đo trọng lực tỷ lệ 1:500.000, bay
đo từ tỷ lệ 1:200.000 đã phủ toàn bộ lãnh thổ; bay đo từ- phổ gamma tỷ lệ
1:50.000÷1:25.000 và đo trọng lực tỷ lệ 1:100.000÷1:50.000 đã phủ hơn 100.000km2.
Các tài liệu này đã đƣợc xử lý phân tích ở các mức độ khác nhau và đã có những
đóng góp quan trọng trong công tác điều tra, đánh giá khoáng sản nhƣ phát hiện các mỏ
mới, khoanh định nhiều diện tích triển vọng làm cơ sở cho việc điều tra, đánh giá tiếp
theo.
Tuy nhiên việc xử lý phân tích vẫn còn các hạn chế do tiến hành theo các diện tích
riêng biệt, công nghệ xử lý, phân tích còn hạn chế, tùy thuộc từng giai đoạn nên khả năng
dự báo đánh giá khoáng sản ẩn và sâu còn rất hạn chế trong khi việc điều tra đánh giá và
tìm kiếm khoáng sản ẩn sâu đang là nhiệm vụ quan trọng của ngành địa chất nhằm đáp
ứng nhu cầu khoáng sản ngày một gia tăng của nền kinh tế quốc dân.
Trong điều tra đánh giá và tìm kiếm quặng ẩn sâu thì việc xác định các tiền đề và
dấu hiệu địa chất có triển vọng là rất quan trọng. Đó là:
- Xác định các đới, khối cấu trúc kiến tạo là các yếu tố chi phối đặc điểm phát
triển sinh khoáng trong các khu vực.
- Xác định các hệ thống đứt gãy, phá huỷ kiến tạo phát triển sâu, có vai trò là một
trong những yếu tố khống chế quặng hoá ẩn sâu.
- Xác định các thể xâm nhập và xâm nhập ẩn có tiềm năng chứa quặng hoặc đóng
vai trò quan trọng trong quá trình tạo quặng và quặng ẩn sâu trong khu vực.
- Xác định các tiêu chuẩn, dấu hiệu địa vật lý của các cấu trúc, các diện tích có
triển vọng khoáng sản nói trên.
Các tiền đề và dấu hiệu nói trên chỉ có thể đƣợc xác định tốt hơn với sự hỗ trợ của
xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý khu vực. Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông
tin hiện nay, bên cạnh các hệ thống máy tính cực mạnh là các phần mềm mới, tiên tiến
với những thuật toán xử lý hiện đại cho phép chúng ta triển khai các phƣơng pháp phân
tích mới, nâng cao chất lƣợng xử lý tài liệu địa vật lý với mục đích dự báo diện tích triển
vọng khoáng sản sâu
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Vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp phân tích xử lý hiện đại để
luận giải tài liệu địa vật lý khu vực nhằm dự báo các diện tích có triển vọng khoáng sản
ẩn sâu lúc này là cần thiết nhằm tổng hợp các thành quả nghiên cứu đã có, đƣa ra sơ đồ
dự báo với chất lƣợng thông tin cao, tích hợp đƣợc những kết quả nghiên cứu mới hơn.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tổng hợp bao gồm:
+ Nghiên cứu các phƣơng pháp, phần mềm phân tích xử lý tài liệu địa vật lý khu
vực đã đƣợc áp dụng ở Việt Nam và trên thế giới để giải quyết nhiệm vụ khoanh định các
diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu, từ đó tổng hợp, đánh giá để lựa chọn phƣơng
pháp và chƣơng trình phù hợp để giai quyết nhiệm vụ của đề tài.
+ Phân tích các kết quả nghiên cứu sinh khoáng sâu lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt
chú ý các nội dung sử dụng kết quả phân tích xử lý tài liệu địa vật lý khu vực ở Việt Nam
nhằm dự báo các diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu, qua đó tổng hợp, đánh giá để
đƣa ra nhận định và sơ đồ phân bố các diện tích có tiềm năng khoáng sản ẩn sâu..
+ Triển khai các phƣơng pháp xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý tiên tiến (trên cơ
sở các thuật toán phân tích thống kê- phổ, các thuật toán giải tích trƣờng thề có trong bộ
COSCAD 3D, Trƣờng thế và một số phần mềm mới) để phân tích tài liệu địa vật lý khu
vực theo mục tiêu, nhiệm vụ của đề tại
2.2.2. Phương pháp đối sánh để kiểm chứng:
+ Tổng hợp các tài liệu kiểm tra mặt đất của các phƣơng pháp địa vật lý đã tiến
hành trên một số diện tích đánh giá kết quả và liên hệ triển vọng dƣới sâu.
+ Dùng các tài liệu kiểm tra mặt đất trên các diện tích nói trên để đối sánh kiểm
chứng kết quả phân tích xử lý mới
2.2.3. Phương pháp chuyên gia:Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên
môn về mô hình địa vật lý của các đới cấu trúc có khả năng chứa quặng ẩn sâu
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1.Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo kết quả ”Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp phân tích xử lý hiện
đại để phân tích luận giải tài liệu địa vật lý khu vực nhằm khoanh định các diện tích triển
vọng khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền)”;
- Sơ đồ phân bố các diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt Nam (
phần đất liền), tỷ lệ 1:1.000.000.
2.3.2. Các công bố khoa học: Bài báo "Đặc điểm quặng hóa vàng gốc vùng Tiên
Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam". Tạp chí Địa chất. Năm 2011.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: 1 tiến sỹ đã bảo vệ năm 2011 (TS. Nguyễn
Trƣờng Lƣu).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không có
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:Một số diện tích đã đƣợc Liên đoàn Vật lý Địa
chất lựa chọn để áp dụng các phƣơng pháp địa vật lý điều tra sâu trong năm 2012- 2013
2.6. Kết luận: Sau khi thực hiện đề tài, tập thể tác giả đã hoàn thành các nội dung
chủ yếu sau:
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- Thu thập các tài liệu trong và ngoài nƣớc để tìm hiểu các phƣơng pháp, chƣơng
trình mới, hiện đại xử lý tài liệu trọng lực, bay đo từ, bay đo từ- phổ gamma nhằm nghiên
cứu cấu trúc, đứt gãy, phân tích dị thƣờng phục vụ việc khoanh định, dự báo các diện tích
triển vọng khoáng sản sâu. Thu thập các tài liệu về các kết quả nghiên cứu sinh khoáng
khu vực, nghiên cứu các sơ đồ phân vùng sinh khoáng, các diện tích dự báo triển vọng
khoáng sản sâu đƣợc khoanh định trên cơ sơ tài liệu địa vật lý trƣớc đây.
- Tổng hợp kết quả nghiên cứu về sinh khoáng, các kết quả phân tích tài liệu địa
vật lý phục vụ nghiên cứu sinh khoáng sâu nhằm xác định các cấu trúc (đứt gãy, các đới
phá huỷ, các thể xâm nhập), các diện tích có khả năng chứa quặng ẩn sâu trên diện tích
nghiên cứu. Phân tích tài liệu địa vật lý trên các diện tích này nhằm xác định các tiêu
chuẩn, dấu hiệu địa vật lý cho các diện tích triển vọng khoáng sản ẩn sâu, có thể làm mẫu
chuẩn để phân tích cho các diện tích khác.
- Nghiên cứu tìm hiểu một số chƣơng trình, phần mềm mới (Oasis Montaj, Potent,
Pgrav-3D, Pmag-3D, MagPick, MagMap, v.v..) có nhiều tính năng mạnh, nổi trội trong
việc phân tích xử lý tài liệu địa vật lý khu vực, phục vụ nghiên cứu xác định các đới cấu
trúc, các đứt gãy phá huỷ, các khối xâm nhập ẩn sâu, dự báo các diện tích triển vọng
khoáng sản sâu. Đã nghiên cứu, khai thác bƣớc đầu phần mềm mới Encom ModelVision
mô hình hóa tài liệu từ, trọng lực nhằm phân tích định lƣợng 3D, xác định hình thái cấu
trúc trong không gian 3D của các đối tƣợng địa chất gây dị thƣờng- cơ sở quan trọng để
đánh giá triển vọng khoáng sản sâu.
- Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp xử lý, phân tích, biến đổi trƣờng địa vật lý
(từ phổ gamma, trọng lực) trong bộ COSCAD 3D, Trƣờng thế và các phần mềm mới nói
trên nhằm xác định các đặc trƣng trƣờng địa vật lý phản ánh các đới cấu trúc, các đứt gãy
phá huỷ, các khối xâm nhập ẩn sâu, đặc biệt là các vòm xâm nhập.
- Xây dựng hệ phƣơng pháp và quy trình kỹ thuật tiến hành xử lý, phân tích tài
liệu địa vật lý nhằm dự báo và đánh giá triển vọng khoáng sản sâu. Đồng thời các tác giả
cũng đã đƣa ra các tiền đề, dấu hiệu chính và các tiêu chuẩn khoanh vùng dự báo triển
vọng khoáng sản sâu.
- Áp dụng các phƣơng pháp phân tích xử lý tài liệu đã lựa chọn để xử lý, phân tích
tài liệu trọng lực, từ, từ phổ gamma khu vực có trên diện tích nghiên cứu. Chủ yếu tập
trung các đới, vùng triển vọng sinh khoáng theo tổng hợp tài liệu đã có.
- Tổng hợp các kết quả dự báo triển vọng khoáng sản trên mặt qua phân tích xử lý
tài liệu địa vật lý khu vực (trọng lực, từ, từ phổ gamma) và nghiên cứu sinh khoáng kiến
tạo của địa chất, kết hợp với các tiền đề và dấu hiệu biểu hiện quặng hóa sâu theo tài liệu
địa chất, địa vật lý, đặc biệt là kết quả phân tích 3D tài liệu từ và trọng lực, các tác giả đã
luận giải khoanh vùng các diện tích có triển vọng khoáng sản sâu. Toàn lãnh thổ Việt
Nam (phần đất liền) trong báo cáo này các tác giả đã xác định 30 diện tích có triển vọng
khoáng sản và khoáng sản sâu.
2.7. Kiến nghị:
- Một số dị thƣờng địa vật lý cần đặc biệt lƣu ý nhằm kiểm tra, đánh giá làm rõ
bản chất địa chất của dị thƣờng, gồm có 4 dị thƣờng từ và 3 dị thƣờng phổ hàng không.
Các dị thƣờng từ có đặc điểm chung giống với dị thƣờng từ Núi Nƣa (liên quan cromit),
hoặc dị thƣờng Thạch Khê ( liên quan sắt): đều có cƣờng độ cao, quy mô trung bình,
dạng cân đối gồm 2 phần dị thƣờng âm- dƣơng khá hoàn chỉnh. Trong khi đó các thành
tạo địa chất lộ trên mặt ở khu vực dị thƣờng đều không có từ tính hoặc từ tính rất yếu.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới cho phép tiến hành xử lý,
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phân tích các tài liệu bay đo từ phổ gamma đã có, theo hƣớng xử lý phân tích nhằm
khoanh định các diện tích triển vọng khoáng sản bauxit, sắt laterit, các nguyên tố hiếm
(nhƣ tantal, niobi, đất hiếm, v.v..).
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[2] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG
KHOÁNG SẢN KIM LOẠI (SẮT, CHÌ - KẼM, ĐỒNG...) DƢỚI SÂU BẰNG TỔ
HỢP PHƢƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TRÊN
03 CỤM DỊ THƢỜNG ĐỊA VẬT LÝ TỪ VÀ TRỌNG LỰC
(Mã số TNMT.03.26)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Sửu ; Email: suunvc@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Trƣơng Công Ánh, KS. Trần Thị
Nhật Ký, TS. Nguyễn Trƣờng Lƣu, TS. Tăng Đình Nam, KS. Kiều Huỳnh Phƣơng, KS.
Nguyễn Văn Sửu, KS. Nguyễn Duy Tiêu.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng Quy trình áp dụng tổ hợp
phƣơng pháp địa vật lý hiện đại để đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm,
đồng…), độ sâu nghiên cứu từ 300 - 500m.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu các tài liệu về phƣơng pháp đánh giá quặng kim loại (sắt, chì-kẽm,
đồng…) dƣới sâu của các nƣớc.
- Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các kết quả sử dụng các phƣơng pháp địa vật lý
trong tìm kiếm, đánh giá quặng kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng…) đã thực hiện ở Việt Nam.
- Nghiên cứu tổng hợp các đặc điểm tính chất vật lý quặng và đới biến đổi vây
quanh của một số mỏ quặng kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng…) ở Việt Nam.
- Nghiên cứu lựa chọn hệ phƣơng pháp, cách thức đo đạc phù hợp với đối tƣợng
khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng…) phục vụ xây dựng Dự thảo Quy trình.
- Nghiên cứu xây dựng dự thảo khung Quy trình đánh giá khoáng sản kim loại
(sắt, chì-kẽm, đồng…) dƣới sâu bằng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý.
- Tổng hợp, phân tích các tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý và các tài liệu
khác có liên quan để lựa chọn dị thƣờng địa vật lý đo đạc thử nghiệm.
- Đo thử nghiệm tổ hợp các phƣơng pháp từ, trọng lực, điện phân cực kích thích,
trƣờng chuyển, từ telur bằng thiết bị hiện đại nhất hiện có trên 3 dị thƣờng từ và trọng lực
liên quan đến quặng sắt, chì - kẽm, đồng.
- Phân tích xử lý, minh giải, đánh giá kết quả đo thử nghiệm.
- Hoàn chỉnh các Dự thảo Quy trình đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt,
chì-kẽm, đồng…) dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiện đại.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 ÷ 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2.254 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 2.254triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Trong bối cảnh hiện nay, nguồn tài nguyên khoáng sản nói chung và
khoáng sản kim loại nói riêng ngày một cạn kiệt, các mỏ lộ thiên hoặc nằm nông hầu hết
đã đƣợc khai thác, nhu cầu khoáng sản kim loại phục vụ phát triển nền kinh tế đất nƣớc
ngày càng cao đòi hỏi chúng ta phải có kế hoạch điều tra, đánh giá khoáng sản kim loại
nằm dƣới sâu để tiến tới thăm dò khai thác chúng. Do đó, việc xây dựng Quy trình đánh
giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng...) dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng
pháp địa vật lý hiện đại trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết nhằm làm cơ sở khoa
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học, kỹ thuật phục vụ công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản kim loại đến độ sâu 500m.
Quy trình đƣợc xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các kết quả của phƣơng pháp địa
vật lý trong điều tra, đánh giá khoáng sản kim loại dƣới sâu ở các nƣớc trên thế giới và
tại Việt Nam; Nghiên cứu đặc điểm tính chất vật lý đá và quặng đối với các loại hình
khoáng sản sắt, chì - kẽm, đồng cũng nhƣ các hình thái tạo quặng từ đó xây dựng một số
mô hình địa chất - địa vật lý đặc trƣng cho từng loại hình khoáng sản nêu trên, xác định
tổ hợp địa vật lý đánh giá chúng; Lựa chọn và đo thử nghiệm tổ hợp địa vật lý trên 3 đối
tƣợng quặng sắt, chì - kẽm, đồng để hoàn thiện Dự thảo Quy trình.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiêncứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các Phƣơng pháp địa vật
lý để tìm kiếm khoáng sản kim loại dƣớisâu.
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các tài
liệu địa vật lý trong việc tìm kiếm, đánh giá khoáng sản kim loại, chú trọng các mỏ
khoáng sản ẩn sâu ở trong và ngoài nƣớc; Đánh giá hiệu quả các Phƣơng pháp địa vật lý
đã sử dụng để lựa chọn hệ Phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả nhất phù hợp với các đối
tơợng nghiên cứu của đề tài (sắt, đồng, chì-kẽm); Xử lý, tổng hợp các tài liệu địa chất,
địa vật lý để lựa chọn các dị thƣờng địa vật lý tiến hành đo thử nghiệm.
2.2. 3. Phương pháp thực nghiệm:Đo thử nghiệm các Phƣơng pháp địa vật lý
bằng các thiết bị hiện đại nhất hiện có tại Việt Nam trên 03 khu vực cho các loại khoáng
sản điển hình là sắt, đồng và chì-kẽm.
2.3.4. Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến các chuyên gia trong việc đánh giá,
lựa chọn các Phƣơng pháp địa vật lý cho từng loại hình khoáng sản nghiên cứu của đề tài
để soạn thảo Quy trình kỹ thuật; Phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm trên ba vùng mỏ
và hoàn thiện các Quy trình kỹ thuật...
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng sắt dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng
pháp địa vật lý (Dự thảo);
- Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng chì - kẽm dƣới sâu bằng tổ hợp
phƣơng pháp địa vật lý (Dự thảo);
- Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng đồng dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng
pháp địa vật lý (Dự thảo);
- Báo cáo tổng hợp kết quả Đề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học: Đăng 01 bài báo khoa học trên Tạp chí địa chất loạt
A, số 3 năm 2014: “Hiệu quả tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý tìm kiếm khoáng sản
kim loại dƣới sâu áp dụng tại mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh”;
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: 01 thạc sỹ bảo vệ tốt nghiệp trong tháng
10/2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
2.6. Kết luận: Sau 2 năm thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ:
"Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm,
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đồng...) dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiện đại. Áp dụng thử nghiệm trên
03 cụm dị thƣờng địa vật lý từ và trọng lực", tập thể tác giả đã hoàn thành các nội dung
nghiên cứu của đề tài, bao gồm các công việc chính sau đây:
- Nghiên cứu các tài liệu về phƣơng pháp đánh giá quặng kim loại (sắt, chì-kẽm,
đồng) dƣới sâu của các nƣớc trên thế giới.
- Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các kết quả sử dụng các phƣơng pháp địa vật lý
trong tìm kiếm, đánh giá quặng kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng) đã thực hiện ở Việt Nam.
- Nghiên cứu tổng hợp các đặc điểm tính chất vật lý quặng và đới biến đổi vây
quanh của một số mỏ quặng kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng) ở Việt Nam.
- Nghiên cứu lựa chọn hệ phƣơng pháp, cách thức đo đạc phù hợp với đối tƣợng
khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng) phục vụ xây dựng dự thảo khung Quy trình.
- Tổng hợp, phân tích các tài liệu địa chất, khoáng sản, địa vật lý và các tài liệu
khác có liên quan để lựa chọn 3 khu vực đo đạc thử nghiệm.
- Đo thử nghiệm tổ hợp các phƣơng pháp từ, trọng lực, điện phân cực kích thích,
trƣờng chuyển, từ telur bằng thiết bị hiện đại nhất hiện có trên 3 đối tƣợng, gồm:
+ Đo thử nghiệm tại mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh;
+ Đo thử nghiệm tại mỏ chì kẽm Bản Bó - Cao Bằng;
+ Đo thử nghiệm tại điểm khoáng hóa đồng-niken Phan Thanh - Cao Bằng.
- Phân tích xử lý, minh giải, đánh giá kết quả đo thử nghiệm.
- Hoàn thiện Dự thảo Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng sắt dƣới sâu
bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý, độ sâu nghiên cứu đến 500m.
- Hoàn thiện Dự thảo Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng đồng dƣới sâu
bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý, độ sâu nghiên cứu đến 500m.
- Hoàn thiện Dự thảo Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng quặng chì – kẽm dƣới
sâu bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý, độ sâu nghiên cứu đến 150m.
2.7. Kiến nghị:
- Do thời gian và kinh phí hạn chế nên Đề tài chƣa thực hiện đƣợc một số nội dung
sau:
+ Chƣa khoan kiểm chứng kết quả đo thử nghiệm tại mỏ chì – kẽm Bản Bó và
điểm đồng - niken Phan Thanh (phần dƣới sâu chƣa có tài liệu khoan trƣớc đây);
+ Chƣa kiểm chứng Quy trình trên thực tế đối với vùng có dị thƣờng từ và trọng
lực có khả năng liên quan đến quặng kim loại mà không phải là các khu mỏ đã có kết quả
biết trƣớc để làm sáng tỏ khả năng áp dụng thực tế của Quy trình.
+ Chƣa xây dựng đƣợc Quy trình kỹ thuật cho các loại hình khoáng sản khác
ngoài 3 đối tƣợng sắt, chì - kẽm và đồng cũng nhƣ chiều sâu nghiên cứu lớn hơn.
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quan tâm và có kế hoạch cho lập đề
cƣơng thực hiện các nội dung mà đề tài chƣa thực hiện nêu trên đồng thời có chủ trƣơng
trang bị thêm các máy móc, thiết bị địa vật lý hiện đại có công suất lớn đáp ứng mục tiêu
nghiên cứu, đánh giá khoáng sản đến độ sâu 1.000m.
2. Sản phẩm của đề tài giúp cho các nhà quản lý kỹ thuật có cơ sở để xét duyệt các
đề án, thiết kế trong công tác điều tra, đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại dƣới sâu.
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng sớm phê duyệt, ban hành Thông tƣ Quy
định Quy trình kỹ thuật đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại (sắt, chì-kẽm, đồng)
dƣới sâu bằng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiện đại để Quy trình sớm đi vào thực tiễn.
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NỘI DUNG 3. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH MỎ QUẶNG Ở VIỆT
NAM.
[1] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH MỎ QUẶNG THIẾC Ở
VIỆT NAM
(Mã số: TNMT03.12)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện KH Địa chất và Khoáng sản
1.2.Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Chiến Đông.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: CN. Nguyễn Thế Cƣờng, TS. Đặng Văn
Can, TS. Phạm Vũ Luyến.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng các mô hình mỏ quặng thiếc ở Việt Nam.
- Dự báo các diện tích có khả năng phát hiện mỏ mới.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập tổng hợp xử lý các tài liệu đã có;
- Khảo sát lấy mẫu bổ sung;
- Phân tích mẫu các loại;
- Tổng hợp xử lý kết quả phân tích;
- Xây dựng các mô hình mỏ quặng thiếc ở Việt Nam;
- Đối sánh với các mô hình mỏ quặng thiếc trên thế giới để xây dựng bản đồ dự
báo quặng ẩn sâu và khả năng có mỏ thiếc mới ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 600 triệu đồng, Kinh phí thực hiện: 600 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Việt Nam nằm trong phạm vi của đai quặng thiếc Thái Bình Dƣơng
và các vùng mỏ thiếc của Việt Nam nằm trong 2 tỉnh chứa thiếc của thế giới: Hoa - Việt
và Đông Dƣơng. Hiện nay nhu cầu về nguyên liệu khoáng ngày càng tăng cao trong đó
có thiếc. Việc điều tra đánh giá quặng thiếc ở Việt Nam đã đƣợc nhiều đoàn, liên đoàn,
công ty trong nƣớc và nƣớc ngoài tiến hành. Những nghiên cứu chuyên sâu về quặng
thiếc cũng đƣợc nhiều nhà khoa học của Pháp, Nga, Tiệp Khắc, Mỹ, Việt Nam… quan
tâm. Tuy nhiên các mỏ thiếc ở Việt Nam chƣa đƣợc nghiên cứu mô hình hóa, để từ đó
rút ra quy luật có những mỏ mới tƣơng tự các vùng khác ở Việt Nam. Để giải quyết vấn
đề mô hình hóa cần thiết phải nghiên cứu toàn bộ các tài liệu nghiên cứu thiếc đã có ở
Việt Nam, cũng nhƣ trên thế giới.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp thu thập tổng hợp xử lý các tài liệu đã có ở trong nước và
thế giới.
2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa, lấy các loại mẫu và gửi phân tích các
loại mẫu.
2.2.3. Phương pháp chuyên gia: Mời các chuyên gia đầu ngành tham gia khảo sát
thực địa và viết báo cáo chuyên đề.
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2.2.4. Các phương pháp chuyên ngành: Nhằm nghiên cứu cơ chế thành tạo
quặng thiếc, xây dựng mô hình hóa các mỏ quặng thiếc ở vùng Quỳ Hợp, Phia Oắc và Đà
Lạt.
2.2.5. Các phương pháp phân tích: Nhằm làm sang tỏ đá magma liên quan, đất
đá vây quanh và quá trình tạo quặng thiếc.
2.2.6. Phương pháp đối sánh: Xây dựng mô hình hóa các mỏ quặng thiếc ở Việt
Nam đối sánh với các mỏ đã biết trên thế giới.
2.2.7. Các phương pháp xử lý số liệu bằng các phần mềm chuyên dụng trên
máy tính.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Sơ đồ địa chất cấu trúc liên quan đến quặng thiếc một số vùng ở Việt Nam (3
vùng: Phia Oắc, Quỳ Hợp, Đà Lạt) tuân thủ đúng các quy didnjh hiện hành về công tác
xây dựng bản đồ địa chất, khoáng sản.
- Nghiên cứu mô hình hóa 3 mỏ quặng thiếc điển hình ở Việt Nam (Phia Oắc, Quỳ
Hợp, Đà Lạt) (3 báo cáo mô hình hóa ở 3 vùng) (Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng
mô hình)
- Sơ đồ dự báo các diện tích có khả năng phát hiện mỏ mới (So sánh các mỏ thiếc
điển hình ở Việt Nam với các mô hình mỏ quặng thiếc đã biết trên thế giới để dự báo khả
năng quặng ẩn sâu và khả năng phát hiện mỏ mới)
- Báo cáo tổng kết đề tài (Báo cáo và các phụ lục kèm theo báo cáo).
2.3.2. Các công bố khoa học: Đã công bố bài báo: “Mối liên quan của Granittoit
phức hệ Phia Oắc - Cao Bằng với urani” đăng trên số tháng 3 - 2014. Tạp chí Năng lƣợng
Nguyên tử.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:01 Thạc sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu
của đề tài và đã bảo vệ thành công.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Xây dựng mô hình mỏ quặng thiếc ở các vùng
quặng thiếc nổi tiếng ở Việt Nam (Phia Oắc, Quỳ Hợp, Đà Lạt). Đối sánh với các mô
hình mỏ thiếc điển hình trên thế giới để dự báo triển vọng quặng thiếc ẩn sâu và các diện
tích có khả năng phát hiện mỏ thiếc ở Việt Nam.
2.6. Kết luận:
- Xây dựng các mô hình mỏ quặng thiếc ở Việt Nam tập thể tác giả đã xây dựng
mô hình ở 3 khu mỏ:
+ Kiểu greizen vòm đỉnh điển hình chứa Sn, W ở vùng Phia Oắc;
+ Kiểu mạch, mạng mạch (nhiệt dịch) chứa Sn vùng Qùy Hợp;
+ Kiểu thiếc porphyr vùng Đà Lạt.
- Dự báo các diện tích có khả năng mỏ mới chia thành các diện tích (trên mặt).
- Vùng Đông Bắc - Bắc Bộ (có 6 diện tích: diện tích 1, 2, 3, 4, 5, 7).
- Vùng Tây Bắc – Miền Trung ( có 4 diện tích: diện tích 6, 8, 9, 10).
- Vùng Kon Tum (có 1 diện tích toàn vùng Tây Nguyên quanh địa khối Kon Tum).
- Vùng Châu Đốc (có 1 diện tích Bảy Núi, Tri Tôn).
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Ngoài ra đề án đã dự báo quặng ẩn sâu tại các khu vực:
+ Vùng Phia Oắc - Ngân Sơn: triển vọng Sn - W ở khu vực greizen vòm đỉnh
(Phia Oắc) triển vọng Sn - sulfur tại khu vực Ngân Sơn;
+ Vùng Tam Đảo triển vọng Sn - W ở khu vực Sơn Dƣơng, triển vọng W - Bi CaF2- Cu - Au ở khu vực Núi Pháo;
+ Vùng Qùy Hợp triển vọng Sn - Bi - Fe - W(?);
+ Vùng Đà Lạt triển vọng Sn - W - Mo - Bi - Au - Ag - Cu(?) - đá quý.
Đồng thời khi nghiên cứu một số mỏ tƣơng tự các granitoit chứa kim loại hiếm
(Sn, W, Mo) một số vùng trên thế giới, tập thể tác giả nhận thấy một số mỏ ở Thụy Điển
(Nozzboten, Vasterbotten, Hotagen, Bergslagen, Bohus, Gosthenburg, Gotemar,
Blekinge), ngoài chứa các kim loại hiếm (Sn, W, Mo) còn chứa F, Li, U, Th, … và cũng
tƣơng tự nhƣ granitoit Phia Oắc chứa Sn, W, Mo, F, Li, U, Th, Ra (?).
Biểu đồ tƣơng quan theo tiêu chuẩn T.Carlsson 1982 giúp định hƣớng xác định
các khối granitoit có chứa Uran (nguồn sinh), chúng tôi đã xây dựng một số biểu đồ
tƣơng quan các trƣờng granitoit ở miền Bắc Việt Nam và bƣớc đầu có kết luận các
trƣờng granitoit có liên quan đến Uran là: Phia Oắc, Xóm Giấu, Phu Sa Phìn, các trƣờng
granitoit có thể liên quan đến Uran là: Yê Yên Sun, Mƣờng Lát, Bản Chiềng, Sông Chảy
(theo số liệu Địa Chất Việt Nam, tập II phần Magma).
2.7. Kiến nghị:
- Đối với đới greizen vòm đỉnh chứa quặng Sn - W (Phia Oắc - Cao Bằng): Thân
quặng có thể kéo xuống sâu 300m, cần tiếp tục tìm kiếm những khu vực mà khối granit
Phia Oắc chƣa xuất lộ trên mặt (ở khu vực phân bố hệ tầng Cốc Xô, hệ tầng Sông Hiến).
- Đối với quặng ẩn sâu: diện tích có triển vọng nhất là khu vực Bắc Đà Lạt (Sa Võ,
Hồ Chiến Thắng, Hòn Bồ, Đa Sa, Đa Chay, Núi Khôn, Núi Cao). Dự báo các thân quặng
thiếc chứa Ag phân bố ở độ sâu 400-500m. Vấn đề này cần phải tiếp tục điều tra nghiên
cứu.
- Đối với các diện tích khác cần nghiên cứu điều tra, bổ sung: Cần tìm kiếm phát
hiện thiếc trong các trƣờng phun trào Đơn Dƣơng (miền Nam), Mƣờng Hinh, Đồng Trầu,
Sông Hiến (miền Bắc).
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[2] NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC, DỰ BÁO TIỀM NĂNG TITAN TRONG
TẦNG CÁT ĐỎ Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.03.16)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Thanh Tùng;
Email: tungnt_rigmr@yahoo.com.vn.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Lê Đức Thọ, ThS. Nguyễn Chí
Thực, ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Đinh Thị Hồng Yến, ThS. Phạm Quốc Hùng, KS.
Trần Bá Duy, KS. Trần Thị Thanh Phúc.
1.4.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:Xác định nguồn gốc, điều kiện thành tạo, dự
báo tiềm năng titan trong tầng cát đỏ ở Việt Nam, làm cơ sở cho việc quy hoạch điều tra,
thăm dò, khai thác hợp lý khoáng sản.
1.5. Nội dung nghiên cứu:Xác định các khu vực có chứa cát đỏ ở Việt Nam; Xác
định điều kiện thành tạo của tầng cát đỏ ở khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bắc Bà Rịa
- Vũng Tàu; Xác định điều kiện thành tạo và nguồn cung cấp chủ yếu của sa khoáng titan
trong tầng cát đỏ ở khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự báo
tiềm năng titan sa khoáng trong tầng cát đỏ ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện:2011 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.103 triệu đồng;Kinh phí thực hiện:835 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Cácthành tạo cát màu đỏ khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa
- Vũng Tàu là một trong những thực thể địa chất đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên
cứu của nhiều nhà địa chất. Đó chẳng những là các trầm tích có màu sắc đầy ấn tƣợng, ẩn
chứa nhiều giá trị khoa học độc đáo, mà trong thành phần của chúng còn hiện hữu tài
nguyên sa khoáng titan, zircon, có giá trị công nghiệp. Vì vậy, việc làm sáng tỏ nguồn gốc,
điều kiện thành tạo, cũng nhƣ tiềm năng khoáng sản sa khoáng của loại cát này thực sự đã
trở thành một yêu cầu khách quan, đặc biệt cần thiết trong công tác dự báo định hƣớng phát
triển bền vững.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã đồng ý cho phép
triển khai đề tài “Nghiên cứu nguồn gốc, dự báo tiềm năng titan trong tầng cát đỏ ở Việt
Nam”tại Quyết định số 2028/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trƣởng Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý tài liệu trong và ngoài nước liên
quan đến vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.
2.2.2. Khảo sát thực địa:Nhằm thu thập thông tin số liệu bổ sung về đặc điểm địa
chất của tầng cát đỏ; đặc điểm phân bố, hình thái và cấu trúc thân khoáng titan trong tầng
cát đỏ; phân chia về mặt không gian phân bố các thành tạo cát đỏ và quặng trong chúng;
các thông tin phản ánh đặc điểm cổ địa mạo, cổ địa lý; đặc điểm các đá gốc có khả năng
là nguồn cung cấp titan cho sa khoáng; ...; lấy các loại mẫu một cách đồng bộ để phục vụ
cho việc phân tích.
2.2.3. Các phương pháp phân tích mẫu:
-Phân tích trọng sa thiên nhiên: 70 mẫu;
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- Phân tích trọng sa nhân tạo: 15 mẫu;
-Phân tích quang phổ hấp phụ nguyên tử: 21 mẫu;
- Phân tích quang phổ Plasma 15 nguyên tố đất hiếm: 30 mẫu;
- Phân tích microsond: 18 mẫu;
- Phân tích thạch học nguồn gốc (lát mỏng thạch học bở rời): 30 mẫu;
- Phân tích độ hạt trầm tích chứa quặng và độ hạt quặng: 40 mẫu;
- Phân tích nhiệt: 30 mẫu;
- Phân tích rơnghen: 30 mẫu;
- Phân tích hiển vi điện tử quét: 18 mẫu;
- Phân tích bào tử phấn hoa: 18 mẫu.
2.3.4. Xử lý thông tin số liệu và luận giải theo 4 nội dung nhiệm vụ chính: Xử lý
thông tin số liệu để luận giải sự phân bố của tầng cát đỏ; xử lý thông tin số liệu để luận
giải điều kiện thành tạo của tầng cát đỏ; xử lý thông tin số liệu để luận giải nguồn gốc,
điều kiện thành tạo quặng titan trong tầng cát đỏ; xử lý thông tin số liệu để dự báo tiềm
năng titan sa khoáng.
2.3.5. Phương pháp tin học: Các số liệu đều được thống kê và xử lý bằng máy vi
tính: Nhằm đƣa ra các mô hình, các biểu đồ, sơ đồ biểu diễn mối tƣơng quan, hay các quy
luật cụ thể phản ánh bản chất, đặc điểm của các đối tƣợng nghiên cứu. Số hóa các bản đồ
sản phẩm, các bản đồ thành phần.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ “Nghiên cứu
nguồn gốc, dự báo tiềm năng titan trong tầng cát đỏ ở Việt Nam”;
- Sơ đồ quy luật phân bố và dự báo tiềm năng titan trong tầng cát đỏ ở Việt Nam,
tỷ lệ 1/500.0000.
2.3.2. Các công bố khoa học: Vùng cát đỏ ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận:
Một công viên địa chất tiềm năng. Tại Địa chất và Khoáng sản, tập 11, Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản, năm 2015.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: 01 thạc sĩ, đã bảo vệ thành công luận văn
thạc sĩ và nhận bằng thạc sĩ tại Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia
Hà Nội.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả mà đề tài tạo ra có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của
ngành khoa học địa chất. Các đơn vị nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành địa chất khoáng sản
có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài làm tài liệu tham khảo, luận cứ khoa học, ...;
hoặc sử dụng hệ phƣơng pháp nghiên cứu này để nghiên cứu đối tƣợng tƣơng tự.
- Các cơ quan quản lý và hoạch định chiến lƣợc ngành khai khoáng có thể sử dụng
kết quả nghiên cứu của đề tài để định hƣớng cho công tác điều tra, đánh giá tiềm năng sa
khoáng titan ở các vùng khác; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản titan ở
vùng nghiên cứu; hoặc góp phần làm cơ sở để hoạch định chiến lƣợc phát triển công
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nghiệp khai khoáng titan của quốc gia.
- Các đơn vị nhà nƣớc và tƣ nhân hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng có thể sử
dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để làm cơ sở xác định chủ trƣơng đầu tƣ, mức độ đầu
tƣ, ... thăm dò, khai thác titan tại các khu vực nghiên cứu.
- Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đã kiến nghị các cơ quan quản lý: Cần có
những nghiên cứu một cách có hệ thống về giá trị của tầng cát màu đỏ dƣới góc độ là một
di sản địa chất độc đáo, nhằm có đƣợc các luận cứ khoa học cụ thể phục vụ quy hoạch
bảo tồn tài nguyên địa chất độc đáo và quý giá, không có khả năng tái tạo này phục vụ
kinh tế du lịch trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nƣớc và của
vùng lãnh thổ.
2.6. Kết luận:Phân tích tổng hợp kết quả nghiên cứu của các công trình trƣớc đây
kết hợp với kết quả nghiên cứu mới của đề tài có thể rút ra các kết luận sau đây:
- Thành tạo cát đỏ ở Việt Nam phân bố ở các khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến
Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực Đảo Phú Quý và khu vực Bắc Vĩnh Linh. Trong đó, cát đỏ ở
khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực Đảo Phú Quý đƣợc
hình thành trong môi trƣờng trầm tích biển, tƣớng đê cát ven bờ, gắn liền với các pha
biển tiến ứng với các thời kỳ gian băng toàn cầu vào thời kỳ Pleistocen giữa - muộn;
trong điều kiện khí hậu khô nóng.
- Các thành tạo cát đỏ có nguồn vật liệu trầm tích đa dạng từ các sản phẩm phong
hóa (lý học, hóa học) của hầu hết các thành tạo địa chất trƣớc Pleistocen giữa ở vùng
thƣợng du, cũng nhƣ ở các khu vực liền kề. Các sản phẩm này đã đƣợc các quá trình vận
chuyển và tác động lâu dài của chế độ thủy thạch động lực mạnh mẽ vùng ven biển chọn
lọc một cách khá trọn vẹn trƣớc khi hình thành các đê cát chồng gối lên nhau.
- Nguồn cung cấp khoáng vật chứa titan cho sa khoáng trong cát đỏ là đa nguồn,
song nguồn cung cấp chủ yếu là sản phẩm phong hóa trên đá bazan hệ tầng Túc Trƣng
tuổi Pliocen - Pleistocen ở Tây Nguyên, và ít hơn có thể cả sản phẩm phong hóa trên các
đá metamafic của loạt Kan Nack, Sông Re. Chúng đƣợc lắng đọng trong môi trƣờng biển
theo 3 thời kỳ tạo khoáng trùng với 3 thời kỳ thành tạo 3 tập trầm tích cát đỏ chứa chúng.
- Sa khoáng titan trong cát đỏ ở khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu đã đƣợc điều tra, đánh giá cho thấy chúng có quy mô lớn. Khả năng chứa sa
khoáng titan của thành tạo cát đỏ tuổi Pleistocen giữa - muộn ở khu vực Đảo Phú Quý
cũng tƣơng tự nhƣ cát đỏ ở khu vực ven biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu,
nhƣng do cát đỏ nằm dƣới thành tạo bazan hệ tầng Phú Quý và nằm dƣới mực nƣớc biển
nên chƣa có khả năng khai thác và không nên khai thác. Hàm lƣợng sa khoáng titan nói
riêng, hàm lƣợng khoáng vật nặng nói chung trong cát đỏ ở khu vực Bắc Vĩnh Linh là rất
nghèo, nên không có ý nghĩa công nghiệp trong thời điểm hiện tại.
2.7. Kiến nghị:Ngoài giá trị kinh tế liên quan tới sa khoáng titan, zircon, tầng cát
màu đỏ còn tạo nên một hiện tƣợng địa chất đặc biệt, một cảnh quan kỳ vĩ có giá trị di
sản độc đáo. Cần có những nghiên cứu một cách có hệ thống về giá trị của tầng cát màu
đỏ dƣới góc độ là một di sản địa chất độc đáo, nhằm có đƣợc các luận cứ khoa học cụ thể
phục vụ quy hoạch bảo tồn tài nguyên địa chất độc đáo và quý giá, không có khả năng tái
tạo này phục vụ kinh tế du lịch trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của
đất nƣớc và của vùng lãnh thổ.
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[3] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH KIỂU MỎ URANI TRONG
CÁT KẾT Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.03.18)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm thuộc Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đắc Sơn;Email: dacson155@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Ngọc Anh, PGS.TS. Trần
Thanh Hải, TS. Bùi Tất Hợp,ThS. Trịnh Đình Huấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, TS.
Nguyễn Văn Nam, ThS. Nguyễn Đăng Thành, KS. Đinh Thái Sơn.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết Việt Nam làm cơ sở phân
vùng triển vọng và giải quyết đúng đắn vấn đề thăm dò và đánh giá tài nguyên/trữ lƣợng
urani phục vụ chƣơng trình phát triển điện hạt nhân vì mục đích hòa bình;
- Đề xuất tổ hợp phƣơng pháp tìm kiếm, thăm dò và đánh giá tài nguyên/trữ lƣợng
tƣơng ứng với các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết đƣợc xác lập ở Việt Nam.
1.5.Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan về các mô hình mỏ urani trong cát kết ở
Việt Nam và trên thế giới.
- Nghiên cứu xác lập các tiêu chí để xây dựng mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết
ở Việt Nam.
- Dự báo và khoanh vùng triển vọng quặng urani theo các mô hình kiểu mỏ urani
trong cát kết đã xác lập.
- Nghiên cứu đề xuất tổ hợp phƣơng pháp tìm kiếm, thăm dò và đánh giá tài
nguyên trữ lƣợng urani trong cát kết tƣơng ứng với các mô hình đã xác lập.
- Lập báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1141 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1141 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Năng lƣợng là cơ sở phát triển của xã hội với nhu cầu ngày càng
tăng cao. Trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, nguồn năng lƣợng từ than, dầu mỏ cũng
nhƣ các nguồn nhiên liệu khác ngày càng cạn dần, thì điện nguyên tử trong Thế kỷ 21 là
một trong những giải pháp đang đƣợc Việt Nam và nhiều nƣớc quan tâm. Vì vậy, ngày
23 tháng 7 năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 114/2007/QĐ-TTg phê
duyệt “Kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lƣợc ứng dụng năng lƣợng nguyên tử vì mục
đích hòa bình đến năm 2020”.
Những nghiên cứu địa chất đến nay đã khẳng định Việt Nam là một trong số quốc
gia có tiềm năng trung bình về urani. Khoáng hóa urani ở Việt Nam có mặt trong nhiều
thành tạo địa chất khác nhau, phân bố ở nhiều khu vực, trong đó tài nguyên tập trung ở
vùng Tây Bắc và miền Trung.
Trong các kiểu mỏ quặng urani đã phát hiện, kiểu mỏ urani trong cát kết đƣợc xem
là có triển vọng nhất hiện nay, chúng phân bố tập trung ở trũng Nông Sơn (tỉnh Quảng
Nam) và có các biểu hịện quặng ở vùng Đại Từ (Thái Nguyên). Tuy nhiên, mức độ
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nghiên cứu, điều tra cũng còn rất sơ lƣợc. Các công trình điều tra, đánh giá đều ở mức độ
thấp, chƣa khoanh định đƣợc các thân quặng công nghiệp nên tài nguyên quặng mới
dừng ở mức dự báo, có độ tin cậy thấp, chƣa đủ cơ sở để hoạch định chiến lƣợc điện hạt
nhân ở Việt Nam.
Trong thời gian qua, phần lớn các công trình nghiên cứu trƣớc đã tập trung đánh
giá triển vọng quặng urani ở từng khu vực, xác định thành phần khoáng vật, hoá học,
đánh giá tiềm năng tài nguyên và đề xuất phƣơng hƣớng tìm kiếm, thăm dò tiếp theo.
Việc xử lý và luận giải các tài liệu theo hƣớng nghiên cứu xây dựng mô hình kiểu mỏ
urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn đã đƣợc đề cập ở mức độ khác nhau trong một
số công trình nghiên cứu của các nhà địa chất trong và ngoài nƣớc (Nguyễn Văn Hoai và
nnk, Trịnh Xuân Bền, Nguyễn Quang Hƣng, Trần Nghi ....).
Hầu hết các công trình nghiên cứu quặng urani trong cát kết ở Việt Nam đều đƣa
ra những nét khái quát từ thành phần vật chất, điều kiện thành tạo, kiểu nguồn gốc, nhƣng
thiếu sự khái quát hoá để hình thành các nguyên tắc chung nhất nhằm xây dựng mô hình
thành tạo quặng urani trong cát kết. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nên các công trình
nghiên cứu về loại hình mỏ urani trong cát kết cũng chỉ dừng ở mức nghiên cứu khái quát
tỷ lệ nhỏ, hầu hết thiếu các số liệu chi tiết, chƣa có công trình kiểm chứng. Hiện tại, chƣa
có công trình nào nghiên cứu xây dựng mô hình kiểu mỏ urani ở Việt Nam làm cơ sở dự
báo triển vọng và lựa chọn phƣơng pháp điều tra, thăm dò phù hợp với mô hình thành tạo
chúng và kiểu mỏ urani trong cát kết cũng không nằm ngoài thực trạng đó. Vì vậy, việc
khoanh định các diện tích triển vọng làm cơ sở lựa chọn diện tích đầu tƣ thăm dò phát
triển mỏ còn nhiều hạn chế, thƣờng gặp rủi ro lớn. Việc lựa chọn hệ thống thăm dò và
phƣơng pháp đánh giá tài nguyên, trữ lƣợng gặp nhiều khó khăn, trong nhiều trƣờng hợp
sẽ tăng chi phí thăm dò không cần thiết. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng các mô hình
kiểu mỏ urani trong cát kết nhằm xác định quy luật phân bố quặng, làm sáng tỏ hình thái
- cấu trúc thân quặng làm cơ sở dự báo diện tích triển vọng (đặc biệt các thân quặng ẩn)
và xác lập tổ hợp phƣơng pháp tìm kiếm, thăm dò hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm chi phí thăm
dò và định hƣớng cho công tác khai thác sau này là hết sức cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
2.2.1. Công tác thu thập, xử lý số liệu:
a) Thu thập tổng hợp tài liệu:
- Tài liệu nƣớc ngoài: Đã thu thập các tài liệu nƣớc ngoài liên quan đến quặng
urani kiểu mỏ cát kết (tiếng Anh, tiếng Nga) từ các nguồn khác nhau. Các kiểu mô hình
mỏ urani trong cát kết điển hình trên thế giới đƣợc biên dịch ra tiếng Việt để sử dụng
trong những nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
- Tài liệu trong nƣớc:
+ Đã tiến hành thu thập tất cả các dạng tài liệu thuộc các báo cáo tìm kiếm, đánh
giá quặng urani của các khu: Pà Lừa - Pà Rồng, Khe Hoa - Khe Cao, Đông Nam Bến
Giằng, Cà Liêng-Sƣờn Giữa, tỉnh Quảng Nam và vùng Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện
đang lƣu trữ tại Liên đoàn.
+ Kết quả đo xạ hàng không tỷ lệ l:50.000-1:25.000 vùng Nông Sơn, tỉnh Quảng
Nam.
2.2.2. Các phương pháp thi công thực địa:
a) Khảo sát địa chất - cấu trúc: Đề tài đã tiến hành một số lộ trình địa chất ở các
khu có triển vọng urani thuộc vùng trũng Nông Sơn nhƣ: khu Pà Lừa - Pà Rồng, An
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Điềm, khu Núi Hồng - Thái Nguyên, thu thập một số tài liệu để làm rõ về đặc điểm và
điều kiện thành tạo urani trong các khu vực này.
b)Phương pháp địa vật lý:
- Phƣơng pháp đo gamma trên mặt: Mục tiêu của phƣơng pháp nhằm xác định dị
thƣờng quặng urani lộ trên bề mặt hoặc nằm sâu dƣới lớp đất phủ (khoảng 2 ÷ 3m).
- Phƣơng pháp đo gamma công trình: Nhằm xác định và khống chế hết chiều dày
lớp quặng urani. Đã tiến hành đo gamma công trình tại một số vết lộ và dọc theo trục một
số lỗ khoan ở khu vực Pà Lừa - Pà Rồng với mạng lƣới đo 50x25cm và 10cm/điểm trong
lỗ khoan.
- Phƣơng pháp đo phổ gamma: Nhằm xác định bản chất dị thƣờng phóng xạ,
nghiên cứu sự phân bố của U, Th, K trên một số tuyến mặt cắt ở khu Pà Lừa - Pà Rồng
và khu Núi Hồng. Kết quả của phƣơng pháp này đã xây dựng đƣợc sơ đồ, đồ thị hàm
lƣợng các nguyên tố U, Th, K theo các tuyến.
c) Thu thập các loại mẫu: Đã tiến hành lấy một số loại mẫu thuộc các đề án:
“thăm dò urani khu Pà Lừa - Pà Rồng’’, một số mẫu đƣợc lấy trong các lỗ khoan đã thi
công thuộc các đề án đã thi công ở giai đoạn trƣớc nhƣ khu Khe Hoa - Khe Cao, An
Điềm, Đông Nam Bến Giằng và tại các vết lộ tại khu Núi Hồng, tỉnh Thái Nguyên. Các
loại mẫu gồm: Mẫu hóa; Mẫu thạch học; Mẫu khoáng tƣớng; Mẫu giã đãi; Mẫu độ hạt.
2.2.3. Gia công, phân tích các loại mẫu:
a) Gia công mẫu: Tất cả các mẫu hóa đƣợc gia công trƣớc khi gửi phân tích, mẫu
đƣợc gia công theo sơ đồ thống nhất. Các mẫu: độ hạt, lát mỏng, khoáng tƣớng, giã đãi
đƣợc gia công tại nơi phân tích.
b) Phân tích mẫu: Đã tiến hành phân tích các loại mẫu: Mẫu ICP (plasma đồng
thời): Mẫu thạch học; Mẫu khoáng tƣớng; Mẫu giã đãi; Mẫu độ hạt; Mẫu Fe2+, Fe3+; Mẫu
Eh, pH; Mẫu microsond.
2.2.4. Xử lý số liệu:
a) Xử lý số liệu địa chất - cấu trúc:
- Sử dụng bản đồ địa chất 1:50.000 vùng Nông Sơn, vùng Đại Từ để làm cơ sở
nghiên cứu, chỉnh lý các bản đồ cấu trúc.
- Sử dụng bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 2.000 của các khu nghiên cứu để làm cơ sở
nghiên cứu, chỉnh lý thành lập các bản đồ địa chất, cấu trúc các khu mỏ.
b) Xử lý số liệu địa hóa:Sử dụng các loại bản đồ địa hóa trong vùng Nông Sơn,
vùng Đại Từ để nghiên cứu, chỉnh lý thành lập các bản đồ địa hóa các vùng, các khu mỏ
urani.
c) Xử lý số liệu thạch học - tướng đá: Sử dụng bản đồ thạch học - tƣớng đá, thạch
học cấu trúc các khu mỏ để nghiên cứu, chỉnh lý thành lập các bản đồ thạch học tƣớng đá
trong vùng Nông Sơn, Đại Từ.
d) Xử lý số liệu thành phần vật chất:Từ các kết quả nghiên cứu thành phần khoáng
vật, hóa học, rơnghen, microsond... làm cơ sở nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất
cho từng khu mỏ trong vùng Nông Sơn và Đại Từ.
b) Xử lý số liệu địa vật lý:
- Xây dựng trƣờng phóng xạ gamma hàng không và dị thƣờng phóng xạ mặt đất tỷ
lệ 1: 50.000 trong vùng Nông Sơn và vùng Đại Từ.
- Xây dựng trƣờng liên kết dị thƣờng phổ gamma hàng không giữa các vùng
nghiên cứu: Trƣờng tổng bức xạ gamma; Trƣờng urani; Trƣờng thori.
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- Xây dựng trƣờng trội urani theo mô hình: U + U2/Th + U2/K và chủ yếu là
trƣờng: U2/Th và U2/K.
- Đƣa các dị thƣờng xạ mặt đất vào bản đồ tổng hợp của các trƣờng nói trên.
Ngoài ra, Đề tài còn áp dụng các tiêu chuẩn khống chế quặng hoá để so sánh lựa
chọn diện tích có triển vọng về quặng hoá urani theo các mô hình kiểu mỏ urani trong cát
kết ở Việt Nam đã xây dựng:
+ Áp dụng phƣơng pháp truyền thống và phƣơng pháp dự báo sinh khoáng định
lƣợng (phƣơng pháp tƣơng tự, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp tính thẳng theo thông số
quặng hoá,...), kết hợp phƣơng pháp chuyên gia để đánh giá tài nguyên, trữ lƣợng urani trong
các vùng quặng urani đã xác nhận hoặc dự báo trên lãnh thổ Việt Nam.
+Áp dụng lý thuyết thông tin logic kết hợp các bài toán địa chất để xác lập tổ hợp
phƣơng pháp điều tra, thăm dò tƣơng ứng với các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết đã xây
dựng ở Việt Nam.
2.2.5. Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến các chuyên gia chuyên sâu về các lĩnh
vực sinh khoáng urani, kiến tạo, địa hóa ...đối với kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo kết quả “Nghiên cứu xây dựng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết
ở Việt Nam”;
-Các sơ đồ, bản đồ cấu trúc địa chất (trũng Nông Sơn, vùng Đại Từ) mô hình kiểu
mỏ urani trong cát kết, mặt cắt địa chất điển hình. Sơ đồ phân bố các mỏ urani trong cát
kết ở Việt Nam;
- Xác lập đƣợc các diện tích có triển vọng theo các mô hình thành tạo mỏ urani
trong cát kết đã xác định;
- Xác lập phƣơng pháp tìm kiếm, thăm dò tƣơng ứng với các mô hình kiểu mỏ
urani trong cát kết ở Việt Nam.
2.3.2. Các công bố khoa học:Đã công bố 02 bài báo:
- Mô hình kiểu tụ khoáng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn - Tạp trí Địa
chất loạt A số 335 năm 2013;
- Cơ sở lựa chọn phƣơng pháp và mạng lƣới điều tra, thăm dò quặng urani trong
cát kết vùng trũng Nông Sơn - Tạp trí Địa chất loạt A số 335 năm 2013.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: Đã bảo vệ thành công 01 thạc sĩ từ kết quả
nghiên cứu của đề tài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho việc lựa chọn các diện tích có triển
vọng về quặng urani trong cát kết vùng trũng Nông Sơn để tiến hành điều tra, đánh giá
quặng urani.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định rõ các phƣơng pháp điều tra, thăm dò
và mạng lƣới định hƣớng cho các công trình thăm dò quặng urani trong cát kết ở Việt
Nam.
2.6. Kết luận:Sau gần 2 năm thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng các mô hình
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kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt Nam”, tập thể tác giả đã hoàn thành các nội dung
nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt đƣợc là:
- Kết quả tổng hợp nguồn tài liệu hiện có, đã xác định rõ quặng hóa urani trong cát
kết ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở hai vùng: trũng Nông Sơn và khu Núi Hồng, trong đó
quặng tập trung ở trũng Nông Sơn là chính.
- Trên cơ sở phân tích, so sánh các tiêu chí về mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết
trên thế giới, đã xác lập đƣợc các tiêu chí để xây dựng mô hình kiểu mỏ urani trong cát
kết ở Việt Nam nhƣ: nguồn cung cấp vật chất, đặc điểm địa hoá - khoáng vật urani, các
cơ chế thành tạo urani trong trầm tích cát kết, các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình vận
chuyển và tích tụ khoáng hoá urani; cấu trúc địa chất; thành phần vật chất và độ hạt đá
chứa quặng, vây quanh quặng; môi trƣờng trầm tích, môi trƣờng bảo tồn quặng.
- Từ các tiêu chí đã xác lập trên, đã đƣa ra đƣợc mô hình kiểu mỏ urani trong cát
kết ở Việt Nam đó là:
+ Trong vùng Nông Sơn (khu Pà Lừa-Pà Rồng, Khe Hoa-Khe Cao, Đông Nam
Bến Giằng và khu Cà Liêng Sƣờn Giữa) quặng urani chủ yếu phân bố trong các đá cát
kết màu xám ở gần ranh giới giữa đới oxy hóa và đới khử, nghiêng về đới khử. Quặng tập
trung thành ổ, thấu kính, chuỗi thấu kính liên kết đƣợc với nhau theo đƣờng phƣơng và
hƣớng dốc. Hàm lƣợng quặng biến đổi rất không đồng đều với hệ số biến thiên theo hàm
lƣợng từ 100-180%. Chiều dày các ổ, thấu kính quặng mỏng từ 1,0-5,0m, với hệ số biến
thiên thuộc loại không ổn định (70-100%). Kết quả xử lý mẫu phân tích địa hóa cho kết
quả hàm lƣợng vanadi trong các mẫu khá cao và có mối tƣơng quan chặt chẽ với urani
điều này cho thấy quặng trong trũng Nông Sơn có thể thuộc thành hệ vanadat-urani.
Ngoài ra tại những nơi giàu vật chất hữu cơ màu đen thì nơi đó hàm lƣợng urani tăng cao,
chứng tỏ urani có liên quan tới vật liệu hữu cơ kiểu dạng tấm. Kết hợp với kết quả đối
sánh các đặc điểm trong các mỏ trên với mỏ chuẩn trên thế giới (mỏ Domisiat tại Ấn Độ)
bằng mô hình hình học nhƣ trên có thể khẳng định quặng hóa urani trong trũng Nông Sơn
thuộc kiểu mỏ dạng tấm (tabulas). Trong các khu trên, khu mỏ Pà Lừa-Pà Rồng đã đƣợc
nghiên cứu khá chi tiết về kiểu mô hình quặng urani, các khu vực còn lại mức độ nghiên
cứu còn hạn chế. Khi tiến hành thăm dò các khu này cần phải nghiên cứu kỹ hơn về mô
hình kiểu mỏ urani.
+ Ở vùng Đại Từ, cho đến nay các kết quả nghiên cứu về quặng urani trong cát kết
mới chỉ mang tính định tính, tài liệu chỉ dựa vào các dị thƣờng phóng xạ: đo gamma, đo
vết anpha trên mặt và đo karota trong các lỗ khoan thăm dò than. Tuy nhiên, nghiên cứu
các tiền đề, các dấu hiệu địa chất, địa vật lý... có thể dự đoán nguồn gốc thành tạo và mô
hình khoáng hóa urani khu Núi Hồng cũng gần tƣơng tự nhƣ vùng trũng Nông Sơn, tuy
nhiên mức độ triển vọng về quặng urani ở khu vực này là rất kém.
- Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa yếu tố địa chất với quặng urani, đặc điểm
trƣờng địa hóa - khoáng vật, trƣờng địa vật lý, quan hệ giữa urani với các nguyên tố đi
kèm… đã tiến hành phân vùng triển vọng. Kết quả đã xác lập đƣợc các khu có triển vọng
theo thứ tự giảm dần là: khu vực Pà Lừa-Pà Rồng (A1)  Khe Hoa – Khe Cao (A2) 
Đông Nam Bến Giằng (B1) Cà Liêng-Sƣờn Giữa (B2)  Chùa Đua - Khe Lốt (B3)
Tây Thạnh Mỹ (Khe Vinh) (C1)Núi Hồng (C2). Đây là các diện tích rất có triển vọng
về urani ở Việt Nam.
Sử dụng phƣơng pháp toán logic, kết hợp phƣơng pháp toán địa chất với phƣơng
pháp địa chất truyền thống, áp dụng phƣơng pháp dự báo sinh khoáng định lƣợng cho
phép dự báo tiềm năng tài nguyên urani trong cát kết ở Việt Nam. Kết quả cho thấy tổng
tài nguyên đã xác nhận đạt khoảng 15 958 tấn U3O8. Tài nguyên dự báo đạt khoảng 193
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100 tấn tƣơng ứng với hàm lƣợng  0,01% U3O8 trong đó có 24 401 tấn tấn tƣơng ứng
với hàm lƣợng  0,04% U3O8.
- Trên cơ sở phân tích tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm, kiểu nguồn gốc và đặc điểm
phân bố, đặc điểm địa chất thân quặng và đặc điểm biến hóa quặng hóa từ mô hình kiểu
mỏ urani trong cát kết đã xác lập ở trên, đã đề xuất, phân chia nhóm mỏ thăm dò quặng
urani trong cát kết thuộc nhóm mỏ III, từ đó đƣa ra đƣợc các tổ hợp phƣơng pháp tìm
kiếm, thăm dò và đánh giá tài nguyên trữ lƣợng urani trong cát kết ở Việt Nam. bao gồm:
+ Đo vẽ bản đồ địa chất - thạch học tỷ lệ 1:1000 ÷ 1: 2000 đối với giai đoạn thăm dò
và 1: 2.000 - 1: 5.000 đối với giai đoạn điều tra đánh giá. Mạng lƣới điểm quan sát 50 x 20 25m.
+ Sử dụng các phƣơng pháp địa vật lý xạ (đo gamma có màn chắn, đo phổ gamma,
đo khí phóng xạ, gamma lỗ choòng, đo địa vật lý lỗ khoan và lấy các loại mẫu, v.v..)
+ Thi công các công trình khoan, khai đào (hào, giếng, lò), kết hợp lấy các loại
mẫu để đánh giá chất lƣợng và tính toán tài nguyên, trữ lƣợng.
+ Nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT
+ Lấy và phân tích các loại mẫu: mẫu lát mỏng, mẫu khoáng tƣớng, mẫu khoáng
vật, mẫu hoá cơ bản, mẫu hoá toàn diện, mẫu công nghệ v.v...
+ Trong quá trình thăm dò phải đồng thời tiến hành công tác nghiên cứu môi
trƣờng; đặc biệt môi trƣờng phóng xạ.
- Kết quả nghiên cứu cho thấy các mỏ urani trong cát kết trũng Nông Sơn chủ yếu
thuộc nhóm mỏ III. Để thăm dò urani trong cát kết trũng Nông Sơn nên áp dụng phối hợp
công trình hào và khoan. Các công trình bố trí theo mạng lƣới dạng tuyến song song hoặc
gần song song, với khoảng cách từ 40-50m đối với công trình khoan và 20-25m đối với
công trình hào, công trình khoan trên tuyến cách nhau 20-25m. Trong thăm dò cần sử
dụng một số lò thăm dò để kết hợp lấy mẫu nghiên cứu công nghệ và nghiên cứu đặc
điểm hình thái và sự biến đổi của thân quặng theo hƣớng dốc hoặc đƣờng phƣơng.
2.7. Kiến nghị:
- Sử dụng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết trong vùng Nông Sơn đã xác
lập để ứng dụng vào công tác điều tra, thăm dò quặng urani trong các khu ở Pà Lừa-Pà
Rồng và các khu tiếp theo nhƣ Khe Hoa-Khe Cao, Đông Nam Bến Giằng, Cà LiêngSƣờn Giữa....
- Một số khu vực có triển vọng về quặng urani nhƣ: Tây Thành Mỹ (Khe Vinh),
khu An Hòa, mô hình quặng hóa urani tƣơng tự nhƣ các khu trên cần đƣợc đầu tƣ điều tra
chi tiết nhằm gia tăng tài nguyên, trữ lƣợng urani trong cát kết trong trũng Nông Sơn.
- Ở khu Núi Hồng, các nghiên cứu về quặng hóa urani còn rất sơ lƣợc, số liệu thu
thập của đề tài là rất ít, chỉ dựa vào các dị thƣờng phóng xạ: đo gamma, đo vết anpha trên
mặt và đo karota trong các lỗ khoan thăm dò than. Tuy nhiên, nghiên cứu các tiền đề, các
dấu hiệu địa chất, địa vật lý có thể nhận định khu Núi Hồng có những đặc điểm khá
tƣơng đồng với bồn trũng Nông Sơn, là nơi có điều kiện để tạo nên các khu vực có triển
vọng về quặng urani trong cát kết. Để xác định rõ đặc điểm quặng hóa và triển vọng
quặng urani cần tiến hành điều tra chi tiết bằng các công trình khoan, khai đào cắt qua
tầng trầm tích có khả năng chứa quặng này.
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[4] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC KIỂU
MỎ ĐẤT HIẾM Ở TÂY BẮC VIỆT NAM
(Mã số TNMT.03.36)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thuộc Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trung Thính;
Email: TrungthinhXH@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Đỗ Thành Trung, PGS.TS.
Nguyễn Văn Lâm, PGS.TS. Nguyễn Phƣơng, TS. Trịnh Đình Huấn, ThS. Nguyễn Đăng
Thành, KS. Trần Thiên Nhiên.
1.4. Mục tiêu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình các kiểu mỏ đất hiếm ở Tây Bắc
Việt Nam trên cơ sở các kiểu mỏ đã xác định (mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe,
Đông Pao, Mƣờng Hum, Bến Đền, Yên Phú).
- Định hƣớng công tác điều tra, đánh giá quặng đất hiếm tƣơng ứng với các mô
hình đã xác lập.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập tài liệu các mỏ đất hiếm điển hình trên thế giới có bối cảnh địa chất
tƣơng tự, phân tích xác lập các tiêu chí đặc trƣng cho từng kiểu mỏ đất hiếm ở Tây Bắc
Việt Nam;
- Thu thập, tổng hợp tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa, khoáng sản để xây dựng
cơ sở dữ liệu các mỏ, điểm quặng ở Tây Bắc Việt Nam;
- Triển khai khảo sát thực địa trên một số mỏ, lấy, gia công và phân tích các loại mẫu;
- Nghiên cứu xác lập các tiêu chí đặc trƣng đối với từng loại hình mỏ đất hiếm trên
cơ sở đối sánh với các mô hình kiểu mỏ đất hiếm trên thế giới xây dựng các mô hình kiểu
mỏ đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam;
- Trên cơ sở các kiểu mỏ đã xác lập phân vùng triển vọng và dự báo tài nguyên đất
hiếm ở khu vực Tây Bắc Việt Nam;
- Nghiên cứu xác lập tổ hợp phƣơng pháp đánh giá và thăm dò đối với từng mô
hình các kiểu mỏ đất hiếm đã xác lập.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2380 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 2073 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Kết quả nghiên cứu, điều tra địa chất đến nay đã chứng minh rằng,
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng đất hiếm đặc biệt là ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Ngoài
các mỏ, điểm mỏ đã đƣợc phát hiện còn có nhiều tiền đề và dấu hiệu liên quan đến đất
hiếm có mặt trong nhiều thành tạo địa chất khác nhau. Tuy nhiên so với các loại hình
khoáng sản khác thì mức độ điều tra đất hiếm còn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của nó
nhƣ: vốn đầu tƣ hạn hẹp, số lƣợng các công trình nghiên cứu chuyên sâu còn ít.
Vì vậy, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình các kiểu mỏ đất
hiếm ở Tây Bắc Việt Nam” là rất cần thiết và có tính thời sự. Ngoài tác dụng xây dựng
mô hình các kiểu mỏ đất hiếm, kết quả nghiên cứu của đề tài còn làm cơ sở định hƣớng
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cho công tác điều tra, đánh giá quặng đất hiếm ở khu vực Tây Bắc Việt Nam nói riêng và
trên toàn lãnh thổ nói chung.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
2.2.1. Cơ sở lý luận và các nguyên tắc nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích các
thành hệ (thành hệ địa chất, thành hệ quặng) kết hợp với việc nghiên cứu cấu trúc trƣờng
quặng, xác định rõ các yếu tố địa chất khống chế và liên quan quặng hóa đất hiếm và các
khoáng sản đi kèm nhằm xác lập các căn cứ, tiêu chuẩn để đối sánh, nhận dạng, đánh giá
định lƣợng tiềm năng tài nguyên đất hiếm theo các các kiểu mỏ đất hiếm công nghiệp
trên thế giới.
Nguyên tắc cơ bản đƣợc áp dụng là đối sánh tƣơng tự và đƣợc tiến hành theo trình
tự: Tổng hợp các tài liệu hiện có → đối sánh với các mỏ đất hiếm trên thế giới và các mỏ
trong nƣớc đã xác định để xây dựng mô hình → Kiểm tra → Xác lập các tiền đề, dấu
hiệu tìm kiếm quặng đất hiếm → Phân vùng triển vọng.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu:
a) Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu:Các tài liệu đƣợc thu thập, tổng
hợp trong đề tài gồm các tài liệu lƣu trữ thuộc các báo cáo tìm kiếm, đánh giá, thăm dò
quặng đất hiếm ở từng mỏ và điểm quặng đất hiếm hiện đang lƣu trữ tại Liên đoàn địa
chất Xạ - Hiếm, Hà Nội. Các tài liệu đã thu thập nhƣ: địa chất, khoáng sản, thạch học cấu trúc, địa vật lý, địa hoá, các kết quả phân tích mẫu …,. Những tài liệu trên đƣợc xử
lý, phân tích làm cơ sở xây dựng mô hình các kiểu mỏ đất hiếm và thành lập bản đồ phân
vùng triển vọng quặng đất hiếm tƣơng ứng với các mô hình đã xác lập ở Tây Bắc Việt
Nam tỷ lệ 1: 200.000.
b) Phương pháp khảo sát, nghiên cứu thực địa:
- Khảo sát địa chất - cấu trúc:Mục đích của công tác khảo sát địa chất nhằm quan
sát thực địa, thu thập, bổ sung tài liệu theo một số mặt cắt đặc trƣng và thu thập các loại mẫu
tại các khu mỏ đất hiếm, dị thƣờng địa vật lý, dị thƣờng địa hóa, các biểu hiện khoáng hóa
và các cấu trúc địa chất quan trọng đã xác định ở giai đoạn trƣớc...Trong quá trình nghiên
cứu đề tài đã tiến hành một số lộ trình địa chất cắt qua cấu trúc khu vực nghiên cứu nhằm
thu thập một số tài liệu để làm rõ về đặc điểm và điều kiện thành tạo quặng đất hiếm
trong khu vực mỏ. Khảo sát địa chất đƣợc tiến hành đồng thời với công tác đo địa vật lý
phóng xạ.
- Phƣơng pháp địa vật lý:Công tác địa vật lý đƣợc sử dụng nhằm mục đích: xác
định sự tồn tại và phân bố các thân quặng trên mặt đất; làm rõ quy mô, kích thƣớc, vị trí
các thân quặng trong các công trình vết lộ, định hƣớng cho công tác lấy mẫu, các phƣơng
pháp địa vật lý đƣợc sử dụng gồm:
+ Phƣơng pháp đo gamma trên mặt;
+ Phƣơng pháp đo gamma công trình.
- Thi công công trình vét vỉa lộ:Mục đích: phát hiện và khoanh định quy mô, kích
thƣớc các thân quặng, nghiên cứu cấu trúc nội bộ thân quặng đất hiếm trong các công
trình vết lộ và lấy mẫu nghiên cứu chất lƣợng quặng.
- Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu:
+ Mẫu ICP (15 nguyên tố đất hiếm và ytri): nhằm phát hiện và xác định hàm
lƣợng tất cả các đơn nguyên tố đất hiếm và ytri.
+ Mẫu thạch học: nhằm xác định tên đá, khoáng vật tạo đá, cấu tạo, kiến trúc của
đá và quặng dƣới kính hiển vi.
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+ Mẫu khoáng tƣớng: nhằm nghiên cứuthành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến
trúc quặng, thứ tự sinh thành và tổ hợp cộng sinh khoáng vật;
+ Mẫu giã đãi: phát hiện mô tả khoáng vật tạo quặng, đặc biệt là các khoáng vật
nhóm đất hiếm, nguyên tố hiếm và phân tán;
+ Mẫu microsond: xác định thành hoá học khoáng vật quặng chủ yếu;
+ Mẫu rơnghen: xác định thành phần các khoáng vật có trong mẫu;
+ Mẫu hóa silicat: xác định thành phần hóa học chính trong mẫu;
+ Mẫu nhiệt vi sai: xác định thành phần các khoáng vật có trong mẫu.
c) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, mô hình hóa:
- Áp dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ thống và phƣơng pháp toán địa chất
truyền thống;
- Nghiên cứu bối cảnh địa chất - kiến tạo, hoạt động magma, đá vây quanh có ảnh
hƣởng đến quá trình hình thành và phát triển quặng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam;
- Nghiên cứu các yếu tố về thành phần vật chất, xác lập nguồn cung cấp vật chất
và năng lƣợng trong quá trình hình thành và phát triển quặng đất hiếm;
- Áp dụng phƣơng pháp toán địa chất và phần mềm chuyên dụng nhằm xác lập các
tiêu chí đặc trƣng để xây dựng các mô hình tạo quặng đất hiếm.
d) Phương pháp phân tích thí nghiệm, xử lý tổng hợp:
- Phƣơng pháp phân tích: phân tích thạch học, phân tích ICP, phân tích microsond,
phân tích hóa silicat, phân tích nhiệt rơnghen, phân tích khoáng tƣớng…
- Phƣơng pháp xử lý và luận giải:
+ Áp dụng một số phƣơng pháp toán địa chất để xử lý số liệu và xác định mối
quan hệ tƣơng quan của các nguyên tố trong từng kiểu quặng, xác định quy luật tiến hóa
và mối quan hệ tƣơng quan giữa yếu tố tạo quặng từ quặng gốc đến quặng phong hóa đến
quặng eluvi, deluvi.
+ Phƣơng pháp đối sánh:
*Đối sánh với mô hình thành tạo quặng đất hiếm đƣợc xác lập;
*So sánh với cơ sở lý thuyết của các mô hình đặc trƣng để luận giải nguồn gốc,
hƣớng sinh quặng hóa và khoanh vùng triển vọng và định hƣớng công tác nghiên cứu tiếp
theo là nội dung cơ bản nhất trong xây dựng mô hình quặng đất hiếm ở Tây Bắc Việt
Nam;
*Áp dụng phƣơng pháp dự báo sinh khoáng định lƣợng để dự báo tài nguyên đất
hiếm theo các mô hình đã xác lập;
*Áp dụng phƣơng pháp đối sánh kết hợp với phƣơng pháp chuyên gia và kinh
nghiệm thực tế đề xuất hƣớng nghiên cứu và phƣơng pháp điều tra, đánh giá và thăm dò
quặng đất hiếm ở khu vực Tây Bắc Việt Nam.
e) Phương pháp toán địa chất:Để đánh giá các đặc trƣng thống kê của các thành
phần khoáng vật, hóa học phản ánh chất lƣợng của đất hiếm, chúng tôi sử dụng các
phƣơng pháp toán thống kê kết hợp các phần mềm khác nhau trên máy vi tính để xử lý
các số liệu phân tích mẫu nhằm nghiên cứu đánh giá chất lƣợng và tiềm năng tài nguyên,
trữ lƣợng đất hiếm.
Việc sử dụng phƣơng pháp toán địa chất cũng là công cụ hữu dụng trong việc tổng
hợp tài liệu, chồng ghép các lớp thông tin để đối sánh các đối tƣợng quặng và các yếu tố
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khống chế liên quan quặng hóa để khoanh định các khu vực có triển vọng và dự báo tài
nguyên cho khu vực nghiên cứu.
f) Phương pháp chuyên gia:Lấy ý kiến các chuyên gia chuyên sâu về các lĩnh vực
sinh khoáng đất hiếm, kiến tạo, địa hóa ... đối với kiểu mỏ đất hiếm ở Tây Bắc Việt
Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài;
- Sơ đồ phân vùng triển vọng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam tỷ lệ 1: 200.000.
2.3.2. Các công bố khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc công bố
trong 02 bài báo trên các Tạp chí Địa chất, Tạp chí Tài nguyên Môi trƣờng năm 2015.
- Đặc điểm quặng đất hiếm dạng hấp thụ ion khu vực Bến Đền - Lào Cai và dự
báo diện tích có triển vọng ở vùng Lào Cai - Yên Bái. Tạp trí địa chất, năm 2015.
- Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng đất hiếm mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe, Phong
Thổ, Lai Châu. Tạp chí tài nguyên và Môi Trƣờng, năm 2015.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: Đề tài nghiên cứu đã góp phần đào tạo đƣợc
02 thạc sĩ chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò bảo vệ luận văn thạc sĩ năm
2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
2.6. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận sau:
- Kết quả tổng hợp, phân tích các tài liệu nghiên cứu trƣớc đây, kết hợp với các kết
quả nghiên cứu mới cho phép làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, thành phần vật chất quặng
cũng nhƣ mức độ biến hóa quặng hóa, đặc điểm phân bố, mối quan hệ giữa các thành phần
có ích trong quặng, xác định các yếu tố địa chất liên quan và khống chế quặng hoá đất hiếm
đối với các mỏ đất hiếm đã đƣợc thăm dò và tìm kiếm đánh giá. Đồng thời bƣớc đầu nhận
biết về bản chất địa chất và bản chất tài nguyên đất hiếm đối với các điểm quặng hoặc biểu
hiện quặng đất hiếm.
- Xác lập đƣợc các tiêu chí xây dựng mô hình mỏ ở Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở
đối sánh với các tiêu chí mô hình mỏ của thế giới gồm đặc điểm đá chứa quặng, đặc điểm
hình thái, phân bố thân quặng, thành phần vật chất quặng đất hiếm, đặc điểm địa hình địa mạo, môi trƣờng thành tạo quặng, tuổi thành tạo, nguồn gốc thành tạo…
- Đã xây dựng đƣợc 5 kiểu mô hình mỏ ở khu vực Tây Bắc Việt Nam gồm kiểu
mỏ carbonatit (mỏ đất hiếm Bắc Nâm Xe, Đông Pao); kiểu mỏ dạng mạch (mỏ đất hiếm
Nam Nậm Xe); kiểu mỏ sắt - đất hiếm (mỏ đất hiếm Yên Phú); kiểu mỏ laterit dạng hấp
thụ ion (mỏ đất hiếm Bến Đền); kiểu mỏ sa khoáng eluvi - deluvi (mỏ đất hiếm Mƣờng
Hum). Trong đó kiểu mỏ carbonatit là kiểu mỏ có quy mô lớn nhất và phân bố tập trung
tạo thành một vùng quặng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam.
- Tài nguyên đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ, các
mỏ, điểm quặng phân bố chủ yếu trong 2 đới cấu trúc chính là đới Sông Đà - Tú Lệ (rift)
và đới Fansipan. Kết quả dự báo tài nguyên đất hiếm ở những diện tích có triển vọng khu
vực Tây BắcViệt Nam cấp 334a đạt trên 5,5 triệu tấn TR2O3.
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- Dựa vào các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm đã phân vùng triển vọng ở khu vực
Tây Bắc Việt Nam theo 3 cấp (rất triển vọng - cấp A; triển vọng - cấp B; ít triển vọng cấp C). Kết quả đã khoanh đƣợc 6 diện tích có triển vọng cấp A; 5 diện tích triển vọng
cấp B và 3 diện tích có triển vọng cấp C.
- Trên cơ sở hiện trạng công tác điều tra, thăm dò đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam
đã đề xuất các định hƣớng cho công tác điều tra, đánh giá quặng đất hiếm trong thời gian
tới ở khu vực Tây Bắc nói riêng và trên toàn lãnh thổ nói chung.
- Đã xác lập đƣợc hệ phƣơng pháp điều tra, thăm dò quặng đất hiếm ở Tây Bắc
Việt Nam trên cơ sở phân tích các tiêu chí các kiểu mỏ đã xác lập.
2.7. Kiến nghị:
- Sử dụng các mô hình kiểu mỏ đất hiếm đã xác lập để ứng dụng vào công tác điều
tra, thăm dò quặng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam nói riêng và các mỏ, điểm mỏ đất hiếm
có kiểu mỏ tƣơng tự nhƣ các mỏ đã xác lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung.
- Nguồn gốc mỏ đất hiếm Yên Phú, Mƣờng Hum hiện nay vẫn còn nhiều quan
điểm chƣa rõ ràng. Đây là những vấn đề tồn tại cần tiếp tục làm sáng tỏ trong những
nghiên cứu tiếp theo.
- Đề tài bƣớc đầu đã xây dựng đƣợc cơ sở khoa học để xây dựng mô hình các kiểu
mỏ đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam. Tuy nhiên trong tƣơng lai để xây dựng mô hình kiểu
mỏ cần bổ sung các phƣơng pháp nghiên cứu hiện đại nhƣ phân tích đồng vị, bao thể của
magma, quặng để làm rõ mối quan hệ nguồn gốc giữa phức hệ magma và quặng hóa đất
hiếm khi đó các tiêu chí có định lƣợng hơn, mô hình thuyết phục hơn.
- Việt Nam tuy có tiềm năng khá lớn về đất hiếm, song mức độ nghiên cứu địa
chất và nghiên cứu công nghệ, kinh tế kỹ thuật còn thấp. Trong tƣơng lai theo tập thể tác
giả ngoài việc đầu tƣ cho công tác tìm kiếm các mỏ đất hiếm mới cần chú trọng đánh giá
lại các mỏ đã xác nhận. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu công nghệ thu hồi đất hiếm và
các khoáng sản đi kèm nhƣ fluorit, barit, urani, thori..
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[5] NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CÁC KIỂU NGUỒN GỐC THÀNH TẠO
QUẶNG VOLFRAM Ở VIỆT NAM
(Mã số:TNMT.03.43)
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nam;Email:nguyenamnt@gmail.com
1.3. Cánbộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Nguyễn Thị Huyền, ThS. Nguyễn
Tâm, ThS. Nguyễn Thanh Hƣơng, ThS. Nguyễn Thị Minh, ThS. Phạm Bình, ThS.
Nguyễn Viết Tuân.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác lập các kiểu nguồn gốc thành tạo quặng
volfram ở Việt Nam, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tiềm năng, triển
vọng khoáng sản volfram ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất của các khu vực phân bố các thành tạo
chứa quặng; Nghiên cứu đặc điểm hình thái cấu trúc thân quặng, mức độ biến đổi của đá
vây quanh.
- Nghiên cứu quy luật phân bố của các thân quặng, mối liên quan của chúng với
các đá thành tạo magma.
- Nghiên cứu về đặc điểm thành phần thạch học, khoáng vật của các thân quặng và
đá vây quanh của các kiểu quặng, xác định tổ hợp khoáng vật cộng sinh, các nguyên tố đi
kèm.
- Nghiên cứu đặc điểm bao thể và xác định điều kiện nhiệt độ, độ sâu thành tạo
của thành tạo của kiểu quặng volfram ở từng vùng.
- Nghiên cứu về nguồn gốc, quy luật phân bố, điều kiện thành tạo và dự báo tài
nguyên khoáng sản…
- Nghiên cứu, xác lập các kiểu nguồn gốc thành tạo quặng volfram ở từng vùng.
- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, xác lập các kiểu nguồn gốc thành tạo quặng
volfram đặc trƣng, xác định quy luật phân bố và dự báo triển vọng khoáng sản của chúng.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.623 triệu đồng;Kinh phí thực hiện:1.227triệuđồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Volfram là một kim loại có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của
con ngƣời. Các hợp kim từ volfram đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhƣ công
nghiệp điện, điện tử, luyện kim, kỹ thuật hàn nhiệt độ cao; sản xuất kính có chiết xuất
cao; sản xuất vũ khí, kỹ thuật hạt nhân; hóa công nghiệp…
Quặng volfram nguyên sinh chủ yếu đƣợc thành tạo trong các mỏ nguồn gốc skarn
và nhiệt dịch, thƣờng liên quan với các thành tạo magma xâm nhập granit. Trong điều
kiện thứ sinh, volfram đƣợc hình thành trong các mỏ sa khoáng, do tích tụ từ sự phá hủy
các mỏ quặng nguyên sinh chứa volfram.
Kết quả nghiên cứu đến nay cho thấy ở nƣớc ta đã phát hiện ra nhiều điểm quặng
volfram trong đá gốc và trong sa khoáng nhƣ ở các khu vực Pia Oắc - Cao Bằng, Ngân
Sơn - Bắc Kạn, Thiện Kế - Tuyên Quang, Núi Pháo - Thái Nguyên, Bù Me –Thƣờng
Xuân - Thanh Hóa, Bà Nà - Quảng Nam, Núi Đất- Ninh Thuận, Đồi Cờ - Mé Pu - Bình
Thuận, Sa Thầy - Kon Tum, Lộc Lâm - Lâm Đồng... Trong đó, một số điểm mỏ volfram
đã đƣợc xác định nguồn gốc quặng hóa cũng nhƣ đánh giá sơ bộ về triển vọng khoáng
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sản của chúng.
Mặc dù các nghiên cứu về volfram ở nƣớc ta đã đạt đƣợc nhiều kết quả. Tuy
nhiên, vẫn cần đƣợc đầu tƣ nghiên cứu hơn nữa về các nội dung sau:
- Đặc điểm cấu trúc địa chất, quy mô phân bố, mối liên quan của các đá sinh với
đá chứa volfram.
- Đặc điểm thành phần vật chất của các thân quặng và đá vây quanh.
- Điều kiện thành tạo, các yếu tố khống chế quặng hóa volfram và khoáng sản đi
cùng.
- Kiểu nguồn gốc thành tạo quặng volfram đặc trƣng đối với từng vùng trên cả
nƣớc.
Từ những tồn tại nêu trên là cơ sở cho việc triển khai đề tài “Nghiên cứu xác lập
các kiểu nguồn gốc thành tạo quặng volfram ở Việt Nam”. Kết quả đạt đƣợc của đề tài
này cùng với các kết quả nghiên trƣớc đây về địa chất khoáng sản volfram trên cả nƣớc
sẽ là cơ sở khoa học quan trọng giúp cho việc dự báo, đánh giá tài nguyên khoáng sản
volfram, đồng thời định hƣớng cho công tác tìm kiếm thăm dòloại hình khoáng sản này ở
nƣớc ta một cách hiệu quả hơn.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp, xử lý các tài liệu:Thu thập, tổng hợp và
xử lý các tài liệu các tài liệu nghiên cứu về địa chất khoáng sản nói chung, các tài liệu
trong nƣớc và quốc tế liên quan đến nguồn gốc và điều kiện thành tạo của volfram.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa:Khảo sát thực địa tại các khu vực
Núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên; Thiện Kế - Sơn Dƣơng -Tuyên Quang và Mé Pu - Đức
Linh - Bình Thuận nhằm nghiên cứu, xác định sự có mặt, quy luật phân bố và mối liên
quan về không gian của các thành tạo địa chất - đá chứa và không chứa quặng volfram có
trong vùng nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hình thái các thân quặng, sự biến
đổi, các biểu hiện quặng hóa của volfram và các khoáng sản đi cùng trong các thân
quặng. Nghiên cứu đặc điểm khe nứt và các kiến trúc, cấu tạo phá hủy. Thu thập tài liệu
thực tế lấy các loại mẫu phục vụ cho công tác phân tích nhƣ thạch học, khoáng vật, bao
thể, hóa, vi phân tích điện tử dò điện tử (EPMA)…
2.2.3. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng:
a). Các phương pháp phân tích khoáng vật:Các phƣơng pháp phân tích khoáng vật
đƣợc áp dụng là phân tích thạch học lát mỏng; khoáng tƣớng và trọng sa theo khối lƣợng
đƣợc phê duyệt. Trong đó đã phân tích 50 mẫu thạch học tập trung chó các đá biến đổi
trong thân quặng, các đá vây quanh thân quặng và các đá granit; 70 mẫu khoáng tƣớng
tập trung cho các mẫu quặng ở các khu vực nghiên cứu chi tiết; 16 mẫu trong sa nhân tạo,
đồng thời phân tích bổ sung và thu thập nhiều kết quả phân tích thạch học lát mỏng,
khoáng tƣớng và trọng sa từ các nghiên cứu đã công bố.
b). Các phương pháp phân tích hóa - lý:
- Phƣơng pháp phân tích vi dò điện tử (ElectronProbe MicroAnalyser - EPMA):
Ứng dụng của phƣơng pháp EPMA nhằm xác định định lƣợng thành phần hóa học của
các khoáng vật tạo quặng, tạo đá, các bao thể rắn, vv... Kết quả của phƣơng pháp phân
tích EPMA là cơ sở tài liệu giúp cho việc xác định sự tồn tại của các đối tƣợng nghiên
cứu, từ đó luận giải môi trƣờng và điều kiện thành tạo của chúng.
- Phương pháp phân tích hóa silicat: Phƣơng pháp cho phép xác định hàm lƣợng
(%TL) của các nguyên tố tạo đá chính dƣới dạng các ôxit.
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- Phương pháp phân tích huỳnh quang tia X (XRF): Ứng dụng của phƣơng pháp để
xác định hàm lƣợng (%TL) của các nguyên tố tạo đá chính có trong mẫu dƣới dạng các
ôxít và hàm lƣợng (ppm) các nguyên tố nguyên tố vết, hiếm vết có hàm lƣợng thấp.
- Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử: Xác định hàm lƣợng các
nguyên tố Au, Ag, As, Bi, Mn, Sn...và W trong mẫu.
- Phương pháp phân tích ICP-MS: Cho phép phân tích hơn 70 nguyên tố trong
bảng hệ thống tuần hoàn từ Li đến U, đồng thời có thể xác định hàm lƣợng của chúng với
độ nhậy và độ chọn lọc rất cao (giới hạn phát hiện từ ppb-ppt đối với tất cả các nguyên
tố). Kết quả phân tích ICP-MS nhằm xác định hàm lƣợng (ppm) của các nguyên tố tạp
chất, nguyên tố vết trong mẫu nghiên cứu, làm cơ sở cho luận giải nguồn gốc môi trƣờng
và điều kiện thành tạo của volfram, khả năng sinh và chứa quặng của các đá đá magma
và đá biến đổi.
Trong nghiên cứu này đề tài đã phân tích 34 mẫu ICP-MS, XRF, 18 mẫu hóa
silicát, 50 mẫu EPMA và thu thập nhiều kết quả từ các nghiên cứu trƣớc đây phục vụ cho
nghiên cứu và luận giải trong báo cáo.
- Phương pháp phân tích đồng hóa bao thể: Mục đích của phƣơng pháp nhằm xác
định nhiệt độ tƣơng đối và nhiệt độ thực tạo khoáng, nhiệt động học của dung dịch và
khí, nhiệt độ hoà tan và kết tinh của vi khoáng vật, sự chuyển đổi pha.
Kết quả của phƣơng pháp này là một trong những cơ sở xác định điều kiện nhiệt
độ thành tạo quặng trong các loại mỏ khác nhau (mỏ nhiệt dịch, khí thành, pegmatit).
Kết quả xác định điều kiện nhiệt độ thành tạo của phƣơng pháp phân tích bao thể
có thể kết hợp với kết quả xác định tổ hợp khoáng vật công sinh bằng phƣơng pháp
khoáng tƣớng là cơ sở khoa học khẳng định điều điều kiện thành tạo của chúng.
Trong nghiên cứu này đề tài đã trực tiếp phân tích 50 mẫu nhiệt độ đồng hóa bao
thể và thu thập nhiều kết quả nghiên cứu trƣớc đây và đƣợc sử dụng trong báo cáo.
c). Các phương pháp phân tích đồng vị:
- Phƣơng pháp đồng vị U-Pb, Ar-Ar, K-Ar đƣợc áp dụng trong việc xác định tuổi
thành tạo của các thành tạo magma granit liên quan với các thành tạo quặng volfram.
- Phƣơng pháp đồng vị Rb-Sr đƣợc áp dụng trong việc xác định nguồn gốc thành
tạo của các magma granit (nguồn vỏ hay nguồn manti...) liên quan với các thành tạo
quặng volfram.
Mặc dù só lƣợng mẫu đồng vị không đƣợc thực hiện theo nhƣ thuyết minh đã phê
duyệt. Tuy nhiên, đề tài đã thu thập đƣợc nhiều kết quả mới từ các bài báo đăng trong tạp
chí có uy tín trong nƣớc và quốc tế sử dụng cho việc luận giải trong nghiên cứu này.
2.2.4. Phương pháp chuyên gia, xử lý số liệu, đối sánh và luận giải: Ngoài các
kết quả phân tích của đề tài, các số liệu từ các kết quả của các công trình nghiên cứu
trong nƣớc đã công bố và các tài liệu nghiên cứu về volfram ở trên thế giới đã đƣợc đề tài
thu thập lƣu trữ và lƣu trên máy tính để nghiên cứu, phân tích, đối sánh... nhằm thực hiện
tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản volfram khu vực Thiện Kê-Sơn DƣơngTuyên Quang. Tỷ lệ 1:10.000;
- Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản volfram khu vực Núi Pháo - Đại Từ - Thái
Nguyên. Tỷ lệ 1:10.000;
- Sơ đồ dự báo triển vọng khoáng sản volfram khu vực Mé Pu - Đức Linh - Bình
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Thuận. Tỷ lệ 1:10.000;
- Báo cáo tổng hợp kết quả Đề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học: Đã đăng bài báo: Đặc điểm khoáng hoá và điều kiện
nhiệt độ thành tạo volfram ở mỏ Đồi Cờ - Bình Thuận. Tạp chí Địa chất và Khoáng sản.
Tập 11, năm 2015.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Ý nghĩa khoa học:Báo cáo đã xác lập đƣợc các kiểu nguồn gốc thành tạo quặng
volfram ở Việt Nam với những đặc điểm địa chất riêng biệt cho mỗi kiểu (gồm: nguồn
sinh, đá chứa, biến đổi vây quanh thân quặng, tổ hợp khoáng vật quặng, điều kiện nhiệt
độ thành tạo, quy luật phân bố thân quặng).
Kết quả của báo cáo là cơ sở khoa học định hƣớng cho công tác nghiên cứu, đánh
giá khoáng sản volfram ở các điểm quặng, điểm mỏ (ngoài các vùng nghiên cứu chi tiết).
- Ý nghĩa thực tế:Đối với những vùng nghiên cứu chi tiết, ngoài những kết quả
đạt đƣợc vừa nêu, báo cáo đã xác lập đƣợc các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản
volfram, đồng thời vạch ra các diện tích có tiềm năng triển vọng khoáng sản volfram,
định hƣớng cho công tác nghiên cứu tiếp theo.
2.6. Kết luận: Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu nhƣ đã trình bày ở trên, có thể
rút ra một số kết luận nhƣ sau:
1-Về nguồn gốc thành tạo quặng volfram:Đề tài đã xác lập đƣợc các kiểu thành
tạo quặng volfram ở Việt Nam nhƣ mục tiêu đã đề ra. Theo đó kiểu nguồn gốc thành tạo
quặng volfram nguyên sinh là greisen, nhiệt dịch và skarn; kiểu volfram nguồn gốc ngoại
sinh (sa khoáng).
- Các kiểu mỏ volfram nguyên sinh ở nƣớc ta phân bố ở nhiều nơi liên quan với
các thành tạo magma xâm nhập granit (nguồn sinh) (các magma xâm nhập granit kiểu
Ankroet - Cà Ná (khu vực phía Nam - đới Đà Lạt), xâm nhập granit kiểu Bà Nà - Hải
Vân (khu vực Đà Nẵng), magma xâm nhập phức hệ Bản Chiềng (khu vực Bù Me -Thanh
Hóa), phức hệ Pia Oắc (khu vực Pia Oắc – Cao Bằng, Thiện Kế - Thái Nguyên và Núi
Pháo - Tuyên Quang ở phía Bắc), phức hệ Phia Bioc (khu vực Bắc Kạn).
- Đặc điểm của các thành tạo quặng volfram nguồn gốc greisen, nhiệt dịch:
+ Thân quặng thƣờng có dạng mạch, hệ mạch, dạng thấu kính, xâm tán hoặc lấp
đầy các khe nứt và hệ khe nứt chủ yếu trong đới tiếp xúc giữa magma xâm nhập granit và
các đá vây quanh, hoặc trên vòm các khối xâm nhập granit (kiểu greisen vòm đỉnh) và ít
hơn trong các đá vây quanh là các đá trầm tích lục nguyên hoặc trầm tích phun trào
(ryolit). Các mạch và hệ mạch thạch anh chứa chứa quặng thƣờng phát triển kéo dài
không liên tục.
+ Biến đổi cạnh mạch của các thân quặng chủ yếu là greisen hóa, thạch anh hóa,
muscovit hóa, turmalin hóa, microclin hóa, sericit hóa...
+ Tổ hợp khoáng vật quặng đặc trƣng gồm: thạch anh - volframit (casiterit), thành
tạo trong giai đoạn đầu với nhiệt độ thành tạo trong khoảng 300-410oC và trên 410oC
(nhiệt dịch nhiệt độ cao); Tổ hợp thạch anh -volframit- sulfur (pyrit, arsenopyrit,
chalcopyrit) và các khoáng vật chứa bismuth đƣợc thành tạo trong giai đoạn sau, có nhiệt
độ thành tạo trong khoảng từ 200 - 300oC.
+Các khoáng vật phi quặng thƣờng gặp là thạch anh, muscovit, feldspar kali.
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- Đặc điểm của các thành tạo quặng volfram nguồn gốc skarn:
+ Thân quặng thƣờng có dạng khối, dạng đới, dạng thấu kính hoặc dạng ổ, phát
triển tại rìa tiếp xúc của các thể xâm nhập granit với các đá vây quanh là trầm tích lục
nguyên carbonat.
+ Các khoáng vật chính trong quặng volfram nguồn gốc skarn chủ yếu là sheelit
(rất hiếm gặp volframit), thƣờng đi cùng với khoáng hóa sulfur của các nguyên tố Cu,
Au, Bi, Fl…
+ Các khoáng vật phi quặng thƣờng gặp là granat, clinopyroxen (Cpx), amphibol
(hornblend), biotit, calcit…
- Đặc điểm của các thành tạo quặng volfram nguồn gốc ngoại sinh (sa
khoáng):Các thành tạo quặng volfram nguồn gốc sa khoáng thƣờng đi cùng với các mỏ
nguồn gốc nội sinh (greisen và nhiệt dịch) và skran (ít hơn), chúng thƣờng phân bố không
xa - trong hoặc quanh khu vực có phân bố các thành tạo quặng volfram trong đá gốc.
Khoáng vật chứa volfram trong sa khoáng chủ yếu là volframit (rất ít sheelit), thƣờng đi
cùng với các sa khoáng thiếc (casiterit).
2-Về dự báo triển vọng khoáng sản volfram ở các khu vực nghiên cứu:
- Ở nƣớc ta các mỏ quặng volfram nguồn gốc skarn ít phổ biến hơn các mỏ quặng
volfram nguồn gốc greisen và nhiệt dịch nhƣng thƣờng có quy mô mỏ lớn (đặc điểm này
cũng tƣơng tự trên thế giới), điển hình là mỏ volfram nguồn gốc skarn ở Núi Pháo. Trong
khi các kiểu thành tạo volfram nguồn gốc greisen, nhiệt dịch ở nƣớc ta gặp phổ biến ở
nhiều nơi nhƣng thƣờng có quy mô mỏ nhỏ.
- Trong các diện tích nghiên cứu chi tiết: Khu mỏ Đồi Cờ diện tích rất có triển
vọng nhất là diện tích ở trung tâm mỏ Đồi Cờ; Khu mỏ Thiện Kế diện tích rất có triển
vọng là khu vực mỏ Tây Bắc Thiện Kế, có triển vọng là khu vực mỏ Hội Kế. Khu mỏ
volfram “đa kim” Núi Pháo, diện tích rất có triển vọng là khu thân quặng chính (khu vực
Dốc Chẹo), diện tích có triển vọng là khu vực Núi Chiêm, khu vực Núi Con Mèo và khu
vực Đông Bắc thân quặng chính; Khu vực trung tâm khối Núi Pháo có triển vọng về
khoáng sản volfram nguồn gốc nhiệt dịch.
- Các khu vực Pia Oắc- Cao Bằng, Thiện Kế - Tuyên Quang ; Đồi Cờ - Bình thuận
có triển vọng về volfram trong sa khoáng.
2.7. Kiến nghị: Trong khu vực Nam Núi Pháo (ngoài diện tích khu mỏ volfram
hiện đang đƣợc khai thác), cần tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu để đánh giá tiềm năng triển
vọng khoáng sản volfram ở khu vực này. Tiếp tục nghiên cứu thứ tự thành tạo khoáng vật
khu vực mỏ đa kim Núi Pháo vì quá trình biến chất trao đổi skarn và greisen trong khu
mỏ rất phức tạp. Việc nghiên cứu này mang ý nghĩa khoa học cao. Tiếp tục nghiên cứu
mối quan hệ về nguồn gốc xuất sinh của granit khối Núi Pháo và khối Đá Liền. Đặc biệt
là mối liên quan của granit khối Đá Liền với khoáng hóa sulfur khu vực Nam Núi Pháo.
Ở khu vực phía Nam, đặc biệt trong phạm vi đới Đà Lạt, nhiều điểm mỏ quặng
volfram chỉ đƣợc nghiên cứu tổng hợp thông qua các kết quả nghiên cứu khoáng sản
thiếc và molipden, do đó cần tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu ở các khu vực có các biểu hiện
khoáng hóa thiếc và molipden nhằm đáng giá chính xác tiềm năng và triển vọng
khoáng sản volfram ở mỗi điểm mỏ.
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NỘI DUNG 4: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, CẢI TIẾN
CÁC TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA ĐCKS VÀ QUAN TRẮC MÔI
TRƢỜNG ĐỊA CHẤT PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÁC ĐỊNH MỨC
CHIẾU XẠ TỰ NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG GÂY HẠI CHO CON NGƢỜI
(Mã số: TNMT.03.03)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thuộc Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nam;
Email: nguyenvannam180165@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Tuấn Phong, PGS.TS Lê
Khánh Phồn, CN. Nguyễn Bá Thủy, ThS. Nguyễn Quang Vinh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xác định có cơ sở khoa học, thực tiễn số liệu định lƣợng về mức chiếu xạ tự
nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời.
- Thành lập sơ đồ các vùng có nguy cơ về mức liều chiếu xạ tự nhiên có khả năng
gây hại cho con ngƣời.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập và tổng hợp các tài liệu về mức chiếu xạ tự nhiên trên thế giới;
- Nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu về mối liên hệ giữa mức chiếu xạ tự nhiên liên
quan đến bệnh tật, sức khỏe con ngƣời;
- Tìm hiểu các tiêu chuẩn an toàn bức xạ ở một số nƣớc và tổ chức Quốc tế có uy
tín về mối quan hệ giữa mức liều chiếu xạ dân chúng với các nguồn bức xạ tự nhiên;
- Nghiên cứu xác lập vai trò của từng thành phần môi trƣờng phóng xạ tự nhiên để
lựa chọn các tham số môi trƣờng (gamma, radon) đóng vai trò chủ đạo gây ra mức liều
tƣơng đƣơng bức xạ;
- Tham quan nƣớc ngoài tại một số nƣớc có nguồn phóng xạ tự nhiên;
- Lựa chọn vùng thực tế để xác định liều thành phần liều, xác lập vùng cần khoanh
định;
- Đề xuất mức chiếu ngoài, mức nồng độ radon tiềm ẩn khả năng gây hại đối với
dân chúng sống trên vùng có mức phóng xạ cao cần "Can thiệp";
- Thu thập, tổng hợp tài liệu về mức liều gamma, radon từ một số nguồn phóng xạ
tự nhiên ở Việt Nam để đánh giá quy mô, đối tƣợng và mức liều tiềm tàng;
- Thu thập, tổng hợp các tài liệu điều tra địa chất, môi trƣờng phóng xạ trong nƣớc
đã thực hiện thời gian vừa qua để xác định mức chiếu xạ tự nhiên và các đối tƣợng địa
chất trên lãnh thổ có mức phóng xạ cao;
-Thành lập bản đồ dự báo các vùng có nguy cơ cao về mức liều tự nhiên;
- Lập báo cáo tổng howpk kết quảđề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1050 triệu đồng; Kinh phíthực hiện: 1050 triệu đồng.
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2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Chiếu xạ liều cao gây lên những tác động bất lợi về sức khỏe, các
tác động này có thể làm cho con ngƣời chết tại chỗ hoặc lâu dài làm biến đổi gen, gây ra
các bệnh về da, máu trắng, ung thƣ…, ảnh hƣởng qua nhiều thế hệ, không phân biệt là
chiếu xạ tự nhiên hay nhân tạo.
Nhằm làm sáng tỏ các mức chiếu xạ có khả năng gây hại cho con ngƣời để khoanh
định, cảnh báo, kiểm soát môi trƣờng phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng đã cho phép Liên đoàn Địa chất xạ hiếm thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ
“Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây
hại cho con ngƣời”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, mô hình hóa:
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chiếu xạ gamma, radon và khả năng phát tán của
chúng trong môi trƣờng;
- Xác định các mức liều chiếu xạ tự nhiên vào cơ thể con ngƣời của từng thành
phần môi trƣờng.
2.2.2. Phương pháp thực nghiệm:Xác định thành phần môi trƣờng thực tế tại
vùng có mức phóng xạ cao mà ở đó có sự định cƣ của ngƣời dân.
2.2.3. Phương pháp phân tích, xử lý tổng hợp:
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến các mức liều và mối liên hệ với sức khỏe
để so sánh với các mức liều cụ thể ở nƣớc ta;
- Phân tích, xử lý tổng hợp sự đóng góp của từng thành phần môi trƣờng để lựa
chọn các tham số môi trƣờng của các nguồn phóng xạ tự nhiên;
- Xử lý, tổng hợp các tài liệu địa chất, môi trƣờng để lựa chọn, phân loại các đối
tƣợng có mức liều cao;
- Lấy ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân...đối với
mức liều gamma và nồng độ radon đề xuất mức "Can thiệp" đối với dân chúng sống tại
vùng có phóng xạ cao.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Thống nhất các phƣơng pháp đánh giá, tính toán liều chiếu xạ tự nhiên ở Việt
Nam, phù hợp với các phƣơng pháp tính toán, đánh giá của IAEA mà các nƣớc tiên tiến
đang áp dụng.
- Xác lập các mức chiếu xạ tự nhiên cụ thể trong mỗi vùng có khả năng gây hại
cho con ngƣời để khoanh định các diện tích có nguy cơ ảnh hƣởng môi trƣờng phóng xạ
tự nhiên với 5 mức cụ thể nhƣ bảngsau: (Bảng 1)
-Khoanh định các diện tích có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng phóng xạ tự nhiên trên
lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền).
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Bảng 1. Bảng các mức chiếu xạ tự nhiên cụ thể trong mỗi vùng có khả năng gây hại
cho con ngƣời
Suất liều Nồng độ
Mức liều
khí
tƣơng
hiện thời
TT đƣơng bức phóng
hàng năm
xạ
xạ gamma
(mSv/năm)
(Sv/h)
(Bq/m3)

Tình huống áp dụng

1

 0,6

Dù bất
cứ bao
nhiêu

7

Khoanh vùng ứng với mức liều 
7mSv/năm,  10mSv/năm (nếu có) để áp
dụng các biện pháp kiểm soát, can thiệp.

2

Suất liều
bất cứ bao
nhiêu

 100

7

Khoanh vùng ứng với mức liều 
7mSv/năm,  10mSv/năm (nếu có) để áp
dụng các biện pháp kiểm soát.

3

0,3 - 0,6

60-100

7-10

Khoanh vùng  7 mSv/năm để kiểm soát

4

0,3 - 0,6

<60

4,5-8

Khoanh các mức liều >7mSv/năm (nếu có)

5

<0,3

<60

<7

Vùng an toàn bức xạ

2.3.2. Các công bố khoa học: Đề tài đã công bố 02 bài báo trong nƣớc trên tạp chí
Khoa học Địa chất và làm cơ sở để áp dụng vào công tác đo vẽ môi trƣờng phóng xạ ở
trong nƣớc thời gian qua.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:
- Đãđào tạo 01 thạc sỹ khoa học về lĩnh vực phóng xạ môi trƣờng;
- Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ trên cơ sở sử dụng kết quả đề tài để xác định các tiêu trí
lựa chọn vùng có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam, phục vụ
công tác phân vùng môi trƣờng.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Các kết quả của đề tài đã đƣa ra một số nhận thức
mới trong việc quản lý và đánh giá an toàn bức xạ tự nhiên, là tiền đề để các cấp quản lý
hoạch định các chính sách xã hội, là cơ sở để các nhà khoa học áp dụng thống nhất vào
công tác bảo vệ môi trƣờng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, từng bƣớc nâng cao
chất lƣợng sống.
2.6. Kết luận:
-Đã thiết lập và làm sáng tỏ vai trò đóng góp liều chiếu xạ của các thành phần môi
trƣờng phóng xạ và đƣa ra phƣơng pháp đánh giá liều cụ thể trên từng thành phần môi
trƣờng, làm cơ sở để so sánh, đánh giá mức liều chiếu xạ tự nhiên ở Việt Nam.
- Trên cơ sở phân tích so sánh các mức liều từ các thành phần đã xác lập đƣợc
mức liều trung bình của bức xạ vũ trụ và mức liều từ ăn uống hít thở các chất phóng xạ,
để từ đó đƣa ra 2 đại lƣợng tạo nên sự gia tăng và thay đổi lớn của liều chiếu xạ tự nhiên
là thành phần suất liều gamma và nồng độ khí phóng xạ môi trƣờng.
- Kết quả đã đƣa ra đƣợc 2 mức liều chiếu xạ tự nhiên đề xuất «can thiệp» và
«kiểm soát » tại Việt Nam tƣơng ứng là 10mSv/năm và 7mSv/năm. qua đó đã xác lập
đƣợc 5 mức cụ thể trong tổ hợp 2 tham số suất liều gamma và nồng độ radon, đó là:
+ Suất liều gamma ≥ 0,6µSv/h thì liều hiện thời hàng năm ≥ 7mSv;
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+ Nồng độ radon ≥ 100Bq/m3, thì liều hiện thời hàng năm ≥ 7mSv;
+ Mức suất liều ≥ 0,6µSv/h và nồng độ radon từ 60 -100Bq/m3, liều hiện thời
hàng năm ≥ 7mSv;
+ Mức suất liều từ 0,3-0,6µSv/h và nồng độ radon từ 60 -100Bq/m3 , liều hiện
thời hàng năm có thể ≥ 7mSv;
+ Mức suất liều gamma < 0,3mSv/h và nồng độ radon < 60 Bq/m3, liều hiện thời
hàng năm < 7mSv.
Từ việc phân chia 5 mức suất liều gamma và nồng độ radon trong môi trƣờng đã
đƣa ra đƣợc 5 tình huống áp dụng cụ thể ứng với từng trƣờng hợp trong việc đánh giá
liều chiếu xạ tự nhiên, thuận lợi cho công tác khoanh định thực tế.
- Trên cơ sở đánh giá đặc điểm các trƣờng bức xạ tự nhiên trong các mỏ phóng xạ,
mỏ chứa phóng xạ đã cho thấy đây là nhóm mỏ có nguy cơ gây chiếu xạ tự nhiên có khả
năng gây hại cho con ngƣời cần đƣợc khoanh định để đánh giá một cách chi tiết, phục vụ
quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội.
- Khoanh định đƣợc 26 cụm dị thƣờng với diện tích là 16.764km2 thuộc 10 tờ bản
đồ trên toàn lãnh thổ, làm cơ sở để xây dựng và đánh giá một cách chi tiết các mức liều
chiếu xạ tự nhiên tại các vùng này.
- Các kết quả của đề tài đã đƣa ra một số nhận thức mới trong việc quản lý và
đánh giá an toàn bức xạ tự nhiên, là tiền đề để các cấp quản lý hoạch định các chính sách
xã hội, là cơ sở để các nhà khoa học áp dụng thống nhất vào công tác bảo vệ môi trƣờng,
góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng sống.
2.7. Kiến nghị:
-Cơ quan quản lý nghiên cứu để ban hành phƣơng pháp và mức chiếu xạ để áp
dụng thống nhất trên phạm vi cả nƣớc;
- Công bố các kết quả của đề tài để sử dụng rộng rãi, thống nhất trong công tác
bảo vệ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên;
- Sử dụng công thức tính các thành phần liều mà đề tài đã xác lập vào áp dụng
thống nhất trong việc tính toán các thành phần liều chiếu xạ tự nhiên;
- Sử dụng các mức suất liều gamma và nồng độ radon mà đề tài đã xác lâp đƣợc
để khoanh định các vùng có mức chiếu xạ tự nhiên cao có khả năng gây hại cho con
ngƣời trên lãnh thổ nƣớc ta, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng.
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[2] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ HIỆN
ĐẠI TRONG ĐO VẼ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000
VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO CÁC NHÓM TỜ TÂN BIÊN, A HỘI –
PHƢỚC HẢO
(Mã số: TNMT.03.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Bản đồ dịa chất miền Nam thuộc Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài:KS. Phùng Thế Lễ; Email: lphungthe@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Dƣơng Đức Chánh, KS. Đặng Văn
Hậu, KS. Nguyễn Tiến Hóa, KS. Nguyễn Văn Lƣu, ThS. Nguyễn Đức Nhƣợng, ThS. Vũ
Trọng Tấn.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Đánh giá hiệu quả đạt đƣợc và những vấn đề còn hạn chế trong việc ứng dụng
các phƣơng pháp địa vật lý trong đo vẽ địa chất và điều khoáng sản tỷ lệ 1 :50.000;
- Đề xuất các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại ứng dụng trong đo vẽ địa chất và
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1 :50.000.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập tài liệu địa vật lý, địa chất đã thực hiện trong các nhóm tờ đo vẽ địa
chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50000 trên cả nƣớc;
- Đánh giá hiệu quả các phƣơng pháp địa vật lý đã ứng dụng giải quyết các nhiệm
vụ cụ thể trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, bao gồm:
+Theo dõi và xác định đặc điểm tiếp xúc của các loại đá khác nhau; các thể địa
chất khác nhau;
+ Xác định đặc điểm móng các bồn trũng, bề dày các trầm tích;
+ Xác định mức độ tác động dị thƣờng địa vật lý đến môi trƣờng, kết hợp các
phƣơng pháp khác tìm hiểu nguyên nhân gây tai biến địa chất;
+ Xác định vị trí thi công công trình khai đào và khoan;
+ Chính xác hóa vị trí và đặc điểm các dị thƣờng địa vật lý đƣợc phát hiện trƣớc
đây; kết hợp với các phƣơng pháp khác để xác định bản chất địa chất của các dị thƣờng
địa vật lý;
+ Xác định các yếu tố cấu trúc sâu của khu vực triển vọng khoáng sản và của các
biểu hiện khoáng sản;
+ Phát hiện và theo dõi các cấu trúc vây quanh quặng; khống chế quặng và các
thân khoáng.
- Nghiên cứu đề xuất các tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý giải quyết các
nhiệm vụ địa chất và điều tra khoáng sản;
- Triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm các phƣơng pháp địa chấn
khúc xạ nông để xác định đặc điểm móng và bề dày trầm tích; phƣơng pháp ảnh điện
điện trở để phân chia chi tiết trầm tích đệ tứ; các phƣơng pháp trọng lực chi tiết, radon để
nghiên cứu đứt gãy; phƣơng pháp ảnh điện phân cực để xác định bản chất địa chất, đặc
điểm phân bố của dị thƣờng địa vật lý liên quan khoáng hoá ẩn sâu trên các đối tƣợng địa
chất trong các nhóm tờ Tân Biên, A Hội - Phƣớc Hảo;
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- Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ các phƣơng pháp địa vật lý áp dụng
thử nghiệm cho 4 nhóm đối tƣợng địa chất nói trên;
- Nghiên cứu xây dựng qui trình áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý hiệu
quả giải quyết các nhiệm vụ địa chất trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ
1 :50.000.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 749 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 749 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Công tác địa vật lý đƣợc đƣa vào ứng dụng trong đo vẽ địa chất và
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 ở nƣớc ta từ năm 1975 (nhóm tờ Bắc Cạn). Trong tất
cả các nhóm tờ, tài liệu địa vật lý đều góp phần quan trọng thành lập nên các tờ bản đồ
địa chất có chất lƣợng, phát hiện mới và điều tra chi tiết nhiều vùng khoáng sản, đặc biệt
đối với các loại khoáng sản và cấu trúc chứa quặng ẩn sâu.
Mặc dù đƣợc áp dụng sớm và ứng dụng khá rộng, khối lƣợng công tác địa vật lý
đã thực hiện rất lớn nhƣng cho đến nay chƣa có một công trình nghiên cứu nào đánh giá
tổng thể các mặt đƣợc và chƣa đƣợc của việc ứng dụng công tác địa vật lý trong đo vẽ địa
chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Mặt khác, trong vài thập niên gần đây ngành
địa vật lý có thêm nhiều máy móc, thiết bị thu thập số liệu hiện đại, công nghệ, phần
mềm xử lý phân tích tài liệu tiên tiến, một số phƣơng pháp địa vật lý mới, hiện đại đƣợc
nghiên cứu ứng dụng trên thế giới và ở cả Việt Nam. Từ thực tế này nảy sinh yêu cầu cấp
thiết xây dựng và tổ chức thực hiện đề tài với mục tiêu đánh giá hiệu quả, rút ra những
vấn đề tồn tại của các phƣơng địa vật lý đã ứng dụng; nghiên cứu áp dụng các phƣơng
pháp mới, hiện đại; từ đó xây dựng các quy trình ứng dụng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý
hiệu quả trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, đồng thời áp dụng thử
nghiệm trên thực tế.
Đề tài tổ chức thu thập, xử lý tổng hợp tài liệu địa vật lý trong 24 nhóm tờ đã đo
vẽ trên cả nƣớc trong thời gian từ năm 2000 đến nay. Kết quả tổng hợp tài liệu cho phép
đánh giá việc áp dụng từng phƣơng pháp địa vật lý trong các nhóm tờ nhìn chung giải
quyết tốt các yêu cầu nhiệm vụ địa chất - khoáng sản đặt ra. Tuy nhiên, tính hiệu quả
kinh tế - kỹ thuật của tổ hợp phƣơng áp dụng cho từng đối tƣợng địa chất - khoáng sản
chƣa cao do còn nhiều mặt hạn chế.
Công tác nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại trong đề tài
đƣợc tiến hành theo hai hƣớng:
+ Một hƣớng nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp mới, hiện đại bao gồm: ảnh
điện điện trở, ảnh điện phân cực, georada, xử lý số liệu theo mô hình 2D, 3D bằng các
chƣơng trình Res2dinv, Coscad-3D.
+ Hƣớng thứ hai nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý truyền thống
gồm: trọng lực, địa chấn phản xạ nông, khúc xạ nông, trƣờng chuyển, phân cực kích thích
dòng xoay chiều, khí phóng xạ radon sử dụng máy móc thiết bị thế hệ mới, hiện đại, độ
chính xác cao và xử lý số liệu bằng các phƣơng pháp, phần mềm tiên tiến.
Kết quả nghiên cứu đƣợc sử dụng thiết lập các tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp
lý cho các nhóm đối tƣợng địa chất - khoáng sản trên cơ sở nghiên cứu xác định các đặc
trƣng trƣờng địa vật lý trội của chúng so với môi trƣờng đất đá vây quanh. Theo quy chế
đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 hiện hành, đối tƣợng nghiên cứu của
công tác địa vật lý đƣợc chia thành 7 nhóm theo nhiệm vụ, đề tài đã lựa chọn tổ hợp
phƣơng pháp nghiên cứu hợp lý cho từng nhóm đƣợc phân chia.
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2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Thu thập tài liệu địa vật lý, địa chất trong các nhóm tờ đo vẽ địa chất và điều tra
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 ở các Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Liên đoàn Bản đồ
Địa chất miền Nam, Liên đoàn Intergeo trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay;
- Xử lý tổng hợp, đánh giá hiệu quả và những vấn đề hạn chế của các phƣơng pháp
địa vật lý đã ứng dụng trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
- Xác lập mối quan hệ giữa các phƣơng pháp địa vật lý và thuộc tính của các đối
tƣợng nghiên cứu trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
- Nghiên cứu đặc trƣng biến đổi một số tính chất vật lý cơ bản của đất đá bao gồm
mật độ, độ từ cảm, độ từ dƣ, hoạt tính phóng xạ, điện trở suất, độ phân cực liên quan trực
tiếp đến việc lựa chọn các phƣơng pháp địa vật lý ứng dụng trong đo vẽ địa chất và điều
tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
- Thu thập, phân tích tài liệu địa chất các nhóm tờ Tân Biên, A Hội –Phƣớc Hảo
trên cơ sở đó lựa chọn các đối tƣợng thiết kế mô hình đo thử nghiệm các phƣơng pháp
địa vật lý hiện đại;
- Các đối tƣợng địa chất, khoáng sản chọn đo thử nghiệm gồm:
+ Xác định đặc điểm móng và bề dày trầm tích trên diện tích phủ N-Q vùng ranh
giới tiếp xúc giữa khối gagro Tây Ninh và trầm tích lục nguyên khu vực Đồi 95- xã Tân
Hòa - Tân Biên - Tây Ninh thuộc nhóm tờ Tân Biên;
+ Xác định bản chất địa chất của dị thƣờng địa vật lý liên quan khoáng hóa ẩn sâu
ở điểm quặng sắt La EÊ ở Quảng Nam thuộc nhóm tờ A Hội - Phƣớc Hảo;
+ Xác định qui mô, đặc điểm, nghiên cứu đánh giá đứt gãy Sông Sài Gòn theo
tuyến căt qua đứt gãy ở khu vực xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng - Bình Dƣơng thuộc
nhóm tờ Tân Biên;
+ Phân chia chi tiết trầm tích đệ tứ điểm khoáng sản sét gạch ngói Phƣớc Chỉ Trảng Bàng -Tây Ninh thuộc nhóm tờ Tân Biên;
- Xây dựng qui trình công nghệ cho các phƣơng pháp địa vật lý áp dụng thử
nghiệm;
- Xây dựng qui trình áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả trong đo
vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1 Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ “Nghiên cứu ứng
dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ
1:50.000 và áp dụng thử nghiệm cho các nhóm tờ Tân Biên, A Hội - Phƣớc Hảo”.
- Quy trình công nghệ (Tiêu chuẩn cơ sở):
+ Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả trong theo dõi và xác
định đặc điểm tiếp xúc của các loại đá, các thể địa chất khác nhau trong đo vẽ địa chất và
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả xác định đặc điểm
móng và chiều dày các trầm tích trong các bồn trũng trong đo vẽ địa chất và điều tra
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
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+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả xác định mức độ tác
động dị thƣờng địa vật lý đến môi trƣờng, kết hợp các phƣơng pháp địa vật lý khác tìm
hiểu nguyên nhân gây tai biến địa chất trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ
1:50.000;
+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả xác định vị trí thi công
công trình khai đào và khoan trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả chính xác hóa các dị
thƣờng địa vật lý đƣợc phát hiện trƣớc đây, kết hợp các phƣơng pháp khác để xác định
bản chất địa chất các dị thƣờng đƣợc phát hiện trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng
sản tỷ lệ 1:50.000;
+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả xác định các yếu tố cấu
trúc sâu trong các khu vực triển vọng khoáng sản và biểu hiện khoáng sản trong đo vẽ địa
chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (Tiêu chuẩn cơ sở);
+Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả phát hiện và theo dõi
các cấu trúc vây quanh quặng, khống chế quặng và các thân khoáng trong đo vẽ địa chất
và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
+ Quy trình công nghệ ứng dụng phƣơng pháp địa vật lý ảnh điện phân cực xác
định bản chất địa chất và đặc điểm đối tƣợng gây dị thƣờng địa vật lý liên quan khoáng
hóa ẩn trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
+ Quy trình công nghệ ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý đo trọng lực chi tiết,
đo khí phóng xạ radon nghiên cứu đánh giá đứt gãy trong đo vẽ địa chất và điều tra
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000;
+ Quy trình công nghệ ứng dụng phƣơng pháp địa vật lý ảnh điện điện trở phân
chia chi tiết trầm tích Đệ tứ ở phần trên lát cắt trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản
tỷ lệ 1:50.000;
+ Quy trình công nghệ ứng dụng phƣơng pháp địa vật lý địa chấn khúc xạ nông
xác định đặc điểm móng Kainozoi và chiều dày các trầm tích Neogen – Đệ tứ trong đo vẽ
địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000.
2.3.2. Các công bố khoa học:Đề tài đã công bố 03 bài báo:
- Lựa chọn tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý xác định các thân quặng gốc một
số loại khoáng sản có nguồn gốc nội sinh, nguồn gốc liên quan magma và biến chất trong
đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Tạp chí Địa chất A/325:58-67. Hà
Nội, 2011.
- Lựa chọn tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý xác định các thân quặng một số
loại khoáng sản kim loại có nguồn gốc trầm tích và phong hóa, khoáng sản phi kim loại,
phóng xạ và đất hiếm trong điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 ở nƣớc ta hiện nay. TC
Địa chất A/352-354:7-12/2015. Hà Nội, 2015.
- Một số kết quả ứng dụng hiệu quả các phƣơng pháp địa vật lý trong đo vẽ lập
bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên phần diện tích đất liền phía
nam nƣớc ta. TC Địa chất A/352-354:7-12/2015. Hà Nội, 2015.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Đánh giá hiệu quả đạt đƣợc và những vấn đề còn hạn chế trong việc ứng dụng
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các phƣơng pháp địa vật lý, đề xuất ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại, từ đó
xây dựng Quy trình ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả giải quyết các nhiệm
vụ trong đo vẽ địa chất và điều khoáng sản tỷ lệ 1 :50.000.
- Giúp cho việc chọn ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý khảo sát các đối tƣợng
địa chất, khoáng sản trong từng vùng đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000
cụ thể có đầy đủ cơ sở; quy trình khảo sát tiên tiến, áp dụng phƣơng pháp khảo sát hiện
đại, đạt kết quả tối ƣu.
- Giúp cho công tác quản lý nhà nƣớc về ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý
trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 có cơ sở khoa học chặt chẽ, sử
dụng các tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý phù hợp đối tƣợng nghiên cứu, đảm bảo tính hiệu
quả kinh tế - kỹ thuật cao.
2.6. Kết luận: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại
trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và áp dụng thử nghiệm cho các
nhóm tờ Tân Biên, A Hội - Phƣớc Hảo” đã đƣợc triển khai theo đúng thuyết minh đƣợc
duyệt, các mục tiêu và sản phẩm nghiên cứu của đề tài đều mang tính lý luận và thực tiễn
cao, rất có ý nghĩa cho việc ứng dụng công tác địa vật lý trong sản xuất địa chất nói
chung và trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nói riêng.
- Về nội dung nghiên cứu, đề tài có ba phần chính: Xử lý tổng hợp và đánh giá
hiệu quả cũng nhƣ rút ra những vấn đề còn tồn tại của các tài liệu địa vật lý đã ứng dụng
trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên cả nƣớc từ năm 2000 đến
nay; Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại kết hợp với các phƣơng
pháp truyền thống để chọn lựa tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý khảo sát trên từng
loại hình đối tƣợng địa chất - khoáng sản; Trên cơ sở đó, xây dựng các Quy trình ứng
dụng các tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng
sản tỷ lệ 1:50.000.
Tài liệu các phƣơng pháp địa vật lý ứng dụng trong các nhóm tờ đo vẽ địa chất và
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đã đƣợc xử lý tổng hợp, đánh giá với đúng thực trạng.
Nhìn chung việc ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý trong các nhóm tờ đo vẽ đia chất
và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 triển khai từ năm 2000 đến nay trên cả nƣớc đã phối
hợp cùng công tác địa chất và các dạng công tác khác giải quyết tốt các nhiệm vụ địa chất
– khoáng sản, môi trƣờng, điều tra tai biến địa chất. Các phƣơng pháp địa vật lý đƣợc
chọn ứng dụng nghiên cứu nói chung phù hợp đối tƣợng, có hiệu quả, tuy nhiên cũng có
một số trƣờng hợp không thật hợp lý nhƣng ít gặp. Tồn tại rõ nhất của việc ứng dụng các
phƣơng pháp địa vật lý trong các nhóm tờ đã thi công là vốn cấp cho công tác địa vật lý
ít, không đủ để ứng dụng các phƣơng pháp cần thiết trong một tổ hợp phƣơng pháp hiệu
quả cho kết quả tối ƣu. Chính vì vậy mà mặc dù kết quả nghiên cứu của từng phƣơng
pháp đƣợc đánh giá tốt nhƣng tổ hợp phƣơng pháp đã sử dụng trong nhiều trƣờng hợp lại
không đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao, chƣa khai thác hết khả năng giải quyết các
nhiệm vụ địa chất - khoáng sản của công tác địa vật lý. Một số tồn tại cơ bản nữa cũng
cần đƣợc nhìn nhận thấu đáo là trang thiết bị, máy móc địa vật lý trong các đơn vị đo vẽ
bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 1:50.000 đã quá cũ, độ chính xác thấp nhƣng chƣa
có đề án thay thế; cán bộ kỹ thuật địa vật lý có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh
nghiệm đang ít dần do đến tuổi nghỉ chế độ nhƣng chƣa có kế hoạch đào tạo thay thế dài
hạn; việc phân bố khối lƣợng nghiên cứu địa vật lý trong mỗi nhóm tờ không hợp lý...
- Việc nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý hiện đại được tiến
hành đồng thời theo hai hướng:
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+ Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp mới, hiện đại nhƣ ảnh điện điện trở, ảnh
điện phân cực kích thích, georada, xử lý tài liệu theo các chƣơng trình mô hình 2D, xử lý
tổng hợp tài liệu theo chƣơng trình Coscad - 3D;
+ Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp địa vật lý truyền thống nhƣng đƣợc ứng
dụng các tiến bộ về máy móc hiện đại và kỹ thuật xử lý tài liệu tiên tiến nhƣ địa chấn
phản xạ nông, địa chấn khúc xạ nông, trọng lực chi tiết, đo sâu trƣờng chuyển, đo khí
phóng xạ radon.
Lựa chọn tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý và hiệu quả cho từng nhóm đối
tƣợng địa chất - khoáng sản đƣợc tiến hành trên cơ sở phân tích đặc điểm thành tạo, kích
thƣớc và thành phần của đối tƣợng, các nguyên tố đi kèm, đặc điểm địa chất - địa vật lý,
tham khảo kết quả nghiên cứu áp dụng trong nƣớc và trên thế giới, đặc biệt các kết quả
ứng dụng trong sản xuất ở các liên đoàn Bản đồ Địa chất và liên đoàn Địa vật lý. Các
phƣơng pháp trong mỗi tổ hợp đƣợc lựa chọn kết hợp giữa phƣơng pháp truyền thống và
hiện đại, đảm bảo hợp thành một tổ hợp phƣơng pháp tối ƣu giải quyết các nhiệm vụ địa
chất - khoáng sản đặt ra cho mỗi vùng khảo sát đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao nhất.
Các quy trình áp dụng tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả giải quyết các
nhiệm vụ địa chất - khoáng sản trong đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000
đƣợc xây dựng trên cơ sở các tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hợp lý đƣợc lựa chọn, có nội
dung phù hợp với các văn bản quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và phù
hợp với mặt bằng công nghệ hiện tại, có tính khả thi cao. Trong mỗi quy trình nêu đầy đủ
nội dung các khâu từ xây dựng đề cƣơng kỹ thuật địa vật lý đến lựa chọn tổ hợp phƣơng
pháp tối ƣu; tổ chức triển khai thu thập số liệu thực tế; xử lý phân tích, tổng hợp tài liệu,
lập báo cáo; kiểm tra nghiệm thu và chuyển giao kết quả. Nội dung các quy trình cũng
đặc biệt lƣu ý đến sự phối hợp giữa công tác địa vật lý và địa chất trong suốt quá trình
triển khai thực hiện ở cả khâu thực địa và văn phòng xử lý phân tích tài liệu.
- Công tác áp dụng thử nghiệm một số phương pháp địa vật lý giải quyết các
nhiệm vụ địa chất - khoáng sản có kết quả:
+ Tại vùng triển vọng khoáng sắt La Ê, tỉnh Quảng Nam (nhóm tờ A Hội - Phƣớc
Hảo), kết quả đo thử nghiệm phƣơng pháp ảnh điện phân cực đã xác định đƣợc đặc điểm
phân bố sâu của các thân quặng sắt có nguồn gốc nhiệt dịch và nguồn gốc biến chất liên
quan đến magma. Kết quả xử lý tổng hợp toàn bộ tài liệu các phƣơng pháp địa vật lý do
nhóm tờ thi công và đề tài thử nghiệm trong vùng này theo các phƣơng pháp tiên tiến đã
xác định đƣợc 61 thân quặng và tụ khoáng sắt dày 10-20m, kéo dài vài chục đến gần
800m, cắm gần dốc đứng với chiều rộng theo mái dốc 20 - 90m (trung bình 70m); dự báo
tài nguyên cấp 334b theo tài liệu địa vật lý 93,66 triệu tấn.
+ Ở nhóm tờ tân Biên, tại vùng triển vọng khoáng sản sét gạch ngói Phƣớc Chỉ
thuộc huyên Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh kết quả đo thử nghiệm phƣơng pháp ảnh điện
điện trở đã phân chia chi tiết đƣợc các lớp trầm tích Đệ tứ ở phân trên lát cắt đến độ sâu
100m. Từ kết quả phân chia này đã xác định đƣợc đặc điểm, quy mô phân bố của các lớp
sét gạch ngói trong vùng là không liên tục, theo dạng thấu kính kéo dài 50-400m, dày 1 30m (trung bình 12-15m), nằm ở độ sâu 1m đến hơn 30m. Tại khu vực xã Thanh An,
huyện dầu Tiếng, tỉnh Bình Dƣơng, kết quả đo thử nghiệm các phƣơng pháp trọng lực chi
tiết và khí phóng xạ Radon theo tuyến cắt ngang qua đứt gãy Sông Sài Gòn đã xác định
đƣợc đoạn đứt gãy này có đới phá hủy rộng 1250-1500m, mặt trƣợt cắm dốc 82 - 830 về
phía Đông Bắc, biên độ dịch chuyển trung bình 520m, có biểu hiện tái hoạt động khá rõ
ràng. Ở sƣờn phía tây Đồi 95 thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, kết quả
đo thử nghiệm phƣơng pháp địa chấn khúc xạ nông đã xác định đƣợc 3 lớp trầm tích
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Kainozoi có tổng chiều dày 20-30 m, phủ trên đá móng có thành phần là gabro và sét bột
kết bị sừng hóa; ranh giới tiếp xúc giữa chúng cắm khá thoải về hƣớng tây với góc
nghiêng chừng 15 - 200.
2.7. Kiến nghị:
1-Công tác địa vật lý có vai trò rất quan trọng trong đo vẽ địa chất và điều tra
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, đặc biệt ở những vùng phủ hoặc có lớp vỏ phong hóa dày. Tuy
nhiên, trong các nhóm tờ đã triển khai, việc ứng dụng công tác địa vật lý chƣa thật đúng
với yêu cầu sản xuất và khả năng đáp ứng của các đơn vị làm công tác địa vật lý.
Để triển khai tốt công tác đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000
trong các giai đoạn tiếp theo cần thiết phải có các sửa đổi, bổ sung về phần ứng dụng
công tác địa vật lý trong quy chế đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000,
trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung cơ bản nêu dƣới đây:
- Phải có quy định bắt buộc ứng dụng công tác địa vật lý hợp lý trong tất cả các
lĩnh vực đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, tỷ lệ vốn đầu tƣ cho ứng
dụng công tác địa vật lý so với tổng vốn của mỗi nhóm tờ phải đạt trong khoảng 10-15%.
- Cần sớm tổ chức triển khai chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài cho các
đơn vị đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên cả nƣớc sử dụng. Phải
quy định bắt buộc việc triển khai khối lƣợng công tác địa vật lý trên tất cả các vùng khảo
sát trong mỗi nhóm tờ đều phải theo đúng các quy trình “ứng dụng tổ hợp phƣơng pháp
địa vật lý hiệu quả giải quyết các nhiệm vụ địa chất - khoáng sản trong đo vẽ địa chất và
điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000” do đề tài xây dựng. Các quy trình này đƣợc xây dựng
đầy đủ và hiện đại, phù hợp thực tế sản xuất. Kết quả công tác địa vật lý trên mỗi vùng
nghiên cứu chỉ thật sự tốt khi áp dụng đầy đủ các phƣơng pháp trong tổ hợp tƣơng ứng và
tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật nêu trong mỗi quy trình.
2-Phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ máy móc, thiết bị địa vật lý, trắc địa phục vụ
địa vật lý trong các Liên đoàn đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên cả
nƣớc; thanh lý các máy đã cũ, độ chính xác thấp; trang bị mới các loại máy cùng chức
năng thế hệ mới, hiện đại, độ chính xác cao. Đồng thời phải có đề án trang thiết bị địa vật
lý, trắc địa phục vụ địa vật lý lâu dài, trƣớc mắt xây dựng đến năm 2020.
3-Phải có kế hoạch tiếp nhận, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ có trình độ
chuyên môn cao để thay thế số cán bộ kỹ thuật chủ chốt ở các đơn vị đến tuổi nghỉ chế
độ. Tổ chức cho cán bộ kỹ thuật địa vật lý trong các đơn vị đo vẽ địa chất và điều tra
khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng chuyên môn, tu nghiệp ở
trong và ngoài nƣớc.
4-Dị thƣờng từ Đồi 95 đƣợc xử lý phân tích bằng chƣơng trình xử lý phân tích tài
liệu địa vật lý tiên tiến Coscad-3D cho kết quả luận giải giả định đối tƣợng gây từ là khối
gabro phức hệ Tây Ninh phân bố đến độ sâu hơn 1800m. Khối gabro này có liên quan
chặt chẽ với các đới khoáng hóa magnetit phân bố ở trung tâm khối đã đƣợc xác định
bằng dị thƣờng địa vật lý và phát hiện xuất lộ. Trong các bƣớc tiếp theo của nhóm tờ Tân
Biên, đề nghị thiết kế bổ sung, xin điều chỉnh khối lƣợng để điều tra chi tiết khoáng sản
sắt ở khu vực này, đồng thời phát hiện các đới khoáng hóa liên quan magma kiểu nhƣ
quặng đồng nguồn gốc skarn trong đới tiếp xúc giữa khối gabro với các trầm tích sét bột
kết giàu cabonat vây quanh. Khi điều tra chi tiết cần chú trọng sử dụng tổ hợp phƣơng
pháp địa vật lý: điện trƣờng tự nhiên, mặt cắt phân cực đo phủ diện tích theo mạng lƣới
100x10m; ảnh điện phân cực (hoặc đo sâu trƣờng chuyển), trọng lực chi tiết đo trên 1 - 3
tuyến cắt vuông góc qua các thân quặng, đới khoáng hóa đặc trƣng để xác định điểm
phân bố khoáng hóa dƣới sâu.
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[3] NGHIÊN CỨU XÁC LẬP TỔ HỢP PHƢƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ
NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU
KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (BARIT, FELSPAT)
(Mã số: TNMT.03.07)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: CN. Hoàng Đại Lâm;Email: lamhd.dgmv@gmail.com.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Ngọc Loan; TS. Nguyễn
Tuấn Phong; Ths. Lê Phƣơng Châm; CN. Quách Văn Hiểu; KS. Nguyễn Khánh Tiềm.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu xác lập tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả trong điều tra,
đánh giá các thân quặng barit, felspat.;
- Xây dựng quy trình đo đạc xử lí số liệu phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá
các mỏ quặng barit và felspat.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu lý thuyết các phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả trong việc điều tra
đánh giá quặng barit và felspat trên thế giới và trong nƣớc;
- Đề xuất tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu quả điều tra,
đánh giá quặng barit và felspat;
- Nghiên cứu xây dựng mô hình và tính toán lý thuyết trên các mô hình quặng
barit và felspat;
- Đo đạc thử nghiệm trên mô hình thực tế để đánh giá hiệu quả của tổ hợp phƣơng
pháp đã lựa chọn là:
+ Mỏ barit tại vùng Ngọc Quan - Đoan Hùng - Phú Thọ;
+ Mỏ barit tại vùng Na Ke - Bảo Lâm - Cao Bằng;
+ Mỏ felspat tại vùng Yên Kiện - Đoan Hùng - Phú Thọ;
+ Mỏ felspat tại vùng Hữu Khánh - Thanh Thủy - Phú Thọ.
- Xây dựng các quy trình công nghệ. Áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý
trong điều tra đánh giá quặng barit và felspat.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 610 triệu đồng; Kinh phíthực hiện: 599.7 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Ở Việt Nam, công tác điều tra, đánh giá hai loại khoáng sản (felspat,
barit) đã đƣợc các nhà khoa học áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý để phát hiện,
đánh giá các thân quặng có kết quả ban đầu nhƣng chƣa xác lập đƣợc một tổ hợp phƣơng
pháp hợp lí và chƣa xây dựng đƣợc một quy trình hoàn thiện. Trong thực tế hầu hết công
tác điều tra, đánh giá và thăm dò đã áp dụng các phƣơng pháp địa vật lý song chủ yếu còn
dựa trên những kinh nghiệm thực tế và còn thiếu thiết bị đồng bộ. Quy trình thực hiện các
phƣơng pháp và xử lí kết quả chƣa có sự thống nhất.Vì vậy việc nghiên cứu xác lập tổ
hợp phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả và xây dựng một quy trình đo đạc và tính toán xử
lí số liệu đo là việc làm cấp bách và cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế: Đề tài gồm nhiều vấn đề với nội dung đa dạng. Để đạt
đƣợc những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, cần có cách tiếp cận tổng hợp dựa trên cơ sở kế
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thừa các thành quả đã đƣợc nghiên cứu và vận dụng vào điều kiện cụ thể.
2.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu truyền thống:Tổng hợp các dạng tài
liệu nghiên cứu lý thuyết các phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả trong điều tra, đánh giá
và thăm dò thân quặng barit, felspat.
2.2.2. Nhóm các phương pháp kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực nghiệm:
+ Nghiên cứu lý thuyết các phƣơng pháp thăm dò điện, trọng lực và phổ gamma;
+ Lập mô hình tính toán lý thuyết và đo đạc thực nghiệm với các thân quặng barit,
felspat ở Cao Bằng và Phú Thọ.
2.2.3. Nhóm các phương pháp hệ quả thực nghiệm và tổng hợp lí luận, phương
pháp sử dụng bao gồm: Tin học, xử lí, tính toán và lậpbáo cáo tổng kết Đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Qui trình công nghệ tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu quả điều
tra, đánh giá nguyên liệu khoáng chất công nghiệp barit.
- Qui trình công nghệ tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu quả điều
tra, đánh giá nguyên liệu khoáng chất công nghiệp felspat;
2.3.2. Các công bố khoa học
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:Hỗ trợ01 Thạc sĩ (chƣa bảo vệ).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Khẳng định phƣơng pháp ảnh điện có hiệu quả hơn trong việc đánh giá chi tiết vị
trí, hình dạng, kích thƣớc, qui mô so với phƣơng pháp đo sâu lƣỡng cực trục liên tục đều
và đo sâu đối xứng mà trƣớc đây vẫn áp dụng;
- Đã chứng tỏ quặng barit và felspat có độ phân cực kích thích cao hơn đá vây
quanh, do đó sử dụng phƣơng pháp ảnh điện phân cực kích thích có hiệu quả hơn so với
các phƣơng pháp mà trƣớc đây vẫn áp dụng;
- Đã chứng tỏ đƣợc việc sử dụng tham số độ phân cực kích thích tƣơng đối biểu
kiến AK
trong việc đánh giá chi tiết vị trí, hình dạng, kích thƣớc, qui mô của các thân quặng barit
và felspat;
- Đã xác lập đƣợc mối quan hệ giữa hàm lƣợng K2O với tham số phổ K có hệ số
tƣơng quan đến 90% và đƣợc xác định theo hàm số: K = 1.463 + 2.663*K 20 trong quặng
felspat ở vùng Đồi Đao. Kết quả này có thể sử dụng để dự báo triển vọng chứa Kali cao
hay thấp của các dị thƣờng quặng felspat bằng tài liệu đo phổ gamma tại các vùng mỏ có
điều kiện địa chất khoáng sản tƣơng tự.
2.6.Kết luận:Sau hai năm thực hiện, dựa trên những kết quả thu thập, nghiên cứu,
đo đạc, phân tích và luận giải, tác giả có thể đƣa ra những kết luận mà đề tài đã đạt đƣợc
sau:
- Đã xác lập đƣợc tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý nâng cao hiệu quả điều tra,
đánh giá đối với quặng barit ở vùng Ngọc Quan và Na Ke là:
+ Trong giai đoạn điều tra sơ bộ: sử dụng phƣơng pháp mặt cắt điện;

103

+ Trong giai đoạn đánh giá chi tiết: sử dụng phƣơng pháp ảnh điện phân cực kích
thích và phƣơng pháp trọng lực chính xác;
- Đã xác lập đƣợc tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý nâng cao hiệu quả điều tra,
đánh giá đối với quặng felspat ở vùng Yên Kiện và Hữu Khánh là:
+ Trong giai đoạn điều tra sơ bộ: sử dụng phƣơng pháp đo mặt cắt điện trở suất
liên hợp, nên đƣợc áp dụng thêm phƣơng pháp phổ gamma;
+ Trong giai đoạn đánh giá chi tiết: sử dụng phƣơng pháp ảnh điện phân cực kích
thích và phƣơng pháp phổ gamma.
- Đề tài đã chứng tỏ và khẳng định đƣợc một số điều sau:
+ Khẳng định phƣơng pháp ảnh điện có hiệu quả hơn trong việc đánh giá chi tiết
vị trí, hình dạng, kích thƣớc, qui mô so với phƣơng pháp đo sâu lƣỡng cực trục liên tục
đều và đo sâu đối xứng mà trƣớc đây vẫn áp dụng;
+ Đã chứng tỏ quặng barit và felspat có độ phân cực kích thích cao hơn đá vây
quanh, do đó sử dụng phƣơng pháp ảnh điện phân cực kích thích có hiệu quả hơn so với
các phƣơng pháp mà trƣớc đây vẫn áp dụng;
+ Đã chứng tỏ đƣợc việc sử dụng tham số độ phân cực kích thích tƣơng đối biểu
kiến AK
trong việc đánh giá chi tiết vị trí, hình dạng, kích thƣớc, qui mô của các thân quặng barit
và felspat;
+ Đã xác lập đƣợc mối quan hệ giữa hàm lƣợng K2O với tham số phổ K có hệ số
tƣơng quan đến 90% và đƣợc xác định theo hàm số: K = 1.463 + 2.663*K 20 trong quặng
felspat ở vùng Đồi Đao. Kết quả này có thể sử dụng để dự báo triển vọng chứa Kali cao
hay thấp của các dị thƣờng quặng felspat bằng tài liệu đo phổ gamma tại các vùng mỏ có
điều kiện địa chất khoáng sản tƣơng tự.
2.7. Kiến nghị:
- Sớm ban hành Qui trình công nghệ tổ hợp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu quả
điều tra, đánh giá nguyên liệu khoáng chất công nghiệp barit và felspat vào áp dụng trong
thực tế;
- Tập thể tác giả rất mong đƣợc nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa
vật lý nhằm nâng cao hiệu quả đối với các nguyên liệu khoáng chất công nghiệp khác.
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[4] NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TỔ HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ
HIỆN ĐẠI TRONG ĐIỀU TRA BỂ THAN CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
(Mã số: TNMT.03.08)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Tăng Đình Nam; Email: tdnam2000@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn
Duy Bình, ThS. Nguyễn Tiên Phong, ThS. Nguyễn Đức Chiến, KS. Trần Thiên
Nhiên,KS. Chu Quốc Khánh, KS. Kiều Huỳnh Phƣơng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:Nghiên cứu và áp dụng tổ hợp các phƣơng
pháp địa vật lý hiện đại nhằm điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản than vùng trũng Hà
Nội.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập các số liệu địa vật lý hàng không (từ, xạ) và số liệu trọng lực ở trũng
Sông Hồng xử lý tích hợp bằng các phƣơng pháp tiên tiến nhằm đánh giá các kết quả
nghiên cứu cấu trúc địa chất khu vực của trũng Sông Hồng đã tiến hành trƣớc đây. Đây là
bƣớc nghiên cứu cơ bản, làm tiền đề cho các bƣớc nghiên cứu tiếp theo.
- Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu hiện có nhằm đánh giá tổng quan về điều kiện
địa chất, kiến tạo và sự tồn tại cũng nhƣ sự phân bố của các vỉa than ở trũng Sông Hồng.
Trong nghiên cứu này, các yếu tố và tính chất đặc trƣng của lớp phủ trầm tích đệ tứ và
địa chất cấu trúc sẽ đƣợc mô tả, hệ thống hóa nhằm xác định 2 vị trí đại diện để tiến hành
các phƣơng pháp thử nghiệm.
-Thu thập các tham số địa vật lý của các loại đất đá, đặc biệt là ở khu vực tiến
hành thử nghiệm. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng các mô hình địa chất - địa vật lý để
tính toán bài toán thuận cho các phƣơng pháp địa vật lý sẽ đƣa vào thử nghiệm. Kết quả
này dùng để đánh giá hiệu quả của từng phƣơng pháp và để xác định các tham số đo đạc
ngoài thực địa cho chúng.
- Tiến hành khảo sát thực địa trên cơ sở các kết quả đã đạt đƣợc ở các nội dung nói
trên.
- Nghiên cứu lựa chọn các tham số xử lý, phƣơng pháp xử lý, thử nghiệm trên mô
hình và áp dụng để xử lý tài liệu thực tế.
- Đánh giá khả năng của từng phƣơng pháp dựa trên các kết quả thu đƣợc, từ đó
lựa chọn hệ các phƣơng pháp hiệu quả cho nghiên cứu đánh giá tài nguyên than ở trũng
Sông Hồng.
Đề xuất với các cơ quan quản lý các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả của các
phƣơng pháp địa vật lý đã sử dụng
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2012.
1.7. Kinh phí phê duyệt:1352 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1352 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Trên thế giới, các phƣơng phƣơng pháp địa vật lý đƣợc sử dụng
trong công nghiệp khai thác than từ rất sớm (những năm 1970) và phát triển trở thành
một nhánh riêng gọi là địa vật lý than. Địa vật lý than có vai trò quan trọng cả trong việc
điều tra, đánh giá tài nguyên than cũng nhƣ trong quá trình khai thác.
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Để có cơ sở khoa học lựa chọn tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý hiệu quả nhất
phục vụ điều tra, đánh giá bể than đồng bằng Sông Hồng, trƣớc mắt là phục vụ đề án:
“Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng” đã đƣợc Thủ
tƣớng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chỉ đạo Cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã cho
phép Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản triển khai đề tài: “Nghiên cứu áp dụng tổ
hợp các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại trong điều tra bể than châu thổ Sông Hồng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm trên mô hình:
- Thu thập các tài liệu địa chất, địa vật lý và xây dựng mô hình địa chất - địa vật lý
tại các địa điểm thử nghiệm;
- Tính toán các bài toán thuận, các mô hình lựa chọn sẽ tƣơng ứng với các vỉa than
tập trung tại các chiều sâu nhỏ hơn 500m, từ 500 đến 1000m và lớn hơn 1000m;
- Lựa chọn các tham số kỹ thuật đo ở các mô hình thử nghiệm.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu đo thử nghiệm tại thực địa:
- Khảo sát thực địa các phƣơng pháp địa vật lý gồm: trọng lực, trƣờng chuyển, từ
tellur âm tần và địa chấn phản xạ 2D tại các vùng đo thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng
phát hiện các cấu trúc thuận lợi chứa than và các vỉa than của từng phƣơng pháp địa vật
lý nói trên;
- Lựa chọn các tham số kỹ thuật đo ở các mô hình thử nghiệm. Các địa điểm lựa
chọn sẽ tƣơng ứng với các vỉa than tập trung tại các chiều sâu nhỏ hơn 500m, từ 500 đến
1000m và lớn hơn 1000m. Các vùng đã đo thử nghiệm:
+ Tuyến 1, dài 1,8km tai khu vực thuộc thôn Vân Trì, thôn Yên Trung, xã Việt
Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hƣng Yên. Nhằm nghiên cứu thử nghiệm các vỉa than tồn
tại đến độ sâu 500m;
+ Tuyến 2, dài 2,2km tại khu vực thuộc thôn An Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông
Hƣng, tỉnh Thái Bình. Để nghiên cứu thử nghiệm các vỉa than tồn tại đến độ sâu nhỏ hơn
500m, ở chiều sâu từ 500m đến 1000m và trên 1000m.
2.2.3. Phương pháp tổng hợp, đối sánh giữa kết quả thử nghiệm với các thông
tin địa chất và địa vật lý đã thu thập được nhằm:
- Đánh giá khả năng và hiệu quả của các phƣơng pháp địa vật lý đã sử dụng đối
với mô hình thử nghiệm;
- Lựa chọn tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả nhất để đánh giá tài
nguyên khoáng sản than;
- Lập báo cáo tổng kết Đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Dự thảo Quy trình công nghệ áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý trong
đánh giá than ở bể than châu thổ Sông hồng.
- Báo cáo kết quả tổng hợp đề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học: Đã công bố bài báo “Một số kết quả bƣớc đầu
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Hƣng Yên và Đông Hƣng - Thái Bình” tại Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần tứ
20 trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất, năm 2012.
2.3.3.Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài hỗ trợ 01
nghiên cứu sinh (chƣa bảo vệ).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Kết quả nghiên cứu của đề tài có hiệu quả có hiểu
quả đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng, đã
đƣợc áp dụng trực tiếp để triển khai đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than
phần đất liền, bể sông Hồng” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.
2.6. Kết luận: Qua hai năm thực hiện đề tài, tập thể tác giả báo cáo đã hoàn thành
tốt các nhiệm vụ đặt ra trong đề cƣơng đƣợc duyệt. Cụ thể là:
- Đã nghiên cứu và tổng hợp tài liệu hiện có nhằm đánh giá tổng quan về điều kiện
địa chất, kiến tạo và sự tồn tại cũng nhƣ sự phân bố của các vỉa than ở trũng Sông Hồng.
Trong nghiên cứu này, các yếu tố và tính chất đặc trƣng của lớp phủ trầm tích đệ tứ và
địa chất cấu trúc đã đƣợc mô tả, hệ thống hóa nhằm xác định 2 vị trí đại diện để tiến hành
các phƣơng pháp thử nghiệm.
- Đã thu thập các tham số địa vật lý của các loại đất đá ở khu vực tiến hành thử
nghiệm. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng các mô hình địa chất - địa vật lý để tính toán
bài toán thuận cho các phƣơng pháp địa vật lý đƣa vào thử nghiệm. Kết quả này dùng để
đánh giá hiệu quả của từng phƣơng pháp và để xác định các tham số đo đạc ngoài thực
địa cho chúng.
- Đề tài đã tiến hành Nghiên cứu thử nghiệm các phƣơng pháp địa vật lý (trọng
lực, trƣờng chuyển, từ tellur âm tần và địa chấn phản xạ) trên 2 tuyến thuộc huyện Khoái
Châu - Hƣng Yên và huyện Đông Hƣng - Thái Bình. Các tuyến lựa chọn đảm bảo yêu
cầu của đề cƣơng đề ra và là nơi có các vỉa than tập trung ở các khoảng độ sâu: nhỏ hơn
500m; từ 500 đến 1000m và lớn hơn 1000m. Đồng thời có các tài liệu lỗ khoan đối chứng
để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của từng phƣơng pháp địa vật lý. Qua các kết quả nghiên
cứu thử nghiệm các phƣơng pháp địa vật lý ở 2 tuyến nêu trên có một só nhận xét sau:
+ Các vỉa than ở châu thổ Sông Hồng có giá trị điện trở suất cao hơn đất đá xung
quanh, chủ yếu biến đổi trong khoảng từ 40 đến 60Ωm, có nơi có thể lên đến 100 Ωm là
điều kiện để xem xét nghiên cứu thử nghiệm các phƣơng pháp điện. Tuy vây gia trị điện
trở suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ dập vỡ, nứt nẻ và độ chứa nƣớc nên mức độ
phân dị với đất đá xung quanh là không đáng kể. Mặt khác các vỉa than có chiều dày
nhỏ, nằm rải rác trong tầng trầm tích Neogen ở độ sâu lớn nên dị thƣờng địa vật lý thu
đƣợc do các vỉa than gây ra là nhỏ. Kết quả nghiên cứu tính toán bài toán thuận trên mô
hình lý thuyết của phƣơng pháp trƣờng chuyển và phƣơng pháp từ tellur, cũng nhƣ kết
quả nghiên cứu thử nghiệm trên hai tuyến ở Khoái Châu - Hƣng Yên và Đông Hƣng Thái Bình có thể đánh giá khả năng của phƣơng pháp trƣờng chuyển và từ tellur phục vụ
điều tra, đánh giá bể than đồng bằng Sông Hồng là không có hiệu quả, không nên sử
dụng phƣơng pháp trƣờng chuyển và từ tellur trong tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý
hiện đại phục vụ điều tra, đánh giá bể than đồng bằng Sông Hồng;
+ Trong các thành tạo của trầm tích Neogen , than có mật độ nhỏ nhất là
1,33g/cm3, so với mật độ của hệ tầng Tiên Hƣng có chênh lệch là 1,16g/cm3. Đây là điều
kiện tốt để áp dụng phƣơng pháp trọng lực trong công tác thăm dò, đánh giá than nâu ở
châu thổ đồng bằng Sông Hồng. Tuy vậy do các các vỉa than có chiều dày nhỏ nằm xen
107

kẹp nhau và phân bố ở độ sâu khá lớn nên hiệu ứng trọng lực tƣơng đƣơng mà chúng gây
nên là rất nhỏ, việc xác định các vỉa than là khó khăn và kém tin cậy. Kết quả nghiên cứu
trên mô hình lý thuyết cũng nhƣ nghiên cứu thử nghiệm phƣơng pháp trọng lực tại hai
vùng Đông Hƣng - Thái Bình và Khoái Châu - Hƣng Yên có thể đánh giá khả năng của
phƣơng pháp trọng lực phục vụ điều tra, đánh giá bể than đồng bằng Sông Hồng là không
có hiệu quả, không nên sử dụng phƣơng pháp trong lực trong tổ hợp phƣơng pháp địa
vật lý phục vụ điều tra, đánh giá bể than đồng bằng Sông Hồng;
+ Than tuy có vận tốc nhỏ, nhƣng lƣợng thẩm thấu sóng rất ít không đáng kể, và
cấu tạo đồng nhất hơn nhiều so với các đá mảnh vụn và đá sét, do đó trên băng hình ghi
đƣợc những chùm hoặc những tập hợp sóng khá liên tục và mật độ sóng cao hơn các đá
khác. Những mặt phản xạ mạnh trên băng hình hầu hết là mặt phản xạ của các lớp hoặc
tập lớp đá sét và đá than, hoặc thƣa thớt những lớp đá cát hạt thô chứa dấu hiệu dầu mỏ.
Tài liệu địa chấn đã thể hiện cấu trúc địa chất và sự phân bố của các vỉa than chính có
trong phạm vị nghiên cứu.Trên mặt cắt thẳng đứng thì mật độ sóng và tốc độ sóng (Vm/s)
đều tăng dần theo chiều sâu càng xuốn sâu, thì số lƣợng các lớp đá sét và than đá càng
nhiều, cùng với độ gắn kết, độ rắn của đá càng tăng;
+ Kết quả nghiên cứu trên mô hình lý thuyết cũng nhƣ nghiên cứu thử nghiệm
phƣơng pháp địa chấn phản xạ 2D tại hai vùng Đông Hƣng - Thái Bình và Khoái Châu
có thể đánh giá khả năng của phƣơng pháp địa chấn phản xạ phục vụ điều tra, đánh giá
bể than đồng bằng Sông Hồng là có hiệu quả cao. Đã nghiên cứu lựa chọn các tham số xử
lý, phƣơng pháp xử lý, thử nghiệm trên mô hình và áp dụng để xử lý tài liệu thực tế;
- Đã xây dựng quy trình công nghệ áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý
trong đánh giá than ở bể than châu thổ Sông hồng.
- Qua các kết quả nghiên cứu, tính bài toán thuận trên mô hình lý thuyết, thử
nghiệm các phƣơng pháp địa vật lý (trƣờng chuyển, từ tellur, trọng lực và địa chấn phản
xạ 2D) tại hai vùng Đông Hƣng - Thái Bình và Khoái Châu, cùng với các kết quả nghiên
cứu địa vật lý của các công trình trƣớc đây ở đồng bằng châu thổ Sông Hồng có thể đề
xuất một tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý có hiệu quả nhất phục vụ điều tra, đánh giá
bể than đồng bằng Sông Hồng, bao gồm tổ hợp các phƣơng pháp sau:
+ Phƣơng pháp địa chấn phản xạ 2D là phƣơng pháp chủ đạo, cần thiết phải đƣợc
sử dụng trong điều tra đánh giá than ở bể than Sông Hồng;
+ Phƣơng pháp mặt cắt địa chấn thẳng đứng (Vertical Seismic Profiling - VSP)
đƣợc tiến hành song song với công tác địa chấn 2D trên mặt để đảm bảo chất lƣợng xử lý
và giải thích số liệu địa chấn 2D;
+ Đo địa vật lý lỗ khoan.
2.7. Kiến nghị: Các hệ thống máy móc hiện có ở nƣớc ta chỉ phù hợp với công
việc đo địa chấn khúc xạ đơn giản. Do vậy, phải có sự đầu tƣ máy móc thiết bị với cấu
hình mạnh, đồng bộ hơn để nâng cao hiệu quả của phƣơng pháp. Để nâng cao năng suất
và chất lƣợng thu nổ, giảm giá thành khảo sát, các hệ thống máy phải đƣợc trang bị các
phụ kiện nhƣ:
+ Số kênh thu: tối thiểu là 120 kênh;
+ Các máy thu chùm (geophone) (nên ghép ít nhất là 6 máy thu đơn);
+ Máy rung công suất lớn để làm nguồn gây sóng ở những nơi không đƣợc phép
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
+ Cáp thu 10m đồng bộ với trạm địa chấn;
+ Bộ chuyển mạch (Rolling along Switch) máy thu.
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- Trang bị các hệ thống phần mềm xử lý mạnh hơn nhằm nâng cao hơn nữa khả
năng cũng nhƣ chất lƣợng của công tác xử lý số liệu. Các hệ thống phần mềm đƣợc trang
bị trong ngành địa chất hiện nay khá thô sơ nên gây khó khăn không nhỏ cho công tác xử
lý số liệu.
- Phƣơng pháp địa chấn phản xạ 3D có nhiều ƣu điểm vƣợt trội so với phƣơng
pháp địa chấn phản xạ 2D, nên trong thời gian tới khi đƣợc trang bị máy móc thiết bị đủ
mạnh cần tiến hành nghiên cứu thử nghiệm phƣơng pháp địa chấn phản xạ 3D phục vụ
trực tiếp cho công tác điều tra tài nguyên than cũng nhƣ giúp cho việc thiết kế khai thác
than ở đồng bằng châu thổ Sông Hồng.
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[5] ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FIELDNOTE TRONG ĐIỀU TRA VÀ ĐO
VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO NHÓM TỜ PHỐ LU BẮC THAN UYÊN
(Mã số: TNMT.03.09)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc; Email: yenngoc1968@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Đoàn Thế Anh, CN. Trần Điệp
Anh, CN. Phạm Việt Hà, CN. Lƣơng Thị Tuất, ThS. Nguyễn Đình Tuấn, KS. Lê Tuấn.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng đƣợc các quy trình ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm trang bị thiết bị hỗ trợ cho trƣởng nhóm lộ trình địa chất.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
-Xây dựng Quy trình khảo sát trong thu thập số liệu ngoài trời từ các ngành khác
nhau;
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu cho các Quy trình khảo sát, là cơ sở cho việc viết các
modul phần mềm ứng dụng;
- Xây dựng các module phần mềm ứng dụng phục vụ công tác nghiên cứu ngoài
trời.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 585,450 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 585,450 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Cùng hòa nhập với cuộc cách mạng thông tin trên thế giới, ở Việt
Nam công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong
những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc
phòng; Công nghệ thông tin (CNTT) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đây là mục tiêu
then chốt của việc phát triển CNTT ở Việt Nam. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
mọi lĩnh vực sẽ thay đổi tác phong làm việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao dân
trí… Do vậy việc xây dựng một Quy trình công nghệ thể hiện đƣợc khả năng ứng dụng
thế mạnh của công nghệ trong công tác điều tra nhằm giảm thời gian, tăng mức độ chính
xác và mang tính giáo dục cao trong việc thu thập số liệu thực địa trong ngành Địa chất là
thực sự cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Hệ phương pháp truyền thống:
- Tổng hợp, phân tích các tài liệu hiện có liên quan đến công nghệ ứng dụng trong
các lĩnh vực quan tâm trong địa chất… hiện có trong nƣớc nhằm học hỏi, phát huy và kế
thừa;
- Nghiên cứu các quy trình và quy phạm áp dụng cho công tác khảo sát ngoài trời
đối với các ngành khoa học địa chất, từ đó có thể hiểu rõ hơn những hạng mục công việc
cần ứng dụng công nghệ;
- Nghiên cứu quy trình công nghệ của các nƣớc từ đó áp dụng trong điều kiện của
Việt Nam.
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2.2.2. Viết chương trình thu thập số liệu:
-Viết các chƣơng trình thu thập số liệu ngoài hiện trƣờng cho máy tính xách tay,
máy tính bỏ túi;
- Chuyển hóa các biểu bảng ở dạng hardcopy thành dạng số, giúp dễ dàng tra cứu
ứng dụng ngoài thực địa;
- Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu giữa máy tính bỏ túi và máy tính xách tay hoặc máy
tính để bàn.
2.2.3. Áp dụng thử nghiệm cho nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên:
a) Cơ sở kỹ thuật áp dụng thử nghiệm:
Các Module thu thập số liệu ngoài thực địa đã đƣợc xây dựng dựa trên việc phân
tích các yếu tố có thể tự động hóa trong thu thập số liệu ngoài trời từ các chuyên ngành
khác nhau nhƣ địa chất, kiến tạo, địa mạo, khoáng sản, địa hóa, địa chất công trình, thủy
văn.
Máy PDA (Personal digital assistant), nền Window mobile phiên bản 6.0 hoặc 6.5
cài đặt các Module (VnGeoFNote) tích hợp phục vụ công tác thu thập số liệu thực địa.
Các thiết bị hỗ trợ: Máy tính xách tay, đầu thu GPS; máy ảnh kỹ thuật số; Pin sạc
trực tiếp.
b) Cơ sở tài liệu vùng áp dụng thử nghiệm:Bản đồ địa hình tờ Phố Lu F48 - 41 - A
đƣợc cài đặt trong PDA cùng với phần mềm ArcPad; Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000 tờ
Kim Bình - Lào Cai.
c) Quy trình áp dụng ngoài thực địa các module ứng dụng:Quy trình ứng dụng
chƣơng trình VNGeoFNote tại thực địa bao gồm các bƣớc chính sau:
Bước 1: Thu thập dữ liệu ngoài thực địa sử dụng các thiết bị:
- Phần mềm VnGeoFNote thu thập dữ liệu;
- Sử dụng GPS có độ chính xác cao (Garmmi76) để xác định tọa độ điểm khảo sát;
- Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số (độ phân giải từ 4.0 MegaPixel trở lên).
Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu tại thực địa:
- Kết nối và thu thập dữ liệu từ thiết bị cầm tay vào máy tính PC hoặc NoteBook;
- Tiền xử lý dữ liệu ngoài thực địa, hoặc chuyển về Văn phòng để xử lý thông qua
mạng Internet.
Bước 3: Xử lý dữ liệu tại văn phòng:
- Kết nối toàn bộ dữ liệu từ máy PDA;
- Biên tập tổng thể dữ liệu;
- Kết xuất dữ liệu, chuyển đổi Font chữ về ABC TCVN3 và đƣa về CSDL
MicroSoft Access;
- Import dữ liệu vào Mapinfo;
- Liên kết dữ liệu trên Mapinfo;
- Tạo điểm và hiển thị dữ liệu trên bản đồ.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Báo cáo Quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra địa chất: quy
trình thể hiện đƣợc khả năng ứng dụng thế mạnh của công nghệ trong công tác điều tra
nhằm giảm thời gian thực địa, tăng mức độ chính xác và mang tính giáo dục cao.
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- Phần mềm máy tính: Phần mềm thu thập số liệu là VNGeoFNote chạy trên máy
tính bỏ túi (PDA) và phần chuyển đổi cở sở dữ liệu trên máy tính để bàn.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ mở ra quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ
tự động hóa trong các công tác nghiên cứu ngoài thực địa, từ đó tiếp tục thúc đẩy các lĩnh
vực liên quan cùng phát triển nhằm đồng bộ hóa trong cơ sở dữ liệu cũng nhƣ trang thiết
bị máy móc.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp ích cho công tác thu thập tài liệu ngoài
trời, giảm thời gian ngoài thực địa, tăng độ chính xác và chuẩn hóa thông tin, tiết kiệm
đƣợc thời gian nhập số liệu bằng tay.
2.6. Kết luận: Công tác khảo sát thu thập số liệu ngoài thực địa là khâu rất quan
trọng trong ngành địa chất đặc biệt là trong việc đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm
khoáng sản; chính vì thế việc xác định một Quy trình khảo sát thu thập số liệu ngoài thực
địa hiệu quả sẽ giúp cho các đơn vị khảo sát, nhóm khảo sát nâng cao chất lƣợng thu thập
số lƣợng làm cơ sở vững chắc cho công tác thành lập bản đồ địa chất.
*Kết quả nghiên cứu, đề tài rút ra một số kết luận sau:
- Đã tổng hợp tài liệu từ các chuyên đề về Quy trình khảo sát ngoài thực địa của
các nhóm ngành địa hóa, kiến tạo, địa mạo, địa chất, thủy văn, địa chất công trình, xây
dựng 07 Quy trình khảo sát ngoài thực địa dựa trên các yếu tố có thể tự động hóa trong
thu thập số liệu cho các nhóm ngành địa chất, kiến tạo, địa hóa, khoáng sản, địa chất
công trình, thủy văn; ngoài ra còn xây dựng thêm 02 quy trình: Thu thập số liệu thực địa
Tai biến địa chất và Di sản địa chất;
- Đã lựa chọn Cơ sở dữ liệu (CSDL) phù hợp với các thiết bị PDA là MicroSoft
Access cho việc thiết kế cấu trúc dữ liệu trong việc khảo sát thu thập số liệu ở thực địa ;
- Đã lựa chọn Visual Basic.NET làm ngôn ngữ lập trình cho các module nhập dữ
liệu;
- Đã lựa chọn các phép toán thao tác trên tập dữ liệu động là: Các phép toán truy
vấn (Queries) dùng để trả về thông tin các tập hợp và Các phép toán sửa đổi dùng để
thay đổi tập hợp bao gồm các phép toán nhƣ: INSERT, DELETE, APPEND….;
- Các Module phần mềm đƣợc thiết kế cho phép ngƣời sử dụng dễ dàng nhập số
liệu và chuyển đổi việc nhập số liệu giữa các module khác nhau và chƣơng trình đƣợc đặt
tên là VNGeoFnote. Các Module của chƣơng trình đã thiết kế chi tiết, có nhiều từ điển để
ngƣời nhập số liệu tiện sử dụng;
- Việc xây dựng các Module nhập dữ liệu bƣớc đầu đáp ứng đƣợc nhiệm vụ tin
học hóa trong công tác thu thập dữ liệu ngoài thực địa, tiến đến giảm đƣợc khối lƣợng
nhập dữ liệu tại văn phòng;
- Cho phép ngƣời sử dụng có thể trực tiếp chuyển kết quả thu thập dữ liệu từ thực
địa về văn phòng để kết nối và xử lý dữ liệu ngay trong ngày thông qua sóng điện thoại di
động và GPRS;
- Cấu trúc dữ liệu thống nhất đối với mọi dữ liệu tạo thuận lợi cho công tác tổng
hợp và xử lý dữ liệu tại văn phòng;
- Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) sử dụng trên PDA là MicroSoft SQL
CE cho phép trích xuất và sử dụng dữ liệu trực tiếp không qua chuyển đổi khi công nghệ
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GIS chuyển đổi sang sử dụng các phần mềm khác nhƣ ArcView, ArcMap....;
- Giao diện nhập liệu bằng tiếng Việt thân thiện và dễ sử dụng cho ngƣời dùng.
*Một số hạn chế còn tồn tại:
- Một số quy trình trong Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên
khoáng sản nhƣ: Quy trình đo vẽ Vỏ phong hóa, Quy trình Điều tra Địa chất môi trƣờng,
Quy trình Điều tra về Di sản Địa chất, Quy trình về Điều tra Tai biến Địa chất và các điều
tra khác cho địa chất biển chƣa đƣợc thực hiện;
- Các module mới chỉ nhập đƣợc thông tin thu thập ngoài thực địa, còn phần xử lý
sơ bộ số liệu chƣa thực hiện đƣợc;
- Các phần thông tin để lựa chọn còn hạn chế (thƣ viện, từ điển);
- Chƣa xây dựng đƣợc phần “Help” cho các module;
- Kết cấu của Module chƣa xây dựng trƣờng nhận xét cho từng hành trình khảo
sát.
2.7. Kiến nghị:
-Đề nghị tiếp tục mở rộng nghiên cứu phát triển các Module thành một hệ chƣơng
trình hoàn chỉnh (tích hợp đƣợc cả GPS và Camera) có thể chạy trên các hệ điều hành
mới của PDA với màn hình lớn từ 4,3inch trở lên bao gồm: Window Mobile 7.0 và mới
hơn hoặc hệ điều hành Android,… hoặc đầu tƣ nghiên cứu mở rộng phát triển chƣơng
trình ứng dụng chạy trên các máy tính mini và máy tính bảng.
- Để nâng cao hiệu quả ứng dụng ngoài thực địa cần đầu tƣ các thiết bị cho phép
định điểm trực tiếp trên bản đồ số (sử dụng chƣơng trình Arcpad 8.0 hoặc mới hơn) có
tính năng định điểm bằng GPS có độ chính xác cao tƣơng đƣơng với máy định vị
Gammi76. Phần nhập dữ liệu sẽ gắn trực tiếp với điểm khảo sát trên bản đồ, ngoài ra trên
máy PDA cho phép hiển thị các bản đồ Địa chất (đã đƣợc chuyển đổi sang hệ tọa độ
VN2000) sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng của công tác thu thập dữ liệu ngoài thực địa.
- Tiếp tục và hoàn thiện và xây dựng module chƣơng trình chuyển đổi dữ liệu từ
SQLCE sang các phần mềm chuyên dụng khác nhƣ: Excell, Access, Mapinfor....
- Tiếp tục phát triển và mở rộng chƣơng trình đối với các lĩnh vực khác trong công
tác địa chất khoáng sản nhƣ: Di sản địa chất, Tai biến địa chất, Địa chất môi trƣờng...
- Xây dựng thƣ viện Địa chất phục vụ công tác mô tả ngoài thực địa.
- Thiết bị (phần cứng) phải tích hợp đƣợc cả GPS, Camera, phù hợp với thực địa
nhƣ màn hình chống lóa, chống xƣớc, độ bền của pin.
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[6] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH KHU VỰC CÓ
MỨC CHIẾU XẠ TỰ NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG GÂY HẠI CHO CON NGƢỜI ĐỂ
TIẾN HÀNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT
(Mã số: TNMT.03.19)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất - Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Anh Tuấn;
Email: Trananhtuan1965@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Thế Hùng, ThS. Nguyễn
Thái Sơn, ThS. Nguyễn Văn Bích, ThS. Nguyễn Văn Dũng, KS. Nguyễn Văn Viện, KS.
Trƣơng Công Ánh, KS. Trần Đức Lâm.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu hoàn thiện các cơ sở khoa học công nghệ (KHCN) nhằm xác định
địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời;
- Áp dụng các công nghệ đã nghiên cứu đề xuất để khoanh định các địa điểm có
mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời;
- Xây dựng kế hoạch dài hạn điều tra chi tiết các diện tích có mức chiếu xạ tự
nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Tổng hợp, phân tích đánh giá các kết quả điều tra, nghiên cứu đã có. Trên cơ sở
cập nhật các thông tin, hoàn thiện dƣới dạng cơ sở KHCN đồng bộ, thống nhất đáp ứng
yêu cầu của đề tài;
- Phân tích đối sánh với tài liệu trong, ngoài nƣớc để hoàn thiện;
- Đề xuất quy định kỹ thuật có cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định địa điểm có
mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời;
- Thành lập sơ đồ các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho
con ngƣời;
- Xây dựng dự thảo kế hoạch có tính chiến lƣợc dài hạn cho việc khảo sát, xác
định các diện tích có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời cần tiến
hành khảo sát, đánh giá chi tiết trên quy mô toàn lãnh thổ Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.021 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.021 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Môi trƣờng phóng xạ là một phần trong môi trƣờng sống tự nhiên mà
trong đó loài ngƣời hình thành và phát triển. Hàng ngày con ngƣời luôn chịu những tác
động liên tục của môi trƣờng phóng xạ. Đến một một mức độ nào đó, tùy thuộc vào mức
và thời gian chiếu xạ, chúng có các tác động không tốt đến cơ thể sống. Ngay từ những
năm 80 của thế kỷ trƣớc, các nƣớc nhƣ Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Mỹ, Cộng hòa
Séc.v.v... đã nghiên cứu và công bố các tiêu chuẩn về các mức chiếu xạ tự nhiên và an
toàn cho con ngƣời.
Ở Việt Nam việc nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ đã đƣợc nghiên cứu dƣới dạng
một số công trình nghiên cứu KHCN, một số đề án điều tra, nghiên cứu môi trƣờng. Tuy
nhiên, các đề tài này còn nhiều hạn chế:
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- Các cơ sở khoa học và công nghệ (KH&CN) cho điều tra, nghiên cứu chi tiết
môi trƣờng phóng xạ còn thiếu tính đồng bộ, cần cập nhật các thông tin khoa học, các cơ
sở pháp lý trong những năm gần đây. Chƣa có sự đối chiếu một cách chi tiết, tƣờng minh
với các nghiên cứu tƣơng đƣơng ở các nƣớc;
- Việc ứng dụng một cách đầy đủ, đồng bộ các kết quả nghiên cứu KHCN chƣa
đƣợc thực hiện trên một số vùng để kiểm chứng, hoàn thiện nâng cao;
- Chƣa đầu tƣ nghiên cứu quy định kỹ thuật khai thác tổng hợp các nguồn tài liệu
nêu trên để khoanh định các địa điểm có mức chiếu xạ có khả năng gây hại cho con
ngƣời;
- Chƣa phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng một quy hoạch dài hạn cho
việc khảo sát, xác định các diện tích có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho
con ngƣời cần có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền và biện pháp giảm thiểu tác
động trên quy mô toàn lãnh thổ Việt Nam.
Do vậy, để tiếp thu, khai thác các nguồn tài liệu này, cần thiết phải thực hiện việc
nghiên cứu, phân tích tổng hợp ban đầu.
Nhƣ vậy việc nghiên cứu các cơ sở KH&CN để sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ
xác định khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời để tiến
hành khảo sát, đánh giá chi tiết do cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nƣớc đặt ra là việc
là rất cấp bách.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế: Để hoàn thành các nội dung nghiên cứu, tập thể tác giả
đã sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các phƣơng pháp tính toán
liều từ các thành phần chiếu xạ tự nhiên và các quá trình phát tán của chúng vào môi
trƣờng sống.
2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến
các mức liều và mối liên hệ với sức khỏe để so sánh với các mức liều cụ thể ở nƣớc ta.
Xử lý, tổng hợp các tài liệu địa chất, môi trƣờng để lựa chọn, phân loại, khoanh định các
đối tƣợng có mức liều chiếu xạ tự nhiên cao, thành lập “Sơ đồ địa điểm có mức chiếu xạ
tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời”.
2.2.3. Phương pháp thực nghiệm:Đo kiểm tra thực tế các thành phần môi trƣờng
phóng xạ tại một số khu vực đƣợc khoanh định để đối sánh với kết quả khoanh định trên
sơ đồ.
2.2.4. Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực an
toàn bức xạ, y tế, hạt nhân... đối với mức liều gamma và nồng độ radon và đề xuất mức
"can thiệp"; mức “kiểm soát” đối với các vùng thực tế ở Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định khu vực có mức chiếu xạ tự
nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời để tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết”;
- Quy định kỹ thuật “Xác định địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây
hại cho con ngƣời”;
- Bản vẽ: Sơ đồ phân bố các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây
hại cho con ngƣời (phần đất liền).
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2.3.2. Các công bố khoa học:Đã công bố 01 bài báo: Xác định khu vực có mức
chiếu xạ tự nhiên cao có khả năng gây hại cho con ngƣời trên lãnh thổ Việt Nam (Phần
đất liền). Tạp chí Địa chất năm 2013.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Sản phẩm của đề tài đã đóng góp trong việc
hình thành và xây dựng 03 dự án điều tra môi trƣờng phóng xạ đã đƣợc phê duyệt và thực
hiện trong giai đoạn các năm 2012 - 2015 của các Liên đoàn Vật lý Địa chất, Liên đoàn
Địa chất Xạ hiếm:
- Dự án:Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc
Việt Nam để thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai
thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con
ngƣời;
- Dự án: Xây dựng bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:200.000 cho
toàn bộ lãnh thổ Việt Nam - giại đoạn I (2015-2020) cho các khu đô thị, dân cƣ lớn;
- Dự án: Khoanh định chi tiết các diện tích chứa khoáng sản độc hại (nhóm
khoáng sản phóng xạ) có khả năng gây hại cho con ngƣời .Để thông báo cho chính quyền
địa phƣơng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trên địa bàn các tỉnh Ngệ An và Cao Bằng.
2.6. Kết luận:Sau 2 năm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ:
“Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng
gây hại cho con ngƣời để tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết”, tập thể tác giả đã hoàn
thành các nội dung nghiên cứu của đề tài, gồm các vấn đề chính sau đây:
- Nghiên cứu khai thác, sử dụng các kết quả NCKHCN, các nguồn tài liệu đã có
thuộc lĩnh vực của đề tài;
- Phân tích đối sánh kết quả điều tra chi tiết môi trƣờng phóng xạ với đối tƣợng
gây phóng xạ;
- Phân tích, đánh giá các nguồn tài liệu và đã xây dựng “Quy định xác định địa
điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời”;
- Sơ đồ phân bố các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho
con ngƣời (phần đất liền) tỷ lệ 1:1.000.000;
- Kiểm tra đại diện vị trí đã khoanh định ở thực địa trên vùng có nguồn phóng xạ
cao;
- Đã khoanh định 72 điểm và khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên cao và phân chia
thành 3 cấp mức độ nguy hiểm đối với con ngƣời;
- Các kết quả của đề tài đã đƣa ra một bức tranh toàn cảnh về mức độ bức xạ tự
nhiên trên toàn lãnh thổ (phần đất liền) đề từ đó giúp cho việc quản lý và đánh giá an toàn
bức xạ tự nhiên, là tiền đề để các cấp quản lý hoạch định các chính sách xã hội, là cơ sở
để các nhà khoa học áp dụng thống nhất vào công tác bảo vệ môi trƣờng, góp phần bảo
vệ sức khỏe cộng đồng, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng sống;
- Sản phẩm của đề tài đã đóng góp trong việc hình thành và xây dựng 03 dự án
điều tra môi trƣờng phóng xạ đã đƣợc phê duyệt và thực hiện trong giai đoạn các năm
2012- 2015 của các Liên đoàn Vật lý Địa chất, Liên đoànĐịa chất Xạ hiếm;
2.7. Kiến nghị:
- Sơ đồ các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời
là một tài liệu quan trọng cần đƣợc các cấp có thẩm quyền sử dụng trong quá trình lập kế
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hoạch phát triển kinh tế, dân cƣ;
- Sớm tổ chức triển khai điều tra, đánh giá chi tiết các điểm và diện tích có mức
chiếu xạ tự nhiên cao (mức chiếu xạ tự nhiên cấp 1) có khả năng gây hại cho ngƣời làm
cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế, dân sinh của các địa phƣơng;
- Có kế hoạch triển khai công tác điều tra môi trƣờng phóng xạ trên các khu vực
đã đƣợc khoanh định mức chiếu xạ cấp 2 và cấp 3);
- Sớm phê duyệt, ban hành Quy định kỹ thuật “Xác định địa điểm có mức chiếu xạ
tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời” để thống nhất việc điểu tra môi trƣờng
phóng xạ cung nhƣ đánh giá, xác định các địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên cao có khả
năng gây hại cho con ngƣời trên lãnh thổ Việt Nam.
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[7] NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY ĐO ĐIỆN, PHÓNG XẠ ĐƢỜNG BỘ
VÀ TỪ PHỤC VỤ ĐIỀU TRA, THĂM DÕ KHOÁNG SẢN
(Mã số: TNMT.03.20)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Quốc Phôn;
Email:phamquocphon@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: KS. Nguyễn Tử Ánh, KS. Trƣơng Công
Ánh, KS. Hoàng Hải Hà, ThS. Nguyễn Hữu Hào, TS. Nguyễn Trƣờng Lƣu, KS. Nguyễn
Tuấn Năm, KS. Nguyễn Văn Sửu.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, chế tạo máy đo điện, phóng xạ
đƣờng bộ và từ phục vụ điều tra, thăm dò khoáng sản.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu công nghệ hiện đại đã đƣợc áp dụng trong các thiết bị đo địa vật lý;
- Lập trình (viết phần mềm cho hệ điều hành thu thập và lƣu giữ số liệu);
- Thiết kế phần cứng (sử dụng các linh kiện mới, các bộ vi xử lý…);
- Hợp chuẩn các thông số (đơn vị đo phổ biến hiện nay);
- Đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn mác hàng hóa sản phẩm đề tài;
- Chế tạo các thiết bị: Máy thăm dò từ, máy thăm dò điện, máy thăm dò phóng xạ
đƣờng bộ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.420 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.420 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Phƣơng pháp thăm dò điện, thăm dò phóng xạ, thăm dò từ là các
phƣơng pháp địa vật lý đã và đang đƣợc áp dụng rộng rãi trên thế giới và trong nƣớc, đó
là các phƣơng pháp truyền thống đƣợc sử dụng trong các lĩnh vực điều tra địa chất tìm
kiếm thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất môi
trƣờng và tai biến địa chất v.v…một cách hiệu quả và có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế.
Nhờ tiến bộ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là kỹ thuật số và tin học các thiết
bị địa vật lý ngày càng đƣợc cải tiến, áp dụng rộng rãi. Ở Việt Nam, trong những năm
vừa qua việc thiết kế, chế tạo các máy: thăm dò điện, thăm dò phóng xạ, thăm dò từ theo
công nghệ hiện đại chƣa đƣợc sự quan tâm đầy đủ.
Trong nhiều năm qua, để phục vụ trong điều tra cơ bản địa chất, tìm kiếm phát
hiện khoáng sản, ngành địa chất đã và đang sử dụng phổ biến các thiết bị đo địa vật lý do
Liên Xô,Trung Quốc, Hungary, Tiệp Khắc, Việt Nam,…sản xuất. Phần lớn là những thiết
bị sử dụng công nghệ cũ của những năm 1970 và trƣớc đó (công nghệ Analog-tƣơng tự),
chỉ có một số ít thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại. Các thiết bị nhập ngoại hầu hết có
giá thành cao, việc khắc phục hỏng hóc, sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Với các thế hệ
máy cũ các điều kiện làm việc không phù hợp với điều kiện môi trƣờng nóng ẩm của Việt
Nam, năng suất đo thấp, việc ghi chép số liệu bằng tay gây nên tính thiếu khách quan,
việc hỏng hóc diễn ra thƣờng xuyên làm ảnh hƣởng đến tiến độ thi công, chất lƣợng tài
liệu, năng suất lao động thấp. Hiện nay ở trong nƣớc, để phục vụ công tác điều tra thăm
dò địa chất, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất tai biến,... nhiều ngành, các tổ chức,
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công ty.. có nhu cầu rất lớn về các thiết bị đo địa vật lý(ĐVL) thông dụng nhƣ: đo điện,
đo từ, đo phóng xạ. Vì vậy việc chế tạo trong nƣớc các thiết bị đo địa vật lý với công
nghệ số (Digital) là hết sức cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của 3 phƣơng pháp thăm dò (từ, xạ, điện);
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của bộ vi xử lí;
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, giao tiếp với vi điều khiển;
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, giao tiếp, thu thập dữ liệu trên máy tính.
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:
- Chế tạo máy thăm dò từ (gồm khối đo ghi lƣu giữ số liệu, khối nhạy từ);
- Chế tạo máy đo phóng xạ đƣờng bộ ( gồm khối đo ghi lƣu giữ số liệu, đầu dò);
- Chế tạo máy thăm dò điện (gồm khối đo ghi, khối cấp nguồn phát);
- Đo thử nghiệm trong phòng TN, đo thử nghiệm trên 2, 3 vùng khác nhau;
- Chỉnh sửa hoàn thiện, đo đối chứng với máy do nƣớc ngoài sản xuất.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.3. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn mở): 02 phần mềm;
- Các sản phẩm: 02 máy thăm dò điện; 02 máy thăm dò từ; 02 máy thăm dò phóng
xạ đƣờng bộ.
2.3.2. Các công bố khoa học:
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Cục sở
hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Đề tài đã nghiên cứu xây dựng lý thuyết, thiết kế phần cứng phần mềm các máy
đo điện, đo phóng xạ đƣờng bộ và từ phục vụcông tác điều tra, thăm dò khoáng sản và
chế tạo hoàn chỉnh máy thăm dò điện (TDĐ-01), máythăm dò phóng xạ đƣờng bộ (XĐB01), máy thăm dò từ (MAPRO-01) sử dụng công nghệ số hóa và vi xử lý;
- KÕt qu¶ cña Đề tài góp phần khẳng định vị thế về lĩnh vực chế tạo máy đo địa vật
lý của nƣớc ta so với quốc tế. Là tiền đề cho việc nội địa hóa trong lĩnh vực chế tạo, sản
xuất máy địa vật lý cho ngành Địa chất và các ngành khác nhƣ: Xây dựng, Giao thông,
Thủy lợi, Điện lực. Đång thêi tạo ra đƣợc một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, là tiền đề
cho việc nghiên cứu phát triển máy ®o địa vật lý hiÖn ®¹i tiÕp theo. Mang lại hiệu quả
kinh tế rõ rệt, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động tri thức.
2.6. Kết luận:
Mặc dầu khối lƣợng công việc của Đề tài rất lớn, thời gian thực hiện ngắn và gặp
không ít những khó khăn, nhƣng tập thể tác giả đã hoàn thành tất cả các hạng mục của
công việc đƣợc giao và đạt kết quả đó là: đã chế tạo hoµn chØnh: 02 bộ máy thăm dò điện
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một chiều TDĐ-01 (gồm: khối đo ghi; khối phát dòng K400); 02bộ máy đo phóng xạ
đƣờng bộ XĐB-01;02 bộ máy đo từ Proton MAPRO-01với công nghệ hiện đại, kết cấu
hợp lý, chắc chắn, hình thức đẹp, các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu, máy làm việc ổn
định. Tất cả 03 loại máy đo trên đã đƣợc đo thử nghiệm, hiệu chỉnh dài ngày ở trong
phòng Kiểm định máy (VILAS-009), Viện đo lƣờng Việt Nam (VMI) và đo thử nghiệm
trên 03 vùng có các điều kiện địa chất khác nhau, đồng thời đã tiến hành đo đối chứng
với các thiết bị đo có tính năng tƣơng đƣơng do n-íc ngoµi s¶n xuÊt.
2.7. Kiến nghị:
Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: linh kiện chủ chốt phải nhập từ nƣớc ngoài,
nguồn nuôi ắc qui chất lƣợng chƣa cao, máy chƣa thực sự gọn nhẹ, cần phải đƣợc hoàn
thiện thêm cho phù hợp với các yêu cầu đo thực địa. Kết quả thu đƣợc qua các đợt thử
nghiệm: 2 bộ máy thăm dò điện một chiều TDĐ-1số 1201 và TDĐ-1 số 1202; 02 bộ máy
thăm dò từ (MAPRO-1); 02 bộ máy đo phóng xạ đƣờng bộ (XĐB-01) đó khẳng định thế
hệ máy này đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng để đƣa vào khai thác. Để khai thác, sử
dụng có hiệu quả các thiết bị trên, ngƣời sử dụng cần thiết phải tuân thủ đúng các hƣớng
dẫn sử dụng, bảo quản máy đi kèm, máy phải đƣợc kiểm định 06 tháng/1 lần tại Phòng
Kiểm định máy ĐVL, Liên đoàn Vật lý Địa chất (VILAS-009).
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[8] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MẪU PHÓNG
XẠ TRÊN MÁY PHỔ ORTEC - GEM 30 VÀ MÁY PHÂN TÍCH TỔNG HOẠT
ĐỘ ALPHA, BETA UMF - 2000.
(Mã số: TNMT.03.25)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thuộc Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam,
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Nam;
Email: nguyenvannam180165@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:Nguyễn Văn Phóng, Nguyễn Thị Hằng,
Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Hải Minh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng quy trình phân tích mẫu phóng xạ trên máy phổ gamma phông thấp
ORTEC-GEM-30 (gồm các mẫu đất, mẫu nƣớc, mẫu thực vật, mẫu khí để xác định riêng
hàm lƣợng các đồng vị phóng xạ trong mẫu; xác lập quy trình riêng cho từng loại mẫu từ
khâu lấy, bảo quản, gia công, phân tích, xử lý kết quả);
- Xây dựng quy trình phân tích riêng biệt tổng hoạt độ Alpha, Beta trên máy
UMF-2000 (gồm các mẫu nƣớc, mẫu khí; xác định quy trình riêng biệt từ các khâu lấy
mẫu, bảo quản, gia công, chế tạo tiêu bản, đến đo đạc, xử lý, tính toán kết quả).
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu đánh giá tổng quan về công tác đo đạc, phân tích mẫu phóng xạ trên
các hệ thiết bị trƣớc kia và đánh giá tính ƣu việt trên 2 hệ thiết bị hiện có;
- Nghiên cứu lựa chọn các thông số mẫu phân tích: trọng lƣợng, thời gian đo, kích
thƣớc mẫu, kỹ thuật xử lý mẫu... trƣớc khi đo mẫu;
- Nghiên cứu lựa chọn các thông số kỹ thuật tối ƣu của hệ thiết bị ORTEC-GEM30 và Alpha, Beta UMF-2000;
- Đánh giá, phân chia các nhóm mẫu theo từng chủng loại, đối tƣợng đƣợc đƣa
vào phân tích trên các thiết bị này;
- Lấy, phân chia các nhóm mẫu theo từng chủng loại, đối tƣợng đƣợc đƣa vào
phân tích trên các hệ thiết bị này:
+ Lấy mẫu thực địa theo từng nhóm đối tƣợng, theo chủng loại, khối lƣợng để thử
nghiệm;
+Đo đạc, tính toán kết quả phân tích theo từng nhóm mẫu, chủng loại, đối tƣợng
mẫu để thiết lập phƣơng pháp lấy, bảo quản từng loại mẫu phân tích;
+ Nghiên cứu, lựa chọn kích thƣớc, hình học mẫu để đạt hiệu suất và độ chính xác
cao nhất;
+ Đối sánh các kết quả phân tích với từng loại mẫu, thời gian phân tích, chất lƣợng
phân tích để tối ƣu hóa kết quả.
- Xây dựng và kiểm chứng hoàn thiện quy trình phân tích:
+ Xây dựng quy phân tích mẫu phóng xạ trên máy phổ gamma phông thấp
ORTEC-GEM-30;
+ Xây dựng đƣợc quy trình phân tích riêng biệt tổng hoạt độ Alpha, Beta trên hệ
UMF-2000;
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+ Phân tích, kiểm tra mẫu trên quy trình mới xác lập để đánh giá và hoàn thiện
quy trình.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 ÷ 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1267 triệu đồng; Kinh phíthực hiện: 1267 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm là đơn vị trực thuộc của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng đƣợc nhập 02 loại thiết bị phân tích trong phòng, gồm: máy phổ kế
gamma phân giải cao ORTEC-GEM-30 và máy phân tích tổng hoạt độ alpha, beta YMF2000 để phân tích các đồng vị phóng xạ phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và môi
trƣờng. Đây là những thiết bị tƣơng đối hiện đại, chuyên dụng trong lĩnh vực phân tích
các nhân phóng xạ ở mức hàm lƣợng thấp phục vụ nghiên cứu địa chất môi trƣờng.
Những năm qua công tác nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ ở nƣớc ta mới chỉ bắt đầu, chủ
yếu mới sử dụng các phƣơng pháp đo đạc thực địa, công tác phân tích trong phòng còn
rất hạn chế do chƣa có thiết bị phân tích. Do vậy, trong báo cáo này, tập thể tác giả hƣớng
đến mục tiêu: xây dựng quy trình phân tích mẫu phóng xạ trên 02 hệ thiết bị này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Nghiên cứu lý thuyết của các phƣơng pháp phân tích phóng xạ;
- Lấy mẫu, gia công, phân tích thực tế trên 02 hệ thiết bị;
- Tổng hợp, đối sánh các kết quả phân tích theo các chủng loại mẫu khác nhau để
tối ƣu hóa kết quả phân tích theo mục tiêu đặt ra;
- Liên kết phòng thí nghiệm để đối sánh kết quả đo đạc, phân tích;
- Trang thiết bị nghiên cứu: Máy phổ gamma phân giải cao Ortec GEM 30 (Mỹ)
và máy đo tổng hoạt độ Alpha, Beta UMF 2000 (Nga);
- Lấy và phân tích mẫu thực tế ở khu vực mỏ khoáng sản có Phóng xạ ở Phú Thọ
và Khu vực đông dân cƣ ở Thái Nguyên;
- Công tác lấy mẫu gồm: mẫu đất, mẫu nƣớc, mẫu khí, mẫu thực vật.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1 Các sản phẩm khoa học:
- Xây dựng quy trình lấy mẫu, gia công, phân tích mẫu, đánh giá chất lƣợng phân
tích đối với 4 nhóm mẫu cơ bản trong nghiên cứu địa chất môi trƣờng phóng xạ là các
nhóm mẫu đất, mẫu nƣớc, mẫu thực vật, mẫu sol khí trên hệ phổ kế gamma phân giải cao
ORTEC GEM 30.
Quy trình đã kế thừa toàn bộ các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện
hành trong công tác lấy, gia công và phân tích mẫu môi trƣờng nói chung và phát huy
đƣợc tính ƣu việt trong lĩnh vực đặc thù về phân tích mẫu phóng xạ phục vụ nghiên cứu
môi trƣờng phóng xạ tự nhiên.Quy trình lấy, gia công, phân tích mẫu đơn giản, dễ hiểu
và đảm bảo chất lƣợng phân tích tối ƣu về kinh tế, kỹ thuật trong các điều kiện.
- Xây dựng quy trình phân tích tổng hoạt độ alpha, beta đối với 02 nhóm mẫu trên
hệ thiết bị phân tích tổng hoạt độ alpha, beta YMF-2000 là nhóm mẫu nƣớc và mẫu sol
khí nhằm kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng phóng xạ trong nƣớc và không khí.
Quy trình đã kế thừa và tuân thủ đầy đủ các TCVN liên quan là TCVN 9596-2000
và 9696-2000 đối với công tác phân tích tổng hoạt độ alpha, beta đối với nguồn dày.
122

2.3.2. Các công bố khoa học:Công bố 02 bài báo trên Tạp chí Địa chất Khoáng
sản.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:Đề tài đã góp phần đào tạo 01 thạc sỹ trong
lĩnh vực môi trƣờng.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Kết quả của đề tài đã đƣợc áp dụng vào công
tác phân tích các đồng vị phóng xạ để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng trong lĩnh vực
phóng xạ. Đây là những thiết bị phân tích lần đầu tiên đƣợc thực hiện trong ngành địa
chất tính đến thời điểm thực hiện đề tài.
Hiện nay vẫn đang sử dụng quy trình mà đề tài xác lập để phân tích các đồng vị
phóng xạ và tổng hoạt độ alpha, beta trên 02 hệ thiết bị này.
2.6. Kết luận:Sau hơn 02 năm thực hiện, đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình
đo mẫu phóng xạ trên hệ phổ kế gamma ORTEC GEM 30 và máy đo tổng hoạt độ alpha,
beta YMF 2000" đề tài đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả
đạt đƣợccủa đề tài là:
- Đã xây dựng quy trình lấy mẫu, gia công mẫu, phân tích mẫu, đánh giá chất
lƣợng phân tích đối với 4 nhóm mẫu cơ bản trong nghiên cứu địa chất môi trƣờng phóng
xạ là các nhóm mẫu đất, mẫu nƣớc, mẫu thực vật, mẫu sol khí trên hệ phổ kế gamma
phân giải cao ORTEC GEM 30;
- Đã xây dựng quy trình phân tích tổng hoạt độ alpha, beta đối với 02 nhóm mẫu
trên hệ thiết bị phân tích tổng hoạt độ alpha, beta UMF 2000 là nhóm mẫu nƣớc và mẫu
sol khí nhằm kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng phóng xạ trong nƣớc và không khí.
2.7. Kiến nghị: Lĩnh vực phân tích các nhân phóng xạ và đồng vị phóng xạ là lĩnh
vực rất mới và có tính chất đặc thù, đây là 02 thiết bị phân tích phóng xạ cơ bản để phục
vụ công tác điều tra, đánh giá môi trƣờng phóng xạ tự nhiên trong phòng hiện nay. Bộ
quy trình này ra đời là một nỗ lực rất lớn của tập thể tác giả, xem nhƣ nền móng trong
lĩnh vực phân tích phóng xạ môi trƣờng của ngành. Mỗi quy trình đƣợc xây dựng công
phu, đầy đủ, cụ thể từ khâu lấy mẫu, gia công, phân tích, đánh giá kết quả cho nhóm các
đồng vị phóng xạ U238, Ra 226, Th232, K40, Cs137rất phù hợp cho công tác điều tra, đánh
giá địa chất môi trƣờng trong lĩnh vực phóng xạ tự nhiên. Vì vậy, quy trình cần đƣợc áp
dụng rộng rãi trong tất cả các đơn vị làm công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá môi
trƣờng phóng xạ tự nhiên.
Thiết bị phân tích ORTEC-GEM-30 là thiết bị phân tích phổ gamma với khả năng
phát hiện và xác định chính xác nhiều loại nhân phóng xạ trong nhiều loại mẫu vật khác
nhau ở mức hàm lƣợng rất thấp, rất hữu ích cho việc nghiên cứu môi trƣờng và kiểm soát
phóng xạ trong các lĩnh vực đời sống dân sinh khác. Vì vậy, để khai thác triệt để và sử
dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội của hệ thiết bị phổ gamma phân
giải ORTEC-GEM-30, tập thể tác giả kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục cho nghiên
cứu mở rộng, để thiết lập và xây dựng quy trình đo phân tích, xử lý với một số đồng vị
Be-7, Pb-210, Po-210, Th-230, Th-228,U-235 là những đồng vị thƣờng có trong nƣớc
uống và lƣơng thực, thực phẩm để nâng cao năng lực sử dụng thiết bị phục vụ phát triển
kinh tế xã hội.
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[9] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH QUY LUẬT DỊCH
CHUYỂN ĐẤT ĐÁ VÀ BIẾN DẠNG BÃI THẢI MỎ LỘ THIÊN BẰNG PHƢƠNG
PHÁP ĐỊA TIN HỌC PHỤC VỤ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHỤC
HỒI MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Mã số: TNMT.03.29)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Vũ Thị Hằng; Email:Hangvt77@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Bùi Thị Lê Hoàn, TS. Dƣơng Chí
Công, KS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng, GS.TS. Võ Chí Mỹ, ThS. Trịnh Minh
Cƣơng, KS. Phạm Tuấn Ninh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xác định hiện trạng và dự báo dịch chuyển biến dạng bãi thải mỏ lộ thiên vùng
than Quảng Ninh bằng phƣơng pháp địa tin học phục vụ đánh giá tác động môi trƣờng,
cải tạo và phục hồi môi trƣờng sau khai thác mỏ lộ thiên;
- Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện quy địnhđóng cửa mỏ sau khai thác
theo quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Khảo sát các tác động của bãi thải vùng than Quảng Ninh đối với môi trƣờng bao
gồm: ô nhiễm môi trƣờng, suy thoái môi trƣờng và tai biến môi trƣờng;
- Xây dựng tổng quan về các định hƣớng quy hoạch cải tạo và phục hồi môi
trƣờng sau khai thác mỏ trên thế giới và ở vùng than Quảng Ninh;
- Nghiên cứu các cơ sở pháp lý về yêu cầu cải tạo và phục hồi môi trƣờng của các
đề án đóng cửa mỏ ở Việt Nam;
- Nghiên cứu các phƣơng pháp địa tin học bao gồm GNSS, GIS, kỹ thuật laser
v.v... trong công tác nghiên cứu dịch chuyển đất đá và biến dạng bãi thải. Lựa chọn
phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế ở vùng than Quảng Ninh;
- Khảo sát thành phần thạch học và tính chất cơ lý đất đá trên bãi thải thực nghiệm
ở vùng than Quảng Ninh;
- Xây dựng hệ thống tuyến quan trắc trên bãi thải thực nghiệm;
- Thực nghiệm quan trắc quá trình dịch chuyển và biến dạng bãi thải thực nghiệm
theo chu kỳ bằng phƣơng pháp tích hợp công nghệ GNSS và đo đạc mặt đất;
- Xử lý số liệu quan trắc để xác định các đại lƣợng dịch chuyển biến dạng bãi thải
thực nghiệm; xác định quy luật dịch chuyển và biến dạng bãi thải;
- Phân tích dự báo quy luật và mức độ dịch chuyển và biến dạng bãi thải;
- Xây dựng quy trình quan trắc biến dạng bãi thải làm cơ sở xây dựng các tiêu
chuẩn kỹ thuật ngành trắc địa mỏ;
- Đề xuất bổ sung các quy định về đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trƣờng
đảm bảo phát triển bền vững.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 ÷ 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1658 triệu đồng;Kinh phíthực hiện: 1658triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Ở Việt Nam, các mỏ than Đèo Nai, Cọc Sáu, Cao Sơn, Hà Tu, Núi
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Béo, Phấn Mễ, Na Dƣơng v.v… đã khai thác đến độ sâu tƣơng đối 400 - 500m. Với quy
mô ngày càng mở rộng, sản lƣợng ngày càng tăng, khai thác ngày càng xuống sâu, hệ số
đất bóc/khoáng sản ngày càng lớn sẽ là nguyên nhân làm tăng nhanh tốc độ tôn cao và
nhân rộng số lƣợng và diện tích các bãi thải. Sự tồn tại các bãi thải mỏ lộ thiên là nguyên
nhân gây ra các tác động môi trƣờng, có thể kể đến một số các tác động chính nhƣ: chiếm
dụng tài nguyên đất, làm thay đổi cảnh quan địa mạo, địa hình tự nhiên, ô nhiễm không
khí, ô nhiễm nƣớc, các tai biến môi trƣờng từ nguyên nhân bãi thải nhƣ sạt lở, trôi
lấp,…đã gây đình trệ sản xuất, làm thiệt hại nhiều tài sản và đe dọa tính mạng của con
ngƣời.
Bãi thải là một hình thái địa hình nhân sinh (anthropogenic). Quá trình dịch
chuyển đất đá, biến dạng bề mặt và các hoạt động ngoại sinh vẫn xảy ra liên tục kể từ khi
mới đổ thải và lƣu biến nhiều năm sau. Trong các phƣơng pháp nghiên cứu dịch chuyển
đất đá mỏ, quan trắc thực địa vẫn là phƣơng pháp cho kết quả chính xác nhất. Nhiều
phƣơng pháp trắc địa truyền thống đã đƣợc đề cập nghiên cứu từ khi các phƣơng tiện đo
đạc còn đƣợc tiến hành bằng thƣớc thép và các thiết bị quang cơ. Trong những năm cuối
thế kỷ 20, kỹ thuật địa tin học (Geomatics) ra đời đã nhanh chóng trở thành công cụ quan
trọng và hiệu quả trong nghiên cứu sự biến động các thành phần địa cơ mỏ nói chung và
nghiên cứu sự dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt mỏ nói riêng. Kết quả nghiên cứu
quy luật, đặc tính quá trình dịch chuyển và biến dạng bãi thải sẽ cung cấp các thông tin
quan trọng hỗ trợ xây dựng các dự án cải tạo và phục hồi môi trƣờng các đối tƣợng bãi
thải, góp phần hoàn thiện các quy định về cải tạo và phục hồi môi trƣờng trong khai thác
khoáng sản.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết;
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa: Thu thập tài liệu đã có liên quan đến các
phƣơng pháp và nội dung của đề tài; Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp;
Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài;
- Phƣơng pháp thu thập, phân tích thông tin: Các thông tin sẽ đƣợc thu thập, phân
tích, đánh giá để phục vụ mục đích nâng cao độ chính xác và độ chi tiết của thế trọng
trƣờng và hình dạng trái đất bằng số liệu địa hình;
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa: Thu thập, đo đạc để có các số liệu cần
thiết để kiểm chứng kết quả nghiên cứu;
- Phƣơng pháp đo đạc thực nghiệm;
- Phƣơng pháp xử lý số liệu, đánh giá kết quả thực nghiệm;
- Các giải pháp kỹ thuật nghiên cứu các thông số dịch chuyển và biến dạng bãi
thải bằng kỹ thuật địa tin học, bao gồm:
+ Kỹ thuật định vị GNSS;
+ Kỹ thuật đo đạc mặt đất;
+ Kỹ thuật phân tích không gian và hiển thị thông tin trong hệ thống GIS.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.2. Các sản phẩm khoa học:
- Quy trình quan trắc xác định quy luật dịch chuyển đất đá và biến dạng bãi thải
mỏ lộ thiên;
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- Đề xuất bổ sung các quy định về đóng cửa mỏ và bảo vệ môi trƣờng đảm bảo
phát triển bền vững;
- Kết quả quan trắc dịch chuyển đứng, ngang bốn chu kỳ;
- Mô hình dự báo quy luật biến dạng bãi thải theo không gian và thời gian.
2.3.2. Các công bố khoa học:
- Dự báo biến dạng không liên tục bề mặt mỏ đối với các dự án quy hoạch khai
thác khoáng sản. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23.
Năm 2012.
- Dự báo tác động môi trƣờng của hoạt động khai thác mỏ phục vụ nghiên cứu
đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc. Tạp chí khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 39.Năm
2012.
- Ứng dụng công nghệ GNSS và toàn đạc điện tử nghiên cứu biến dạng bề mặt bãi
thải phân lớp bãi thải chính bắc - mỏ than Núi Béo. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2B.
Năm 2013.
- Nghiên cứu quy luật dịch chuyển và biến dạng bãi thải phục vụ đánh giá tác
động môi trƣờng. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2B. Năm 2013.
- Khai thác khoáng sản và vấn đề cải tạo phục hồi môi trƣờng. Báo Tài nguyên và
Môi trƣờng, số 22. Năm 2013.
- Ứng dụng công nghệ địa tin học nghiên cứu đặc điểm biến dạng bãi thải mỏ phục vụ
cải tạo phục hồi môi trƣờng khai thác khoáng sản. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và
công nghệ, Trắc địa và Bản đồ vì hội nhập quốc tế. Năm 2014.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:Đã hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ đã bảo vệ thành
công luận án năm 2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp
phƣơng pháp luận trong lĩnh vực hoàn thổ và cải tạo phục hồi môi trƣờng sau khai thác
khoáng sản, bao gồm:
- Nghiên cứu phƣơng pháp quan trắc xác định các thông số và đại lƣợng dịch
chuyển biến dạng bãi thải, cung cấp các thông tin phục vụ định hƣớng quy hoạch cải tạo
và phục hồi môi trƣờng và xử lý nền móng và kết cấu kiến trúc nhằm bảo đảm cho các
công trình xây dựng trên bãi thải đƣợc ổn định lâu dài;
- Nghiên cứu quy trình quan trắc và xử lý số liệu dịch chuyển và biến dạng bằng
kỹ thuật địa tin học, làm cơ sở khung quy phạm trắc địa mỏ về đo vẽ xác định các đại
lƣợng dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ...
2.6. Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu đề tài - kể cả cơ sở lý thuyết và thực nghiệm
- các kết luận chính đã đƣợc rút ra, sau đây:
- Dịch chuyển biến dạng bãi thải là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, bao gồm các yếu tố về công nghệ thải, kích thƣớc bãi thải, tính chất cơ lý đất đá
thải, độ ổn định của nền bãi thải và các điều kiện ngoại cảnh, hoạt động ngoại sinh trên
bãi thải. Các hiên tƣợng dịch chuyển biến dạng xẩy ra liên tục kể từ giai đoạn đầu đổ thải
cho đến hàng chục năm sau khi kết thúc mỏ;
- Hiện tƣợng dịch chuyển biến dạng bãi thải chủ yếu tập trung vào ba loại hình
chính là biến dạng liên tục, biến dạng không liên tục và dịch chuyển biến dạng sƣờn bãi
thải. Mỗi loại biến dạng có những đặc điểm riêng làm mất độ ổn đinh của bãi thải, gây
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các hiện tƣợng sạt lở, sụp đổ bãi thải, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các công trình
xây dựng trên bãi thải hoặc trong khu vực lân cận. Các tai biến môi trƣờng do nguyên
nhân bãi thải có thể làm đình trệ sản xuất, gây thiệt hại tài sản và nguy hiểm tính mạng
con ngƣời;
- Quy luât biến dạng bãi thải xẩy ra ngƣợc lại với quá trình biến dạng bề mặt do
khai thác hầm lò. Quá trình xẩy ra mạnh mẽ trong thời gian đầu, sau đó, cùng với thời
gian, tốc độ dịch chuyển biến dạng chậm dần và chuyển sang tiệm cận với trục thời gian.
Quá trình tiệm cận xẩy ra rất lâu, thậm chí 10-15 năm sau khi kết thúc đổ thải;
- Kỹ thuật địa tin học hiện đại nhƣ GNSS, TLS V.V...cho phép xác định các đại
lƣợng dịch chuyển biến dạng bãi thải với độ chính xác cao, giảm thời gian, công sức so
với các phƣơng pháp truyền thống. Ý nghĩa đặc biệt của địa tin học là cung cấp nhanh
chóng các thông tin, hỗ trợ kịp thời cho công tác xử lý ổn định bãi thải;
- Bƣớc đầu nghiên cứu ứng dụng GNSS trong quan trắc biến dạng bãi thải là đón
đầu trong tƣơng lai cho chƣơng trình ứng dụng toàn diện công nghệ GNSS trong hầu hết
tất cả các nội dung công tác trắc đia-bản đồ phục vụ hoạt động khoáng sản khi mạng lƣới
trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS (Continously Operating Reference Stations)
đƣợc hoàn thiện trên toàn quốc. Khả năng cung cấp thƣờng xuyên các đại lƣợng dịch
chuyển và biến dạng bãi thải từ hệ thống trạm CORS là các thông số quan trọng nhằm kịp
thời điều khiển ổn định bãi thải ngăn ngừa các tai biến môi trƣờng từ nguyên nhân bãi
thải;
- Dự báo dịch chuyển biến dạng bãi thải là vấn đề quan trọng khi chọn phƣơng án
và các giải pháp cải tạo phục hồi môi trƣờng và có chƣơng trình giám sát (monitoring) và
kiểm soát (control) độ ổn định bãi thải phù hợp;
- Chƣơng trình quan trắc thƣờng xuyên sẽ kịp thời thông báo các đại lƣợng và
véc tơ dịch chuyển biến dạng bãi thải. Các dữ liệu và thông tin này là cơ sở hỗ trợ việc
kiểm soát độ ổn định, kip thời ngăn ngừa các tác động tiêu cực của bãi thải đối với môi
trƣờng.
2.7. Kiến nghị: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, một số kiến nghị đƣợc đề xuất
sau đây:
- Bãi thải là một trong những đối tƣợng chính gây ảnh hƣởng môi trƣờng nặng nề
nhất trong khai thác lộ thiên kể cả giai đoạn sau khi kết thúc mỏ và kéo dài trong hàng
chục năm về sau. Các quy định về cải tạo phục hồi môi trƣờng mỏ cần coi bãi thải là một
đối tƣợng trọng tâm và có các hƣớng dẫn kỹ thuật cụ thể đối với bãi thải;
- Khi xây dựng các đề án cải tạo phục hồi môi trƣờng, cần phải xem xét kỹ lƣỡng
và toàn diện tất cả các hiện tƣợng và diễn biến dịch chuyển biến dạng bãi thải; phải coi
các đại lƣợng dịch chuyển và biến dạng bãi thải là các tham số quan trọng cho quá trình
ra quyết định lựa chọn phƣơng án phục hồi giá trị sử dụng đất của bãi thải thích hợp và
hiệu quả;
- Kiến nghị thƣờng xuyên duy trì chƣơng trình quan trắc liên tục kể cả trong giai
đoạn bãi thải đang hoạt động và sau khi kết thúc mỏ để theo dõi diễn biến quá trình dịch
chuyển và biến dạng bãi thải theo không gian và thời gian nhằm chủ động ngăn ngừa và
giảm thiểu các tại biến môi trƣờng do nguyên nhân bãi thải;
- Kiến nghị ứng dụng các phƣơng pháp công nghệ địa tin học nhƣ GNSS, GIS,
TLS v.v... để quan trắc các đại lƣợng dịch chuyển biến dạng bãi thải cho độ chính xác
cao, giảm thời gian, công sức và nâng cao độ an toàn;
- Kiến nghị ứng dụng quy trình công nghệ GNSS quan trắc bãi thải theo đề xuất
của đề tài này. Kết quả thực nghiệm cho thấy: quy trình công nghệ đề xuất là hợp lý, các
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công đoạn kỹ thuật đầy đủ và chặt chẽ; các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với điều
kiện thực tế của Việt Nam;
- Trong các quy định về cải tạo phục hồi môi trƣờng cần quy định mức kinh phí
dành riêng cho công tác quan trắc thƣờng xuyên các hiện tƣợng và diễn biến dịch chuyển
và biến dạng bãi thải;
- Cần căn cứ vào các kết quả quan trắc để xây dựng hàm dự báo, xác định thời
điểm chuyển dịch đất đá và biến dạng bãi thải đạt tới toàn phần (tắt hẳn) để nghiệm thu
và xác nhận đóng cửa mỏ. Thời điểm này có thể kéo dài nhiều năm sau phụ thuộc vào
nhiều tham số;
- Kiến nghị xem xét các đề xuất của đề tài này phục vụ hoàn thiện các văn bản kỹ
thuật hƣớng dẫn về thực hiện đề án cải tạo và phục hòi môi trƣờng liên quan đến đối
tƣợng bãi thải trong các dự án khai thác khoáng sản.
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[10] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP
BỘ BẢN ĐỒ MÔI TRƢỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÖ THỌ
(Mã số: TNMT.03.38)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất - Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Anh Tuấn;Email:Trananhtuan1965@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Thế Hùng, ThS. Nguyễn
Thái Sơn, ThS. Nguyễn Văn Bích, KS. Nguyễn Văn Viện, KS. Trƣơng Công Ánh, KS.
Trần Đức Lâm.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng
xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập:
+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000;
+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:50.000;
+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:5.000.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Tổng hợp, phân tích đánh giá các kết quả điều tra, nghiên cứu đã có;
- Nghiên cứu xác định các bản đồ thành phần:
+ Suất liều chiếu xạ do bức xạ gamma;
+ Suất liều chiếu do radon;
+ Hàm lƣợng nguyên tố urani (radi) trong đất, đá;
+ Hàm lƣợng nguyên tố thori trong đất, đá;
+ Hàm lƣợng nguyên tố kali trong đất, đá;
+ Hàm lƣợng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu nƣớc, thực vật.
- Xác định tỷ lệ điều tra lập bản đồ: Để đảm bảo sự thống nhất với các công tác
điều tra cơ bản, nghiên cứu môi trƣờng khác, để thuận lợi cho việc đối sánh của các hệ
thống tài liệu, đề tài chọn các tỷ lệ sau: 1:250.000;1:50.000; 1:5.000;
- Nghiên cứu xác lập mạng lƣới đo;
- Nghiên cứu xác lập mạng lƣới lấy mẫu;
- Nghiên cứu phƣơng pháp thể hiện các kết quả đo trên các bản đồ;
- Dự thảo bộ Quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự
nhiên các tỷ lệ: 1:250.000;1:50.000; 1:5.000;
- Áp dụng thử nghiệm thực tế;
- Đối chứng các quy trình và sản phẩm kiểm chứng với các tài liệu tƣơng tự thu
thập đƣợc từ nƣớc ngoài;
- Hoàn chỉnh quy trình: Các dự thảo Quy trình đƣợc bổ sung, hoàn chỉnh trên cơ
sở tiếp thu các đóng góp qua các hội thảo, gửi lấy ý kiến chuyên gia và kiểm chứng thực
tế.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2015
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.664triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.574 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Là một thành phần của môi trƣờng, môi trƣờng phóng xạ tự nhiên
gắn liền với sự tồn tại, phát triển của nhân loại. Con ngƣời từ khi ra đời đã luôn chịu các
tác động của môi trƣờng phóng xạ tự nhiên. Đến lƣợt mình, trong quá trình phát triển,
con ngƣời cũng có các tác động làm biến đổi môi trƣờng phóng xạ tự nhiên theo các
hƣớng khác nhau. Do đó, nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ tự nhiên là một yêu cầu tự
thân của sự tồn tại, phát triển nhân loại.
Theo các văn liệu phổ biến cho thấy công việc nghiên cứu về môi trƣờng phóng xạ
tự nhiên đƣợc bắt đầu ngay từ khi hiện tƣợng phóng xạ và các nguyên tố phóng xạ đầu
tiên: urani, radi, poloni.v.v…đƣợc ghi nhận. Kể từ đó, nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ
tự nhiên đƣợc tiến hành liên tục hƣớng tới mục tiêu tối thƣợng là bảo vệ con ngƣời và
môi trƣờng sống tự nhiên.
Trên thế giới, nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ đƣợc thực hiện rộng rãi trong các
nƣớc phát triển và đang phát triển. Tại đó, các nghiên cứu đƣợc triển khai theo các hƣớng
khác nhau, trong đó nghiên cứu làm rõ các thông số của trƣờng phóng xạ tự nhiên đƣợc
tiến hành đồng thời với các nghiên cứu chi tiết về tác động của các thành phần của trƣờng
phóng xạ tự nhiên lên môi trƣờng sống tự nhiên và con ngƣới. Kết quả của các nghiên
cứu đó là các bản đồ các thành phần trƣờng phóng xạ tự nhiên, các số liệu, tham số thể
hiện tác động của các thành phần lên môi trƣờng tự nhiên và con ngƣời.
Ở Việt Nam công tác nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ và môi trƣờng phóng xạ tự
nhiên đã đƣợc bắt đầu từ thập niên 50 và phát triển mạnh từ thập niên 80 của thế kỷ
trƣớc. Định hƣớng chung và các phƣơng pháp điều tra, nghiên cứu về cơ bản cũng tƣơng
tự các nƣớc trên thế giới.
Trong mảng các kết quả nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ tự nhiên, các bản đồ
thành phần của trƣờng phóng xạ tự nhiên là các tài liệu nghiên cứu cơ bản. Đó là cơ sở
phục vụ nghiên cứu, quản lý lãnh thổ, điểm xuất phát cho các nghiên cứu chuyên sâu
khác. Trải qua hơn 30 năm nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ tự nhiên cho thấy bên cạnh
các thành tựu, mảng điều tra nghiên cứu này còn các tồn tại:
- Chƣa xác định thống nhất, đầy đủ có cơ sở khoa học và thực tế các thành phần
môi trƣờng phóng xạ tự nhiên cần phải thành lập bản đồ;
- Chƣa xác định các tỷ lệ lập bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên thống nhất, phù
hợp với hệ thống các tỷ lệ bản đồ trong nghiên cứu, điều tra cơ bản;
- Chƣa có quy trình khoa học, thống nhất, phù hợp thực tế để lập các bản đồ môi
trƣờng phóng xạ tự nhiên.
Chính vì vậy, đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bộ bản
đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” nhằm
giải quyết các tồn tại nói trên.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng
xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bản đồ các loại:
+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000;
+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:50.000;
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+ Bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:5.000.
- Các nội dung công việc chủ yếu:
+ Tổng hợp, phân tích đánh giá các kết quả điều tra, nghiên cứu đã có;
+ Nghiên cứu xác định các bản đồ thành phần:Căn cứ vào các tài liệu đã có, đối
chiếu với các yêu cầu nghiên cứu môi trƣờng phóng xạ tự nhiên, yêu cầu tính toán các chỉ
tiêu môi trƣờng. Và theo mức độ nghiên cứu hiện tại, đề tài đề nghị lập các bản đồ thành
phần:
*Suất liều chiếu xạ do bức xạ gamma;
*Suất liều chiếu do radon;
*Hàm lƣợng nguyên tố urani (radi) trong đất, đá;
*Hàm lƣợng nguyên tố thori trong đất, đá;
*Hàm lƣợng nguyên tố kali trong đất, đá;
*Hàm lƣợng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu nƣớc, thực vật.
+ Xác định tỷ lệ điều tra lập bản đồ: Để đảm bảo sự thống nhất với các công tác
điều tra cơ bản, nghiên cứu môi trƣờng khác đề tài chọn các tỷ lệ sau:1:250.000;
1:50.000; 1:5.000.
+ Nghiên cứu xác lập mạng lƣới đo, mạng lƣới lấy mẫu vàthể hiện các kết quả đo
trên các bản đồ: Do mạng lƣới đo, lấy mẫu của các bản đồ thành phần khác nhau ở các tỷ
lệ khác nhau, cần phải nghiên cứu việc biểu diễn kết quả sao cho phản ánh đƣợc đầy đủ
thông tin, thuận lợi cho việc lƣu giữ, tra cứu.
+ Dự thảo bộ Quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự
nhiên các tỷ lệ:1:250.000; 1:50.000; 1:5.000.Trong mỗi tỷ lệ, quy trình đƣợc xây dựng
cho từng bản đồ thành phần.
+ Áp dụng thử nghiệm thực tế: Công việc này nhằm đánh giá khách quan các nội
dung của các dự thảo quy trình lập bộ các bản đồ môi trƣờng phóng xạ. Đó là cơ sở để bổ
sung, hoàn thiện các dự thảo quy trình. Việc đo kiểm chứng thực hiện với khối lƣợng rất
hạn chế, chủ yếu là liên kết để khai thác sử dụng với các tài liệu, số liệu đã có.
Địa điểm đo thuộc tỉnh Phú Thọ, là nơi có các điều kiện môi trƣờng phóng xạ,
điều kiện tự nhiên thuận lợi và đã có khá phong phú các kết quả điều tra về môi trƣờng
phóng xạ tự nhiên. Sau đó lập bộ các bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên của các diện
tích kiểm chứng. Cụ thể:
*Diện tích kiểm chứng tỷ lệ 1:250.000: diện tích 600 - 1.000km2, lấy trung tâm là
huyện Thanh Sơn (cũ) tỉnh Phú Thọ;
*Diện tích kiểm chứng tỷ lệ 1:50.000: tập trung tại các xã Đông Cửu và Khả Cửu,
huyện Thanh Sơn ;
*Diện tích kiểm chứng tỷ lệ 1:5.000, diện tích khoảng 5km2 quanh bản Dấu Cỏ.
+ Đối chứng các quy trình và sản phẩm kiểm chứng với các tài liệu tƣơng tự thu
thập đƣợc từ nƣớc ngoài.
+ Hoàn chỉnh Quy trình: Các dự thảo Quy trình đƣợc bổ sung, hoàn chỉnh trên cơ
sở tiếp thu các đóng góp qua các hội thảo, gửi lấy ý kiến chuyên gia và kiểm chứng thực
tế.
+ Trình Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành dƣới hình thức Thông tƣ ban hành
quy định kỹ thuật về lập bộ các bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000;
1:50.000; 1:5.000.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên Việt
Nam gồm các tỷ lệ:1: 250.000; 1: 50.000; 1: 5.000.
- 18 quy trình, xây dựng có cơ sở khoa học và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thành lập
bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên Việt Nam.Đáp ứng yêu cầu công nghệ tiên tiến.
Và thể hiện đƣợc các nội dung và bƣớc công việc cụ thể, đáp ứng đƣợc yêu cầu hội nhập.
2.3.2. Các công bố khoa học:Đã công bố 01 bài báo: Nghiên cứu cơ sở xây dựng
bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên. Tạp chí Địa chất loạt A số 341-345/8/2014.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: Đã đào tạo đƣợc 1 thạc sĩ chuyên ngành.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Khôngđăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Việc triển khai thực hiện đề tài mang lại nhiều
lợi ích về kinh tế, xã hội.Với một quy trình điều tra, nghiên cứu đầy đủ, đồng bộ, hiện
đại, việc thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ Việt Nam đƣợc thực hiện khoa học,
khách quan và đối chiếu đƣợc với các nƣớc, lãnh thổ trên thế giới.
Sử dụng bộ quy trình này, nhiều đơn vị có thể cùng đồng thời thực hiện việc lập
bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên Việt Nam mà các kết quả đồng nhất, ghép nối
đƣợc. Điều đó là cơ sở để đảm bảo việc thực hiên đầy đủ, đúng tiến độ Quyết định số
899/QĐ-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch chi tiết
phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tƣợng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ
môi trƣờng đến năm 2020. Trong phần các mục tiêu cụ thể đến 2015 và đến 2020 yêu cầu
phải hoàn thành bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:200.000 cho các khu đô
thị, dân cƣ lớn (đến 2015) và toàn lãnh thổ Việt Nam (đến 2020).
2.6. Kết luận:Sau hơn 2 năm thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình
công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên
địa bàn tỉnh Phú Thọ” đạt đƣợc những kết quả:
- Đã nghiên cứu chi tiết các vấn đề cơ sở lý luận về môi trƣờng phóng xạ tự nhiên,
xác định các thành phần tác động trực tiếp đến con ngƣời và môi trƣờng. Đó là các cơ sở
ban đầu cho việc tập trung nghiên cứu để lựa chọn các thành phần của bản đồ;
- Đề tài đã thu thập đƣợc khối lƣợng tài liệu phong phú trong nƣớc và trên thế giới
về môi trƣờng phóng xạ tự nhiên;
- Việc phân tích, đối sánh các tài liệu và xét đến các yêu cầu công tác điều tra cơ
bản về môi trƣờng, đề tài đã xác định các yêu cầu kỹ thuật công nghệ chủ yếu đó là09
bản đồ thành phần của bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên, với các tỷ lệ điều tra lập
bản đồ (1:250.000;1:50.000; 1:5.000):
+ Bản đồ suất liều chiếu xạ do bức xạ gamma ngoài trời;
+ Bản đồ suất liều chiếu do radon ngoài trời;
+ Bản đồ liều chiếu do gamma trong nhà;
+ Bản đồ liều chiếu do radon trong nhà;
+ Bản đồ hàm lƣợng nguyên tố urani (radi) trong đất, đá;
+ Bản đồ hàm lƣợng nguyên tố thori trong đất, đá;
+ Bản đồ hàm lƣợng nguyên tố kali trong đất, đá;
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+ Bản đồ liều bức xạ gamma ngoài trời đo trên mặt đất;
+ Bản đồ hàm lƣợng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu nƣớc, thực vật.
- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài, căn cứ vào các hƣớng dẫn xây
dựng văn bản pháp quy hiện hành có liên quan, đã xây dựng 03 Quy trình công nghệ
thành lập bộ bản đồ môi trƣờng phóng xạ tƣơng ứng 03 tỷ lệ đề nghị.Các dự thảo Quy
trình công nghệ bao quát đầy đủ tất cả các công đoạn cần thiết đề xây dựng các bản đồ từ:
chuẩn bị nhiệm vụ, thực hiện các công tác đo thực địa, xử lý phân tích kết quả, lập các
bản đồ thành phần, báo cáo kết thúc nhiệm vụ. Toàn bộ các nội dung đo thực địa, lấy,
phân tích các loại mẫu đều thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành.
- Qua kết quả áp dụng thử nghiệm kiểm chứng thực địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
đã góp phẩn làm rõ tính khả thi và sự phủ hợp với thực tế điều tra, nghiên cứu môi trƣờng
phóng xạ tự. Đồng thời cũng góp phần sửa chữa, hoàn thiện các Dự thảo.
Với các quy trình xây dựng khoa học, thống nhất, cập nhật các kết quả nghiên cứu
khoa học công nghệ mới, các văn bản quy pham mới có liên quan, công tác thành lập bản
đồ phóng xạ tự nhiên ở Việt Nam sẽ quy củ và thuận lợi hơn.
2.7. Kiến nghị:
- Sử dụng quy trình công nghệ thành lập bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ
lệ 1:250.000 để thành lập các bản đồ điều tra cơ bản trên quy mô cả nƣớc theo Quyết
định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011, của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt
quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tƣợng, thuỷ văn, địa chất, khoáng
sản và bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020.
- Sử dụng quy trình công nghệ thành lập bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ
lệ 1:50.000 khi thành lập tiến hành nghiên cứu xây dựng quy hoach phát triển công tác
điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, nghiên cứu môi trƣờng tự nhiên cũng nhƣ quy
hoạchphát triển kinh tế, xã hội theo vùng, miền.
- Sử dụng quy trình công nghệ thành lập bản đồ môi trƣờng phóng xạ tự nhiên tỷ
lệ 1:5.000 khi thăm dò, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để khai thác các mỏ phóng xạ,
chứa chất phóng xạ. Điều tra các vùng dân cƣ có các điểm dị thƣờng phóng xạ cao.
- Cho triển khai nghiên cứu xây dựng các atlas phóng xạ:
+ Atlas liều chiếu xạ gamma tự nhiên và nồng độ radon trong các loại nhà, công
trình xây dựng dân dụng đặc trƣng của Việt Nam;
+ Atlas hàm lƣợng phóng xạ tự nhiên trong các loại đất đá đặc trƣng của Việt
Nam;
+ Atlas hàm lƣợng phóng xạ tự nhiên trong các loại thực vật, cây trồng đặc trƣng
của Việt Nam;
+ Atlas hàm lƣợng phóng xạ tự nhiên trong các nguồn nƣớc chủ yếu đặc trƣng của
Việt Nam.
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NỘI DUNG 5. NGHIÊN CỨU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
ĐỨT GÃY KHU VỰC VÀ DỰ BÁO MỨC ĐỘ GÂY RA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
CỦA CHÖNG
1] NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC
ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG TRONG NEOGEN VÀ ĐỆ TỨ. DỰ BÁO KHẢ NĂNG
VÀ MỨC ĐỘ GÂY RA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT CỦA CHÖNG.
(Mã số: TNMT.03.04).
1. Thông tin chung về đề tài
1.1.Tổ chức chủ trì:Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Thịnh; Email:thinhdaovan@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia:KS. Trần Ngọc Diễn, KS. Trần Quốc Tuấn, KS. Tạ Thị
Loan, KS. Nguyễn Thị Thƣợc, CN. Nguyễn Thu Phƣơng, KS. Đinh Văn Phú,
KS. Trần Văn Tuấn, KS. Bùi Văn Cẩm, TS. Phạm Văn Hùng.
1.4. Muc tiêu:
- Xây dựng quy trình nghiên cứu, điều tra các đặc điểm của các đứt gãy hoạt động
trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là lịch sử hình thành, phát triển của
chúng (áp dụng cho 3 đứt gãy: Cao Bằng - Tiên Yên, Đa Krông - Huế, Sông Kôn - Ngũ
Hành Sơn);
- Đánh gía mối nguy hiểm, dự báo khả năng gây tai biến địa chất (TBĐC) của các
đứt gãy hoạt động: Cao Bằng - Tiên Yên, Đa Krông - Huế, Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn.
Đề xuất biện pháp phòng tránh;
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) về đứt gãy hoạt động lãnh thổ Việt Nam trên
cơ sở các tài liệu hiện có.
1.5. Nôi dung nghiên cứu:
- Thu thập tổng hợp các kết quả nghiên cứu hiện có đã công bố về đứt gãy hoạt
động lãnh thổ Việt Nam;
- Nghiên cứu các đặc trƣng động học của 3 đứt gãy hoạt động chính đã chọn: xác
định các yếu tố thế nằm mặt trƣợt (hƣớng cắm, góc dốc), chiều sâu, chiều rộng, biên độ
dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển...;
- Nghiên cứu, phát hiện đăng ký toàn bộ các dấu hiệu về tính đang hoạt động của 3
đứt gãy chính đã chọn trên lãnh thổ Việt Nam:
+ Nghiên cứu đặc điểm biểu hiện các đứt gãy hoạt động trên các loại ảnh viễn
thám khác nhau;
+ Nghiên cứu đặc điểm biến dạng địa mạo, địa chất Neogen - Đệ tứ, các quá trình
biến dạng dọc theo các đới đứt gãy;
+ Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo vật lý dọc đứt gãy. Nghiên cứu quy luật phân bố
và phát triển khe nứt hiện đại dọc theo đứt gãy; nghiên cứu khôi phục trƣờng ứng suất
kiến tạo Neogen - Đệ tứ dọc các đới đứt gãy hoạt động;
+ Nghiên cứu đặc điểm địa vật lý dọc các đứt gãy.
- Nghiên cứu đặc điểm lịch sử hình thành và phát triển của 3 đứt gãy hoạt động
chính đã chọn;
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- Nghiên cứu mối quan hệ giữa 3 đứt gãy hoạt động chính với sự phát sinh của các
dạng tai biến địa chất. Đánh giá mối nguy hiểm và nguy cơ gây tai biến, sự cố môi trƣờng
của các đứt gãy. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của các đứt gãy hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Thành lập Bản đồ dự báo khả năng và mức độ nguy hiểm và khả năng gây ra tai
biến địa chất của các đứt gãy đang hoạt động trong Neogen và Đệ tứ tỷ lệ 1: 100.000 tại
các khu vực sau:
+ TX. Cao Bằng;
+ TP. Lạng Sơn;
+ TP. Huế;
+ TP. Đà Nẵng.
- Đánh giá mối nguy hiểm của các đứt gãy hoạt động đã chọn. Đề xuất các biện
pháp cho việc phòng tránh tai biến địa chất ở các khu vực có đứt gãy hoạt động chạy qua;
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) với các thông tin cập nhật mới nhất theo các
tài liệu hiện có đã công bố về về các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ
Việt Nam;
- Viết Báo cáo khoa học Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt
gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa
chất của chúng.
1.5. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011.
1.6. Kinh phí phê duyệt: 777 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 777 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Các đứt gãy hoạt động rất nguy hiểm bởi một mặt, bản thân là một
dạng TBĐC nội sinh, mặt khác chúng là nguyên nhân gây ra các tai biến khác nhƣ: động
đất, trƣợt đất, nứt đất, sụt đất, đá đổ, đá rơi, đá lăn, xói mòn bề mặt, xói mòn xẻ rãnh, xói
lở đƣờng bờ sông... ảnh hƣởng tới tốc độ vững bền của các công trình xây dựng, phá hủy
hoặc làm hƣ hại các công trình hạ tầng cơ sở quan trọng. Nhƣ vậy, đứt gãy hoạt
động(ĐGHĐ)là TBĐC gây TBĐC.
Hiện tƣợng đứt gãy là sự phá hủy tính liên tục các thể đất đá do ứng suất sinh ra
trong các thể đó cao hơn sức bền giới hạn của chúng.Nói cách khác đứt gãy (ĐG) là hiện
tƣợng các thể đất đá bị biến dạng phá vỡ kèm theo sự dịch chuyển đáng kể của hai cánh
dƣới tác dụng của ứng suất kiến tạo xảy ra trong vỏ Trái đất.
Dựa vào đặc điểm dịch chuyển tƣơng đối của các bộ phận đất đá của hai cánh ở
hai phía các đứt gãy đƣợc phân ra: ĐG thuận, ĐG nghịch, ĐG trƣợt bằng (ĐG dịch
ngang), ĐG tách mở (ĐG vuông góc), ĐG chờm nghịch, ĐG thuận -trƣợt bằng, ĐG
nghịch - trƣợt bằng...
Dựa vào vai trò trong bình đồ cấu trúc địa chất, các ĐG đƣợc phân ra: ĐG sâu,
ĐG phân miền kiến tạo, ĐG phân đới cấu trúc, ĐG xuyên đới cấu trúc, ĐG nội đới cấu
trúc, ĐG rìa. Dựa vào quy mô kích thƣớc, các ĐG đƣợc phân ra: ĐG cỡ hành tinh, ĐG
khu vực, ĐG địa phƣơng, ĐG cấp I, ĐG cấp II, ĐG cấp III,....
Các đứt gãy đứt gãy đƣợc hình thành hoặc tái hoạt động trong giai đoạn Tân kiến
tạo đƣợc gọi là các các đứt gãy Tân kiến tạo. Trong khuôn khổ đề án này, tập thể tác giải
chủ yếu tập trung vào các đứt gãy hình thành và hoạt động từ Neogen đến nay.
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Trong các đứt gãy Tân kiến tạo theo tính hoạt động ngƣời ta phân biệt ra: các đứt
gãy đã ngừng hoạt động, các đứt gãy hoạt động liên tục từ Neogen đến Đệ tứ (từ 23,5
triệu năm đến nay) và các đứt gãy đang hoạt động.
Để xác định tuổi của đứt gãy hoạt động nguời ta sử dụng một số phƣơng pháp
khác nhau, tuỳ theo thang thời gian trong Đệ tứ, trong đó có phƣơng pháp xác định tuổi
tƣơng đối và phƣơng pháp xác định tuổi đồng vị. Xác định tuổi theo phƣơng pháp cổ
sinh: xác định tuổi các trầm tích lót đáy của các nón phóng vật trên cơ sở sự có mặt của
vi cổ sinh có thể cho phép xác định đƣợc tƣơng đối thời điểm đứt gãy bắt đầu hoạt động.
Nếu biết đƣợc tuổi của trầm tích lót đáy (cổ nhất) và trầm tích bề mặt (trẻ nhất) sẽ cho
phép xác định tƣơng đối khoảng thời gian hoạt động của đứt gãy ứng với hai thời điểm
lắng đọng trầm tích này. Xác định tuổi theo góc dốc của sƣờn đứt gãy: tuỳ theo độ dốc
của sƣờn mà có thể xác định tuổi của các đứt gãy thuận hay nghịch thông qua tƣơng quan
giữa độ cao của vách và độ dốc của sƣờn. Độ dốc càng lớn thì đứt gãy càng trẻ, độ dốc
càng thoải thì đứt gãy càng cổ.
Hiện tại có nhiều cách hiểu và quan niệm khác nhau về tuổi đứt gãy hoạt động: có
ngƣời cho rằng ĐGHĐ hay còn gọi là đứt gãy tích cực (active fault) là các đứt gãy hoạt
động trong suốt giai đoạn Tân kiến tạo (N - Q), nhƣng cũng có ý kiến cho rằng ĐGHĐ là
các đứt gãy hoạt động từ 130.000, 100.000 hoặc 10.000 năm và đến ngày hôm nay vẫn
đang hoạt động. Cũng có ý kiến cho rằng tất cả đứt gãy sinh chấn (gây ra các trận động
đất và sóng thần) đều là ĐGHĐ. Nhiều nhà địa chất Mỹ và châu Âu cho rằng chỉ nên gọi
các ĐG hoạt động từ 10.000 năm và đến nay vẫn đang hoạt động là ĐGHĐ.
Theo quan điểm của tác giả: ĐGHĐ nguy hiểm nhất là các đứt gãy bắt đầu hoạt
động từ 10.000 năm (đầu Holocen) và đến nay vẫn đang hoạt động và chúng đều là các
đứt gãy sinh chấn.
Trong Từ điển Địa chất Anh Việt (NXB Bách khoa, Hà Nội, 2001, trang 9) định
nghĩa đứt gãy hoạt động (active fault) nhƣ sau: ĐGHĐ là các đứt gãy mà dọc theo đó còn
có các chuyển động với những biểu hiện dịch chuyển hoặc hoạt động địa chấn.
Nhìn chung một đứt gãy đƣợc xếp vào ĐGHĐ phải đáp ứng một tổ hợp tiêu chí,
trong đó quan trọng nhất là tiêu chí xác nhận tính đang hoạt động của đứt gãy nhƣ: biên
độ dịch chuyển ngang và dịch chuyển đứng của các cánh, dấu vết các mặt trƣợt mới, sự
gia tăng bốc hơi và thẩm thấu các nguyên tố và hợp phần khí đất nhƣ Ra, Hg, CO 2,...dọc
đới đứt gãy, các chấn tâm động đất, hiện tƣợng trƣợt đất - nứt đất dọc đới đứt gãy, ảnh
hƣởng của chúng đối với các thềm sông,...
Trên thế giới có rất nhiều công trình, báo cáo khoa học đề cập đến đứt gãy Tân
kiến tạo và sự gây ra các tai biến địa chất của chúng.
Các tài liệu nghiên cứu về địa chất Việt Nam nói chung cũng nhƣ đứt gãy nói
riêng là khá phong phú. Tuy nhiên, tài liệu nghiên cứu về ĐGHĐ, nhất là các thông số cụ
thể còn rất nghèo nàn và hạn chế. Mặc dù còn nhiều quan điểm khác nhau nhƣng các
nghiên cứu đều cho rằng Việt Nam là một vùng có cấu trúc địa chất phức tạp và bị chia
cắt mạnh mẽ bởi các hệ thống đứt gãy thành các đơn vị kiến tạo nhỏ hơn. Đa số chúng là
đứt gãy Tân kiến tạo trong đó có các đứt gãy đang hoạt động và là đứt gãy sinh chấn.
Khu vực Việt Nam chịu tác động của hai trƣờng ứng suất kiến tạo nén ép và tách giãn.
Các trƣờng ứng suất này tạo nên các hệ thống đứt gãy theo các phƣơng khác nhau. Đóng
vai trò quan trọng chi phối bình đồ cấu trúc địa chất cũng nhƣ gây ra các tai biến địa chất
là hệ thống đứt gãy phƣơng TB - ĐN và hệ thống đứt gãy phƣơng á kinh tuyến nhƣ: Điện
Biên - Lai Châu, Sơn La, Phong Thổ, Tuần Giáo - Tủa Chùa, Sông Mã, Sông Hồng, Cao
Bằng - Tiên Yên...
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Tồn tại cơ bản về nghiên cứu đứt gãy Tân kiến tạo là: chƣa thống nhất về định
nghĩa, quan niệm, nhiều đứt gãy còn thiếu các thông số cụ thể chứng minh cho tính đang
hoạt động của chúng, vị trí phân bố trong không gian và trạng thái động học còn có sự
khác giữa các tác giả khác nhau hoặc mức độ tin cậy chƣa cao.
Các ĐGHĐ theo các tài liệu công bố tuy khá nhiều, nhƣng tính hoạt động của
chúng chủ yếu dựa theo các dấu hiệu gián tiếp. Các tài liệu định lƣợng cụ thể và trực tiếp
về ĐGHĐ còn rất ít và mới chỉ nghiên cứu trong mấy năm gần đây....Các ĐGHĐ cũng
đƣợc phân chia theo cơ chế động học (thuận, nghịch, trƣợt bằng phải, trƣợt bằng trái...),
nhƣng số liệu cụ thể để chứng minh còn ít.
Lãnh thổ Việt Nam có đặc điểm địa hình, cảnh quan địa mạo đa dạng (từ đồng
bằng châu thổ đến miền trung du và miền núi). Miền núi có độ dốc địa hình cao, bị phân
cắt mạnh, có cấu tạo địa chất phức tạp và rất phức tạp, thành phần đất đá phong phú,
nhiều nơi vỏ phong hóa có bề dày lớn, lớp phủ thực vật nhìn chung có mật độ thƣa và
phân bố không đồng đều. Hoạt động tân kiến tạo trên lãnh thổ Việt Nam diễn ra rất mạnh
mẽ.
Hiện tại còn nhiều diện tích trên lãnh thổ Việt Nam nói chung và Việt Nam nói
riêng chƣa đƣợc điều tra tai biến địa chất từ mức độ tổng quan đến chi tiết. Cho đến nay
chỉ có một số khu vực rất nhỏ đƣợc điều tra chi tiết ở tỷ lệ 1: 50.000 và các TBĐC cũng
chƣa đƣợc điều tra một cách hệ thống, toàn diện. Việc nghiên cứu để xác định các
nguyên nhân gây ra các TBĐC phục vụ cho công tác phân vùng dự báo và đề xuất các
biện pháp phòng tránh, giảm thiểu hậu quả cũng chƣa đƣợc tiến hành đồng bộ.
Đứt gãy Tân kiến tạo, đặc biệt là các đứt gãy hoạt động trong giai đoạn từ Neogen
đến Đệ tứ là nguyên nhân gây ra nhiều dạng tai biến địa chất nguy hiểm nhƣ: động đất,
nứt đất, trƣợt - lở đất đá, sụt lún đất, xói lở đƣờng bờ...
Hiện tại mới chỉ có rất ít đứt gãy hoạt động ở Việt Nam đƣợc điều tra chi tiết với
các thông tin định lƣợng, nghiên cứu về quy mô, kích thƣớc, tính năng hoạt động, cơ chế
động học, đặc điểm hình thái và vai trò cũng nhƣ mối nguy hiểm của chúng trong môi
trƣờng địa chất nói chung.
Đa số các đứt gãy hoạt động ở Việt Nam chƣa đƣợc điều tra, nghiên cứu về các
thông số cơ bản nhƣ: thế nằm mặt trƣợt, cự ly, biên độ chuyển động của các cánh, đặc
điểm của đới dập vỡ, vò nhàu, uốn nếp, các dạng tai biến do chúng gây ra, tính đang hoạt
động...
Hiện nay vấn đề nhận thức xã hội về mức độ ảnh hƣởng của các tai biến đạ chất
tới cuộc sống và môi trƣờng sống còn chƣa cao. Nhân dân địa phƣơng còn có tƣ tƣởng
chủ quan về khả năng xảy ra rủi ro do TBĐC tại địa phƣơng mình, mặt khác do điều kiện
kinh tế còn khó khăn nên đã không có các biện pháp đề phòng.
Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, điều tra về các đứt gãy hoạt động ở Việt
Nam trong Neogen và Đệ tứ đƣợc thực hiện trong thời gian qua liên quan đến nội dung
đề tài.
Các kết quả của một số dự án, đề tài đã và đang đƣợc tiến hành có nội dung liên
quan sẽ đƣợc triệt để sử dụng.
Tuy nhiên, nhìn chung tổng thể, cho tới nay vẫn chƣa có công trình nào nghiên
cứu, điều tra đầy đủ và chi tiết về về thực trạng, lịch sử hình thành và phát triển của các
đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến
địa chất của chúng.
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Với những lý do kể trên, việc tiến hành triển khai đề tài này phục vụ cho quy
hoạch phát triên kinh tế - xã hội nói chung trên lãnh thổ Việt Nam là rất cần thiết và
cấp bách.
Ngày 05 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã quyết định phê
duyệt khung chƣơng trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực
điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn di sản
địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số
1403/QĐ - BTNMT của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Đề tài:“Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt gãy hoạt động
trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng”
là một trong những đề tài thuộc Khung chƣơng trình đó với mã số TNMT.03.04 đƣợc
giao cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc chủ trì thực hiện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp thu thập tổng hợp các tài liệu liên quan: Sẽ tiến hành thu
thập và tổng hợp các tài hiện có về đứt gãy, khe nứt, cấu trúc địa chất, thạch học kiến tạo,
địa hình, địa mạo,….phục vụ thực hiện các nội dung của đề tài.
2.2.2. Phương pháp phân tích bản đồ địa hình:Phƣơng pháp phân tích bản đồ địa
hình sẽ đƣợc tiến hành đối với các ĐGHĐ mà tại đó có những loại bản đồ địa hình thành
lập vào các năm khác nhau để xác định mức độ biến động của một số yếu tố địa hình dọc
các đới ĐGHĐ.
2.2.3. Phương pháp giải đoán ảnh viễn thám:Phƣơng pháp này nhằm xác định
chính xác diện phân bố của các đứt gãy kiến tạo, phân vị địa chất, các nhóm đất đá, các
khe nứt, các khu vực có dấu hiệu của đứt gãy hoạt động. Sẽ tiến hành giải đoán ảnh viễn
thám dọc 03 đứt gãy đã chọn. Tiến hành hai phƣơng pháp chủ yếu sau đây:
- Giải đoán ảnh vệ tinh (AVT) bằng mắt thƣờng thông qua các dụng cụ quang học
đơn giản;
-Xử lý ảnh số bằng phần mềm xử lý ảnh số chuyên dụng IDRISI 32, ENVI 4.3
của Mỹ hoặc các phần mềm tƣơng tự;
Các ảnh viễn thám sẽ sử dụng là: ảnh vệ tinh (AVT) loại Landsat - 7- ETM (Mỹ)
hoặc Landsat - 5- TM (Mỹ);
2.3.4. Phương pháp điều tra đứt gãy hoạt động: Khảo sát ĐGHĐ: nhằm thu thập
các thông tin về thực trạng, dấu hiệu và các đặc điểm của các ĐGHĐ.
Các điểm khảo sát ĐGHĐ do chủ nhiệm và các tác giả xác định trong phòng và
đánh dấu trên bản đồ dựa vào một tập hợp các thông tin về đứt gãy, địa chất, địa hình, địa
mạo, thành phần đất đá, độ dốc sƣờn địa hình, thảm thực vật...vị trí các điểm khảo sát
hoàn toàn có thể thay đổi so với dự kiến trong phòng tùy theo tình hình thực tế.
Tiêu chí để chọn điểm khảo sát là:
- Đại diện và phân bố đồng đều trên hai cánh của đứt gãy;
- Đại diện cho các khu vực có cấu trúc địa chất và thành phần đất đá khác nhau mà
ĐGHĐ cắt qua;
Tại mỗi điểm khảo sát cần lập Phiếu khảo sát ngoài trời.
2.3.5. Phương pháp phân tích mẫu: Sẽ tiến hành phân tích 3 loại mẫu:
- Mẫu cơ lý đá để xác định các thông số cơ lý đá: 30 mẫu;
- Mẫu cơ lý đất để xác định các thông số cơ lý đất: 25 mẫu;
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- Mẫu vi cấu trúc (thạch học cấu tạo): 25 mẫu.
2.2.6.Đo đạc và xử lý khe nứt: Sẽ đo đạc khe nứt dọc 03 ĐG nhằm xác định các
thông số cơ bản của các hệ thống khe nứt phát triển dọc theo 2 cánh của các ĐGHĐ. Kết
quả đo đạc khe nứt sẽ đƣợc xử lý nhằm đƣa ra các đồ thị, biểu đồ đặc trƣng cho các
ĐGHĐ khác nhau. Ngoài ra từ kết quả đo đạc khe nứt có thể luận giải về trƣờngứng suất
kiến tạo ( TƢSKT) của khu vực có ĐGHĐ. Khối lƣợng: 300 điểm đo (mỗi ĐG sẽ tiến
hành đo 100 điểm khe nứt).
2.2.7. Đo từ tính mặt đất:Đo từ tính mặt đất bằng máy Minimag hoặc tƣơng
đƣơng nhằm thu nhận bổ sung các thông tin về thế nằm, mặt trƣợt đứt gãy; với KCT =
500m, KCĐ = 20m, địa hình cấp IV. Khối lƣợng 250 điểm đo. Sẽ đo tập trung tại một đứt
gãy chính.
2.2.8. Đo điện 2D:Đo điện 2D nhằm thu nhận bổ sung các thông tin về thế nằm
mặt trƣợt đứt gãy. Phƣơng pháp đo sâu ảnh điện 2D với a = 20m, n = 7, KCĐ = 50m; địa
hình cấp IV. Khối lƣợng 45 điểm đo. Sẽ đo tập trung tại đứt gãy chính. Sử dụng máy
Scan - 2 (Pháp) hoặc VIP - 3000.
2.2.9.Đo địa chấn khúc xạ:Đo địa chấn khúc xạ nhằm:
- Xác định thế nằm, mặt trƣợt đứt gãy;
- Xác định bề dày các lớp;
- Xác định các tham số cơ lý modul đàn hồi, hệ số Poisson, vận tốc truyền sóng cho
từng lớp;
Thiết bị sử dụng: máy MARK - 6, hoặc GEODE hoặc tƣơng đƣơng, cấp địa hình
III - IV. Khối lƣợng 1.5km tuyến, tƣơng đƣơng 45 điểm đo (quan sát vật lý).
2.2.10. Đo hơi thủy ngân: Nguyên tắc của phƣơng pháp là dựa vào hiện tƣợng
nguyên tố thủy ngân có nguồn gốc sâu bốc hơi liên tục, khuyếch tán dần lên bề mặt theo
đứt gãy, khe nứt, đới dập vỡ. Dựa vào các đo đạc Hg khí đất ta có thể đánh giá mức độ
hoạt động của đứt gãy: đứt gãy cổ hay đứt gãy đang hoạt động,...
Việc đo Hg khí đất đƣợc tiến hành bằng máy XG5 hoặc XG-4 do Trung Quốc sản
xuất hoặc các máy khác của các nƣớc phƣơng Tây. Máy làm việc theo nguyên lý hấp thụ
có chọn lọc tia bức xạ đặc trƣng có bƣớc sóng là 2537Ao của đèn thủy ngân đối với
nguyên tử thủy ngân ở trạng thái cơ bản. Sẽ tiến hành đo ở một số khu vực phục vụ
nghiên cứu đứt gãy hoạt động. Quy trình đo đạc đƣợc tuân thủ theo đúng các Quy định
hiện hành (lấy mẫu khí bằng cách hút khí đất qua ống chuyên dụng ở hố khoan sâu 0,7 
1,0m). Các tuyến đo bố trí trùng với tuyến đo eman (radon). Quan trắc 2 mùa trong năm
(mùa mƣa và mùa khô). Thông số đo: nồng độ khí thuỷ ngân trong đất. Đơn vị đo:
ngHg/m3.
Sẽ đo hơi thủy ngân bằng máy XG5 hoặc tƣơng đƣơng với KCT = 250, KCĐ =
25, địa hình cấp IV. Khối lƣợng 120 điểm đo.
2.2.11. Đo hơi radon:Nguyên tắc cơ bản của phƣơng pháp dựa vào sự thành tạo
và khuyếch tán khí phóng xạ trong môi trƣờng địa chất (quá trình eman hóa). Khí eman
đƣợc tạo ra do quá trình phân rã phóng xạ đƣợc khuyếch tán vào không gian lỗ hổng, khe
nứt của đất đá. Đo radon rất có hiệu quả để nghiên cứu đứt gãy hoạt động (đo vào nhiều
thời điểm khác nhau trong năm). Thiết bị sử dụng máy RDA - 200 (Canada), máy RAD 7 (Mỹ) hoặc các loại khác tƣơng đƣơng. Các tuyến đo bố trí vuông góc với đứt gãy cần
nghiên cứu. Các điểm đo trên tuyến cách nhau 20  30m. Mỗi điểm đo là một công trình
quan trắc. Mỗi đứt gãy đo 3 tuyến cắt vuông góc với đứt gãy (tuyến đo vƣợt qua đới dập
vỡ 500m). Các tuyến phân bố đồng đều trên chiều dài đứt gãy. Đo 2 lần (6 tháng một lần)
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trong năm. Thông số đo: nồng độ khí radon trong đất (ở độ sâu từ 0,7 đến 1m từ mặt đất).
KCT = 250, KCĐ = 25, địa hình cấp IV. Khối lƣợng 120 điểm đo.
2.2.12. Đo GPS đa thời kỳ:Các nhà địa chất có thể xác định trực tiếp đặc tính
chuyển động của đứt gãy thông qua hệ thống định vị toàn cầu (GPS), theo đó sự chuyển
dịch của hệ thống đứt gãy có thể xác định tức thời thông qua vệ tinh. Sự dịch chuyển của
chúng có thể lƣợng hoá một cách chính xác tới từng centimet trên năm. Việc đo đƣợc tiến
hành trên các trạm đo gắn cố định các khối vỏ Trái đất hay thậm chí mảng thạch quyển
dọc theo hai bên của đứt gãy. Từ đó có thể xác định sự dịch chuyển tƣơng đối giữa các
khối tức là chuyển dịch của đứt gãy. Có thể dùng thiết bị GPS độ chính xác cao (tới một
phần nghìn milimet). Nên bố trí mỗi cánh của đứt gãy hai trạm đo GPS. Mỗi trạm cách
nhau từ 5km đến 10km. Các trạm đặt trong khối địa chất rắn chắc, bền vững (trên mặt đá
gốc là tốt nhất). Các trạm bố trí cách mép ngoài của đới đứt gãy từ 100m đến 200m. Việc
đo đạc đƣợc tiến hành mỗi năm ít nhất tiến hành từ một đến hai lần đo.
Các kết quả đo GPS đa thời kỳ sẽ cung cấp các thông tin định lƣợng để xác định
các đứt gãy hoạt động. Phƣơng pháp đo nhƣ sau: Đo ở 2 phía đứt gãy; Chọn 6 vị trí trên
nền đá vững chắc, phân bố đồng đều trên chiều dài đứt gãy ở cả 2 phía (mỗi phía 3 vị trí);
Đo từ 1 đến 3 lần trong năm, mỗi lần đo đƣợc tiến hành trong 4 ngày đêm; Thiết bị đo:
máy GPS độ chính xác cao. Đơn vị đo: mm. Thông số đo: độ cao và toạ độ địa lý. Đơn vị
phối hợp: Viện Địa chất.Sẽ tiến hành đo 4 điểm dọc 01 đứt gãy hoạt động chính.
2.2.13. Phương pháp đo địa nhiệt: 4 điểm đo dọc đứt gãy chính bằng máy trở
nhiệt do CHLB Nga chế tạo, sai số 0,01 độ C. Đơn vị phối hợp: Viện Địa chất.
2.2.14. Phương pháp lập Bản đồ dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa
chất của các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:
100.000: Bản đồ đƣợc lập bằng phƣơng pháp chồng chập và tích hợp các lớp thông tin
khác nhau. Bản đồ này đƣợc thể hiện trên nền bản đồ địa hình, đƣợc số hóa, trình bày
bằng phần mềm MapInfo và có các nội dung chính nhƣ sau:
- Vị trí các ĐGHĐ (thể hiện bằng đƣờng nét và ký hiệu);
- Quy mô các ĐGHĐ (thể hiện bằng chữ hoặc bằng kích thƣớc ký hiệu) gồm: khu
vực và địa phƣơng;
- Các thông số của ĐGHĐ (thể hiện bằng số, chữ, màu và nét chải);
- Các dấu hiệu về tính đang hoạt động của ĐGHĐ (thể hiện bằng đƣờng nét, bằng
màu, chữ hoặc bằng ký hiệu);
- Nền địa chất, đất đá (thể hiện bằng màu nền, nét chải, chữ hoặc ký hiệu);
- Các khe nứt kiến tạo (thể hiện bằng đƣờng nét và ký hiệu);
- Các vị trí có TBĐC đã xẩy ra (thể hiện bằng màu nền, chữ hoặc ký hiệu);
- Các khu vực dự báo khả năng xảy ra TBĐC dọc ĐGHĐ (thể hiện bằng màu nền,
chữ, nét chải hoặc ký hiệu)
- Kết quả đo địa hóa khí, địa vật lý, đo khe nứt (thể hiện bằng màu nền, chữ, nét
chải, biểu đồ, đồ thị hoặc ký hiệu);
- Các ký hiệu khác phi tỷ lệ.
2.2.15. Phương pháp tin học và lập CSDL: Phƣơng pháp tin học tập trung vào
một số nội dung nhƣ: số hóa bản đồ, biên tập, trình bày bản đồ, các thao tác tin học khác
trên nền một số phần mềm đồ họa (MapInfo, ArcGIS), xử lý ảnh số (IDRISI, ENVI, PCI)
để biên tập chỉnh sửa bản đồ, chồng chập các lớp thông tin nhằm tiến hành lập bản đồ,
phân vùng dự báo và sắp xếp, tổ chức CSDL. CSDL gồm hai dạng: CSDL không gian: vị
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trí, kích thƣớc, quy mô, diện phân bố…và CSDL thuộc tính: các số liệu phân tích, thành
phần đất đá, tính chất cơ lý... CSDL thể hiện đƣợc các thông số cơ bản về thực trạng
ĐGHĐ Việt Nam theo các tài liệu đã đƣợc công bố; CSDL phải có tính chất mở (có thể
chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật) và đƣợc tin học hóa.
2.2.16. Phương pháp đánh giá của các chuyên gia: Phƣơng pháp đánh giá của
các chuyên gia đƣợc sử dụng nhằm:
- Đánh giá thực trạng ĐGHĐ Việt Nam;
- Đánh giá mối quan hệ giữa đứt gãy hoạt động với sự phát sinh của các dạng tai
biến địa chất. Đánh giá mối nguy hiểm và nguy cơ gây tai biến, sự cố môi trƣờng của các
đứt gãy. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của các đứt gãy hoạt động
trên lãnh thổ Việt Nam;
Đề xuất các biện pháp phòng tránh tai biến địa chất ở các khu vực có đứt gãy
hoạt động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt
gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa
chất của chúng”: 05 bộ;
- Bản đồ dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của các đứt gãy hoạt
động trong Neogen và Đệ tứ tỷ lệ 1:00.000 tại các khu vực sau: TX. Cao Bằng, TP.
Lạng Sơn, TP. Huế, TP. Đà Nẵng: 05 bộ.
2.3.2. Các công bố khoa họcBào báo: “Đặc điểm hoạt động đới đứt gãy Cao Bằng
-Tiên Yên trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ và tai biến địa chất liên quan”. Tạp chí Địa
chất Loạt A, số 346-348, 9-11/2014.
- Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:Đề tài chƣa kết thúc
2.6. Kết luận:
1-Tập thể tác giả đã hoàn thành các hạng mục công việc theo thuyết minh đề tài
nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra:
- Đã nêu tóm lƣợc về khái niệm và tình hình nghiên cứu đứt gãy hoạt động ở nƣớc
ngoài và ở Việt Nam;
- Đã mô tả đặc điểm cơ bản và đƣa ra các nhận định về lịch sử hình thành, phát
triển của 3 đứt gãy hoạt động: Cao Bằng - Tiên Yên, Đa Krông - Huế và Sông Kôn - Ngũ
Hành Sơn;
- Đã đánh gía mối nguy hiểm, dự báo khả năng gây tai biến địa chất của các đứt
gãy hoạt động nêu trên và đề xuất các biện pháp phòng tránh;
- Đã xây dựng quy trình nghiên cứu, điều tra các đặc điểm của các đứt gãy hoạt
động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam;
- Xây dựng bộ CSDL về đứt gãy hoạt động lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở các tài
liệu hiện có.
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2-Tập thể tác giả đã sử dụng đã sử dụng một tổ hợp phương pháp nghiên cứu
hợp lý, bao gồm 15 phương pháp.
3-Nhận định chung về đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên:
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên có phƣơng tây bắc - đông nam, xuất phát từ
địa phận Trung Quốc, chạy vào lãnh thổ Việt Nam ở khu vực Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
và kéo dài đến tận đảo Cái Bầu, tỉnh Quảng Ninh (toàn bộ chiều dài QL4 nằm trong đới
đứt gãy này). Trên địa phận Việt Nam, đứt gãy có chiều dài trên 250km;
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên thể hiện rất rõ nét trên ảnh vệ tinh cũng nhƣ
trên địa hình bề mặt Trái đất;
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên cắt qua các đá có tuổi khác nhau. Trong đới
đứt gãy phát triển nhiều bồn trũng đƣợc lấp đầy các trầm tích Neogen - Đệ tứ;
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên phát sinh và hình thành trong Paleozoi muộn
và tiếp tục tái hoạt động vào Mesozoi và Kainozoi. Trong Kainozoi đới đứt gãy này có
cƣờng độ phát triển mạnh nhất và bao gồm 2 pha kiến tạo. Nhƣ vậy, đới đứt gãy Cao
Bằng - Tiên Yên hoạt động đa thời kỳ, đặc biệt tích cực trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ;
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên có tính chất động học không đồng nhất. Dọc
theo chiều dài đới đứt gãy, tính chất hoạt động có sự phân dị, thay đổi tuỳ thuộc vào
không gian phân bố của từng đoạn đứt gãy.
- Phƣơng phát triển chính của đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên là TB - ĐN.
Trong đoạn Hà Quảng - Lạng Sơn đứt gãy có mặt trƣợt đổ về phía tây nam với góc dốc
khoảng 60 - 70o. Trong đoạn Lạng Sơn - Tiên Yên đứt gãy có mặt trƣợt đổ về phía đông
bắc với góc dốc khoảng 80 - 85o. Chiều rộng đới ảnh hƣởng động lực đứt gãy thay đổi
theo không gian phân bố của các đới đứt gãy: rộng trung bình từ 3km đến 5km; rộng nhất
khoảng 15km (từ Cao Bằng đến Thất Khê); độ sâu: xuyên vỏ (40km - 45km, theo số liệu
địa vật lý);
- Đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên hoạt động tƣơng ứng với 2 pha kiến tạo trong
giai đoạn Neogen - Đệ tứ;
- Trong pha kiến tạo sớm, các đoạn đới đứt gãy có phƣơng TB - ĐN Cao Bằng Tiên Yên hoạt động trƣợt bằng trái là chủ yếu. Trong pha kiến tạo muộn, các đoạn đới
đứt gãy có phƣơng TB - ĐN Cao Bằng - Tiên Yên hoạt động trƣợt bằng phải là chủ yếu.
- Đới đứt gãy hoạt động tích cực trong giai đoạn kiến tạo hiện đại. Những biểu
hiện hoạt động của đứt gãy thể hiện ở tính sinh chấn (phát sinh động đất), phát triển các
tai biến địa chất, xuất lộ các dị thƣờng địa nhiệt, các nguồn nƣớc nóng - nƣớc khoáng và
các dị thƣờng địa hoá khí đất.
4-Nhận định chung về các đới đứt gãy Đa Krông - Huế và Sông Kôn - Ngũ
Hành Sơn:
- Đới đứt gãy Đa Krông - Huế (ĐĐK - H) dài trên 600km. Chiều dài của đới đứt
gãy ở phần lãnh thổ Việt Nam khoảng 170km. Độ sâu: nội vỏ (15km - 20km, theo số liệu
địa vật lý). Đoạn từ A Dua - Phong Xuân đới đứt gãy phát triển theo phƣơng tây bắc đông nam, đoạn còn lại phát triển theo phƣơng gần á vĩ tuyến. Từ Hoà Vân, đới đứt gãy
tách thêm một nhánh theo phƣơng tây bắc - đông nam đến Phú Lộc với chiều dài khoảng
50km.
Đoạn đầu mút tây bắc có phƣơng tây bắc - đông nam, đứt gãy chính có phƣơng vị
36 - 40 65- 70; đoạn đầu mút đông nam có phƣơng á vĩ tuyến, đứt gãy chính có
phƣơng vị 20- 30 70o - 80. Đới đứt gãy đổ về phía đông bắc với góc cắm 65 - 80o.
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- 2. Đới đứt gãy Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn là phần kéo dài tiếp tục của đới đứt
gãy Hƣớng Hoá - A Lƣới. Trên lãnh thổ Việt Nam đới đứt gãy Hƣớng Hoá - A Lƣới dài
chừng 190km. Đoạn từ A Vƣơng - Sông Kôn đến Ngũ Hành Sơn dài 100km, chạy theo
phƣơng á vĩ tuyến, dọc theo thung lũng Sông Kôn, cắt qua dốc Kiền đến Ngũ Hành Sơn.
Từ xã Hoà Phú, đới đứt gãy lại phân nhánh và kéo dài đến tận biển ở Ngũ Hành Sơn, dài
khoảng 100km. Độ sâu: nội vỏ (10km – 15km, theo số liệu địa vật lý).
Thế nằm đứt gãy chính của đới đứt gãy là 10 o - 20o 60o - 70o. Mặt trƣợt đứt gãy
chính đổ về hƣớng bắc, đông bắc với góc cắm khoảng 60o - 70o. Chiều rộng đới động lực
khoảng 3 - 5 km, càng về phía đông chiều rộng càng lớn lên. Trong Neogen - Đệ tứ, đới
đứt gãy có 2 pha hoạt động chủ yếu với tính chất chuyển động khác nhau.Đới đứt gãy
Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn là đới siết ép (Shear zone) điển hình gây biến dạng mạnh mẽ
các thành tạo địa chất dọc đới;
- Các đới đứt gãy Đa Krông - Huế và Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn thể hiện rõ nét
trên ảnh vệ tinh cũng nhƣ trên địa hình bề mặt Trái đất;
- Các đới đứt gãy Đa Krông - Huế và Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn cắt qua nhiều
thành tạo địa chất có tuổi và thành phần đá khác nhau.
- Các đới đứt gãy Đa Krông - Huế và Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn hoạt động đa thời
kỳ, đặc biệt tích cực trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ. Chúng phát sinh và hình thành trong
Paleozoi giữa và tiếp tục tái hoạt động vào Paleozoi muộn, Mesozoi và Kainozoi. Trong
Kainozoi đới đứt gãy này có cƣờng độ phát triển mạnh nhất và bao gồm 2 pha kiến tạo.
- Chuyển động kiến tạo của vỏ Trái đất diễn ra trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ
phân dị mạnh mẽ trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, hình thành bình đồ cấu trúc gồm
các khối, vi khôi và các đới phá huỷ đứt gãy kiến tạo. Trên khối Bắc Trung Bộ, các đới
phá huỷ đứt gãy hoạt động trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ phát triển rất mạnh mẽ.
-Đới đứt gãy này hình thành và phát triển trong 2 pha kiến tạo trong Neogen - Đệ
tứ. Pha sớm diễn ra trong Paleogen muộn - Miocen, pha muộn diễn ra trong Pliocen - Đệ
tứ.
- Trong giai đoạn Neogen - Đệ tứ, chuyển động kiến tạo diễn ra trong bối cảnh địa
động lực tƣơng ứng với 2 pha kiến tạo. Mỗi pha kiến tạo tƣơng ứng với một kiểu trƣờng
ứng suất kiến tạo.
- Trong pha kiến tạo sớm, đới đứt gãy Đa Krông - Huế có phƣơng TB - ĐN và
hoạt động trƣợt bằng trái là chủ yếu. Đới đứt gãy Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn có phƣơng á
vĩ tuyến hoạt động thuận - trƣợt bằng trái.
- Trong pha kiến tạo muộn, đới đứt gãy Đa Krông - Huế có phƣơng TB - ĐN và
hoạt động trƣợt bằng phải là chủ yếu. Đới đứt gãy Sông Kôn - Ngũ Hành Sơn có phƣơng
á vĩ tuyến với hoạt động trƣợt bằng phải - nghịch.
- Các đới đứt gãy đều hoạt động tích cực trong giai đoạn kiến tạo hiện đại. Những
biểu hiện hoạt động của chúng thể hiện ở tính sinh chấn, phát triển các tai biến địa chất,
xuất lộ các nguồn địa nhiệt, nƣớc khoáng nóng, dị thƣờng địa hoá khí đất.
2.6. Kiến nghị:
1- Đứt gãy hoạt động là một dạng tai biến địa chất có khả năng gây ra hoặc có sự
liên quan tới nhiều dạng TBĐC khác cho nên việc nghiên cứu, điều tra đặc điểm của các
đứt gãy hoạt động là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa khoa học - thực tiễn cao.
2-Đề nghị áp dụng Quy trình nghiên cứu ĐGHĐ thống nhất (nhƣ tập thể tác giả đề
tài này đã đề xuất) cho tất cả các ĐG ở Việt Nam.
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3- Tài liệu số liệu và các thông tin về các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ
tứ lãnh thổ Việt Nam còn chƣa đầy đủ, chƣa đƣợc hệ thống hóa và cập nhật các thông tin
mới nhất. Tính hoạt động của các đứt gãy chƣa có tính định lƣợng cao. Do đó tập thể tác
giả kiến nghị cần đầu tƣ nghiên cứu với một tổ hợp phƣơng pháp đồng bộ tất cả các đứt
gãy hoạt động chính lãnh thổ Việt Nam, kể cả các đứt gãy nổi tiếng (đã đƣợc đề cập
trong nhiều công trình nghiên cứu) nhƣ các đứt gãy Sông Hồng, Sông Chảy, Sông Lô,
Sông Đà, Sông Mã, Sông Cả, Rào Nậy, Sông Sài Gòn...Một số đứt gãy quan trọng cần có
sự quan trắc thƣờng xuyên và định kỳ.
4-Cần tiến hành một chƣơng trình dài hạn về điều tra, quan trắc, dự báo, phòng
tránh, giảm nhẹ thiên tai trong đó có tai biến địa chất ở các khu vực có đứt gãy hoạt động
trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam. Điều tra hiện trạng, nguyên nhân và phân
vùng dự báo TBĐC là công việc vô cùng quan trọng không thể thiếu của công tác phòng
tránh chúng. Nếu việc dự báo tốt sẽ giảm nhẹ đƣợc hậu quả do chúng gây ra. Trong
chƣơng trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai cần đƣa các TBĐC lên hàng ƣu tiên.
5-Cần lập CSDL về đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam.
6-Cần nghiên cứu về đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam
phần thềm lục địa và biển.
7-Cần biên tập xuất bản Hƣớng dẫn nghiên cứu, điều tra đứt gãy hoạt động trong
Neogen và Đệ tứ lãnh thổ Việt Nam phổ biến cho toàn ngành.
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[2] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS, PHÂN TÍCH ẢNH
RADAR PHÂN GIẢI CAO VÀ MÔ HÌNH KHÔNG GIAN GIS ĐỂ XÂY DỰNG
HỆ THỐNG CẢNH BÁO TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ THẢM HỌA MÔI TRƢỜNG
TỰ NHIÊN VIỆT NAM. THỬ NGHIỆM TẠI BẮC KẠN
(Mã số: TNMT.03.15)
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quốc Hùng; Email: hunglan@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: KS. Lƣu Thanh Bình, ThS. Nguyễn
Đức Hà, ThS. Đỗ Minh Hiển, TS. Nguyễn Quốc Khánh, KS. Nguyễn Thị Liên, TS.
Nguyễn Thành Long, CN. Nguyễn Hoàng Ninh, ThS. Lê Minh Sơn, KS. Phạm Văn Sơn,
ThS. Trịnh Thành, ThS. Nguyễn Thị Hải Vân.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
-Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro do tai biến địa chất gây ra, nâng cao năng lực
nghiên cứu và xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai;
- Nghiên cứu bổ sung các công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện miền núi Việt
Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và phòng tránh thiên tai ở các khu vực
miền núi Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
-Nghiên cứu tai biến địa chất, trọng tâm vào tai biến trƣợt lở đất đá, và đánh giá
rủi ro ở khu vực miền núi và khu vực Bắc Kạn;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phân tích ảnh RADAR - TerraSAR trong
nghiên cứu cấu trúc địa chất và tai biến trƣợt lở đất đá;
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình không gian GIS để thành lập các bản đồ phân
vùng nguy cơ tai biến trƣợt lở đất đá tại khu vực nghiên cứu khái quát ở tỷ lệ 1:50.000 và
chi tiết ở tỷ lệ 1:10.000;
- Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng một hệ thống các trạm quan trắc tự động các
yếu tố khí tƣợng - thủy văn ở hai khu vực nghiên cứu chi tiết;
- Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng trang WebGIS về điều kiện tự nhiên, xã hội và
tai biến địa chất khu vực Bắc Kạn.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.568 triệu đồng; Kinh phí thực hiện:1.568 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hƣởng sâu sắc của biến đổi khi hậu
toàn cầu. Các hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng gây mƣa lớn, kết hợp với các hoạt động
nhân sinh nhƣ phá rừng, khai thác khoáng sản, san gạt đồi-núi và sông-suối... gây tác
động tiêu cực tới cảnh quan môi trƣờng, đặc biệt nghiêm trọng đối với khu vực các tỉnh
miền núi Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Đây là một trong các tỉnh miền núi vùng
Đông Bắc Việt Nam, có địa hình đồi, núi dốc, cao, độ dốc lƣu vực lớn nên thƣờng xuyên
xảy ra các hiện tƣợng tai biến địa chất, trong đó phổ biến là trƣợt lở đất đá, lũ quét, lũ
bùn đá. Mức độ thiệt hại về con ngƣời, tài sản, cơ sở hạ tầng và môi trƣờng gây ra do các
loại hình tai biến địa chất ngày càng tăng. Do vậy, rất cần thiết phải xây dựng một
chƣơng trình điều tra và quan trắc đồng bộ, kết hợp với một hệ phƣơng pháp nghiên cứu
tiên tiến và một mô hình nghiên cứu phù hợp, nhằm đánh giá và cảnh báo kịp thời về
nguy cơ các tai biến địa chất. Trên cơ sở đó sẽ tiến tới xây dựng hệ thống cảnh báo sớm
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đa thiên tai, phục vụ kịp thời cho công tác hoạch định chiến lƣợc phát triển quốc gia.
Trên thế giới, việc nghiên cứu tai biến địa chất đƣợc đầu tƣ từ rất sớm và hiện đã
áp dụng rất nhiều phƣơng pháp khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác tính toán,
đánh giá, phân vùng nguy cơ tai biến địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa. Ở nƣớc ta,
trƣợt lở đất đá đã đƣợc nghiên cứu từ những năm 60 của thế kỷ trƣớc, chủ yếu đƣợc chú
trọng hơn trong khoảng chục năm trở lại đây khi một số tai biến địa chất liên tục xảy ra,
gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn. Các kết quả nghiên cứu bƣớc đầu đã đạt đƣợc
những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, do mức độ điều tra nghiên cứu ở các tỷ lệ nhỏ nên
các kết quả nghiên cứu của phần lớn các đề tài, đề án còn mang tính khái quát, khả năng
áp dụng mới chỉ mang tính định hƣớng cho các vùng rộng lớn. Việc nghiên cứu, dự báo
và phân vùng nguy cơ tai biến địa chất và đánh giá rủi ro ở tỷ lệ lớn (>1:10.000) còn rất
hạn chế. Một số công trình, đề tài, chƣơng trình nghiên cứu có liên quan tới tai biến trƣợt
lở đất đá cũng chƣa đƣợc đồng bộ, các đề xuất phòng tránh tai biến chƣa hữu hiệu. Mặt
khác các phƣơng pháp nghiên cứu, mô hình, các bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến địa
chất cũng chƣa theo kịp các công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và thảm họa môi trƣờng tự nhiên là giải pháp
toàn diện, bên cạnh khả năng cho phép cảnh báo tức thời còn cho phép cập nhật, sửa đổi
và nâng cấp độ chính xác của mô hình cảnh báo theo thời gian quan trắc. Các hệ thống
cảnh báo có thể đƣợc tiến hành ở rất nhiều tỷ lệ khác nhau, phạm vi quy mô địa phƣơng,
vùng miền, toàn quốc và toàn cầu. Tuy nhiên, độ chính xác của các hệ thống cảnh báo
phụ thuộc rất nhiều vào phƣơng pháp điều tra, khảo sát để thiết lập hệ thống, mô hình
tính toán, mạng lƣới quan trắc khí tƣợng - thủy văn, đặc biệt là mức độ chi tiết của các số
liệu quan trắc tai biến trong quá khứ và ở thời điểm hiện thời. Để hoàn thiện một hệ
thống cảnh báo tai biến địa chất nói chung, cần phải triển khai nghiên cứu cập nhật các
ứng dụng công nghệ hiện đại và hệ thống nhƣ: công nghệ WebGIS, công nghệ viễn thám,
mô hình không gian GIS và hệ thống quan trắc hiện trƣờng.
Trên thế giới, đã có rất nhiều các nghiên cứu về hệ thống cảnh báo tai biến tự
nhiên và đã đạt đƣợc những kết quả khả quan trong công tác phòng tránh và giảm thiểu
rủi ro đối với các tai biến, thiên tai trên thế giới. Tuy nhiên, những nghiên cứu này còn
khá mới mẻ ở Việt Nam, trong đó, một hệ thống cảnh báo sớm đƣợc tích hợp đầy đủ các
hợp phần công tác giữa các nhà khoa học, các cấp chính quyền và cộng đồng địa phƣơng
vẫn còn rất thiếu. Để hƣớng tới thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm tai biến địa chất và
thảm họa môi trƣờng tự nhiên Việt Nam, việc triển khai các hoạt động nghiên cứu và
nâng cao năng lực dự báo nguy cơ tai biến địa chất, đặc biệt là các tai biến trƣợt lở đất đá
để giảm thiểu thiệt hại cho các khu vực miền núi Việt Nam nói chung là những nội dung
hết sức cấp thiết.
Bắc Kạn là một trong số các địa phƣơng của vùng miền núi phía Bắc tiềm ẩn nguy
cơ của nhiều loại hình tai biến địa chất. Hàng năm, tỉnh này phải hứng chịu nhiều thiệt
hại về ngƣời, cơ sở vật chất và môi trƣờng sinh thái do các loại tai biến địa chất gây nên,
đặc biệt là trƣợt lở đất đá và lũ quét. Trƣớc thực trạng đó, tại văn bản số 3618/BTNMTKHTC ngày 21/9/2007, Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã giao Viện Khoa học
Địa chất và Khoáng sản triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề tài: “Nghiên cứu ứng
dụng công nghệ WebGIS, phân tích ảnh RADAR phân giải cao và mô hình không gian
GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và thảm họa môi trƣờng tự nhiên
Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế: Trong giới hạn về nguồn kinh phí và dữ liệu, đề tài đặt
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trọng tâm nghiên cứu với trƣợt lở đất đábởi vì đây là loại hình thảm họa thƣờng xuyên
xảy ra ở khu vực miền núi, và thƣờng kéo theo nhiều thiên tai thứ sinh các nhƣ lũ quét, lũ
bùn đá... Ba phƣơng pháp nghiên cứu chính đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là các
phƣơng pháp ứng dụng công nghệ viễn thám, mô hình không gian GIS và công nghệ
WebGIS. Các phƣơng pháp này đƣợc mô tả khái quát nhƣ sau:
2.2.1. Công nghệ viễn thám: Công tác phân tích ảnh viễn thám nói chung, và giải
đoán vệ tinh, ảnh radar và ảnh máy bay nói riêng là một trong những công việc văn
phòng cần đƣợc chuẩn bị và hoàn thiện trƣớc khi triển khai khảo sát thực địa, trong đó:
- Ảnh vệ tinh đƣợc sử dụng để phân tích và thành lập các sơ đồ lineament và các
đới phá hủy, hoặc đƣợc xử lý ảnh số để thành lập bản đồ thảm phủ thực vật. Phƣơng pháp
giải đoán đƣợc thực hiện cả bằng mắt thƣờng và xử lý ảnh số thông qua các modul toán
học;
- Ảnh máy bay đƣợc sử dụng để phân tích và giải đoán cấu trúc địa chất - kiến tạo,
các loại thảm phủ, các dạng địa hình có nguy cơ trƣợt lở đất đá và các khối trƣợt đã xảy
ra trong quá khứ. Phƣơng pháp giải đoán đƣợc thực hiện bằng mắt thƣờng trên các ảnh
máy bay lập thể;
- Ảnh RADAR-TerraSAR-X đƣợc sử dụng để hỗ trợ các nhà khoa học xác định vị
trí xảy ra các tai biến địa chất và thảm họa tự nhiên cũng nhƣ diện ảnh hƣởng của chúng,
trên cơ sở đó sẽ trợ giúp các nhà lãnh đạo đƣa ra quyết định một cách nhanh nhất và thích
hợp nhất để ứng phó. Do bị ảnh hƣởng nhiễu địa hình, phƣơng pháp giải đoán đƣợc thực
hiện bằng mắt thƣờng kết hợp với chiết xuất bán tự động từ mô hình số độ cao DEM.
Hầu hết các yếu tố thành phần phục vụ công tác phân tích ảnh viễn thám đều cần
phải đƣợc kiểm chứng và bổ sung ngoài thực địa, kết hợp các kết quả đã điều tra để đánh
giá hiện trạng các yếu tố đó ngoài hiện trƣờng, phục vụ công tác thành lập bản đồ hiện
trạng trƣợt lở đất đá và bản đồ nguy cơ trƣợt lở đất đá. Ở những khu vực địa hình phức
tạp, xa xôi, khó tiếp cận, nhƣng có nguy cơ trƣợt lở đất đá cao, sự kết hợp các kết quả
giải đoán các nguồn ảnh viễn thám khác nhau ở các thời kỳ bay chụp khác nhau sẽ cung
cấp kết quả điều vẽ đầy đủ hơn, đạt độ chính xác cao hơn, rút ngắn thời gian và giảm tải
nhiều khó khăn cho công tác điều tra hiện trạng trƣợt lở đất đá từ công tác khảo sát thực
địa truyền thống.
2.2.2. Mô hình không gian GIS: Các bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá có
thể đƣợc thành lập theo rất nhiều phƣơng pháp và mô hình khác nhau, tùy thuộc tỷ lệ
điều tra, phụ thuộc dữ liệu các yếu tố ảnh hƣởng tới quá trình xảy ra tai biến tại mỗi khu
vực nghiên cứu cụ thể, và tùy thuộc mức độ phân vùng nguy cơ. Trong giới hạn về cơ sở
dữ liệu và thời gian thực hiện nghiên cứu, đề tài chỉ triển khai phân vùng nguy cơ trƣợt lở
đất đá trên cơ sở thành lập các bản đồ nhạy cảm với tai biến trƣợt lở đất đá sử dụng các
mô hình dựa trên kinh nghiệm chuyên gia, mô hình cây quyết định và mô hình lan truyền
vật liệu khối trƣợt, trong đó:
- Mô hình dựa trên kinh nghiệm chuyên gia (Expert Knowledge) đƣợc thực hiện
trên cơ sở sử dụng phƣơng pháp phân tích cây hệ thống (Analytical Hierachy Process AHP) để so sánh các mức độ quan trọng của các yếu tố gây trƣợt lở đất đá khác nhau. Mô
hình này đƣợc sử dụng để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá ở tỷ lệ
1:50.000 cho khu vực nghiên cứu toàn huyện Chợ Đồn và Pác Nặm;
- Mô hình cây quyết định Mô hình cây quyết định (Decision Tree Model) đƣợc
thực hiện trên cơ sở sử dụng phƣơng pháp phân tích thống kê hai biến kết hợp với
phƣơng pháp đánh giá đa tiêu chuẩn không gian (Spatial Multi Criteria Evaluation SMCE). Mô hình này đƣợc sử dụng để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất
147

đá ở tỷ lệ 1:10.000 cho khu vực nghiên cứu chi tiết thuộc các lƣu vực Nghĩa Tá (huyện
Chợ Đồn) và lƣu vực Nghĩa Tá (huyện Pác Nặm);
- Mô hình lan truyền vật liệu khối trƣợt (Flow-R)là một mô hình thực nghiệm để
đánh giá mức độ nhạy cảm của các khối trƣợt trong khu vực có dòng chảy mặt. Mô hình
này có thể đƣợc áp dụng đánh giá thảm họa thiên nhiên khác nhƣ đá đổ, đá rơi hoặc tuyết
lở, nhƣng phổ biến đƣợc sử dụng để tính toán và mô phỏng, dự báo đƣờng đi và khả năng
lan truyền dòng vật liệu khối trƣợt, cho phép tự động phân định vùng nguồn và để đánh
giá mức độ lan truyền vật liệu khối trƣợt.
2.2.3. Công nghệ WebGIS: Trong số các hệ thống WebGIS đang đƣợc sử dụng
rộng rãi hiện nay, có 2 mô hình hệ thống WebGIS đang đƣợc sử dụng phổ biến rộng rãi,
đƣợc đánh giá cao về khả năng đáp ứng nhu cầu của ngƣời dùng, và có thể đáp ứng tốt
cho việc xây dựng hệ thống WebGIS khu vực Bắc Kạn. Đó là: (1) Mô hình 1: Map
Server: ArcGIS Server của ESRI, Web Server: IIS của Microsoft, Hệ quản trị cơ sở dữ
liệu: SQL Server của Microsoft hoặc Oracle của hãng Oracle; (2) Mô hình 2: Map
Server: GeoServer đƣợc bắt đầu xây dựng từ tổ chức TOPP (The Open Planning Project),
Web Server: Apache đƣợc phát triển dƣới sự bảo trợ của Apache Software Foundation,
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL - PostGIS đƣợc xây dựng trên mã nguồn ban đầu
của Trƣờng Đại học Berkeley (Hoa Kỳ). Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mô hình là về
chi phí đầu tƣ các phần mềm ứng dụng. Ở mô hình thứ nhất, mặc dù các phần mềm này
rất tiện lợi cho ngƣời phát triển ứng dụng từ bƣớc cài đặt, cấu hình các thành phần trong
hệ thống đến việc lập trình, xây dựng các chức năng, nhƣng chúng đều là các phần mềm
thƣơng mại nên cần có chi phí rất lớn để mua bản quyền sử dụng. Ở mô hình thứ hai, tuy
các phần mềm có một số hạn chế so với sự tiện lợi ở mô hình thứ nhất nhƣng chúng hoàn
toàn là các phần mềm mã nguồn mở và miễn phí.
Để phát triển hệ thống WebGIS cho khu vực nghiên cứu thử nghiệm, với ƣu tiên
sử dụng các ứng dụng miễn phí để giảm tải chi phí, tập thể tác giả lựa chọn sử dụng cấu
trúc theo mô hình thứ hai và sử dụng thƣ viện mã nguồn mở OpenLayers để hỗ trợ việc
xử lý các dữ liệu bản đồ. Khi ngƣời dùng (thông qua máy trạm tại tầng hiển thị) gửi yêu
cầu đến Web Server (Apache), Web Server tiếp nhận và phân tích các yêu cầu từ ngƣời
dùng, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của ngƣời dùng và trả kết quả theo yêu
cầu. Nếu yêu cầu đó liên quan đến bản đồ hay dữ liệu địa lý, Web Server sẽ gửi yêu cầu
đến Map Server (Geo Server) để truy xuất những thông tin liên quan đến dữliệu bản đồ.
Khi có đƣợc nguồn dữ liệu phù hợp với yêu cầu của ngƣời dùng, Map Server gửi sang
Web Server. Web Server sẽ trả thông tin về cho ngƣời duyệt web theo giao diện đƣợc cài
đặt sẵn. Việc trao đổi thông tin liên quan đến bản đồ hay dữ liệu địa lý trong hệ thống
đƣợc thực hiện theo chuẩn dữ liệu không gian OGC (Open GeoSpatial Consortium).
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Các bản đồ dự báo tai biến địa chất tại khu vực nghiên cứu khái quát ở tỷ lệ 1:
50.000 và chi tiết ở tỷ lệ 1:10.000:
+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá vùng nghiên cứu khái quát - huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000;
+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá vùng nghiên cứu khái quát - huyện
Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1:50.000;
+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá vùng nghiên cứu chi tiết - lƣu vực
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Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1:10.000;
+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá vùng nghiên cứu chi tiết - lƣu vực
Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1:10.000.
- Phƣơng pháp nghiên cứu tai biến địa chất và đánh giá rủi ro ở khu vực miền núi
và khu vực Bắc Kạn.
- WebGIS về điều kiện tự nhiên, xã hội và tai biến địa chất khu vực Bắc Kạn.
- Công nghệ phân tích ảnh RADAR - TerraSAR trong nghiên cứu cấu trúc địa chất
và tai biến địa chất.
- Hệ thống quan trắc tự động về khí tƣợng - thủy văn - trƣợt lở đất ở hai khu vực
nghiên cứu chi tiết.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên của Đề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học: Đề tài đã công bố 02 bài báo:
- Phƣơng pháp xác định ngƣỡng mƣa gây tai biến địa chất khu vực miền núi Việt
Nam - Thử nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, Số 653, tháng
05/2015. ISSN 0086-8744, trang 40-45;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến - WebGIS phục vụ công tác cảnh báo sớm tai
biến trƣợt lở đất đá khu vực miền núi Việt Nam - Thử nghiệm ở tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí
Địa chất và Khoáng sản, Tập 11. ISBN: 978-604-904-677-3, trang 173-179.
2.3.2,Công tác đào tạo:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả của đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Sản phẩm 1, 3 và 5 của đề tài đã và đang đƣợc ứng dụng và phát triển phục vụ
công tác điều tra cơ bản về tai biến trƣợt lở đất đá trong khuôn khổ Đề án Chính phủ
“Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ thảm họa trƣợt lở đất đá các vùng
miền núi Việt Nam” do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện từ năm
2012.
- Sản phẩm 2 và 3 của đề tài đã đƣợc chuyển giao về hai huyện Chợ Đồn và Pác
Nặm, phục vụ công tác cảnh báo sơ bộ về tai biến trƣợt lở đất đá và công tác quản lý
thiên tai tại các địa phƣơng này.
- Sản phẩm 4 của đề tài đề xuất tiếp tục đƣợc phát triển trong các đề tài, dự án có
sử dụng ảnh RADAR - TerraSAR phục vụ các công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản về
cấu trúc địa chất và tai biến địa chất.
2.6. Kết luận:
- Đề tài đã đề xuất và triển khai một quy trình nghiên cứu tai biến địa chất, trọng
tâm vào tai biến trƣợt lở đất đá, và đánh giá rủi ro ở khu vực miền núi và khu vực Bắc
Kạn. Quy trình này bao gồm một tổ hợp các phƣơng pháp nghiên cứu: ứng dụng công
nghệ phân tích viễn thám (ảnh RADAR độ phân giải cao và ảnh máy bay), các mô hình
không gian GIS (AHP, SMCE và Flow-R) kết hợp với các phƣơng pháp khảo sát, điều tra
và đánh giá truyền thống. Đề tài đã đánh giá hiện trạng trƣợt lở đất đá trong mối liên
quan với các yếu tố thành phần có vai trò khống chế sự hình thành tai biến trƣợt lở đất đá
trong khu vực nghiên cứu thử nghiệm Chợ Đồn và Pác Nặm. Các yếu tố khống chế quan
trọng nhất bao gồm: địa hình, địa chất - kiến tạo, thạch học, vỏ phong hóa, thảm phủ thực
vật, mạng lƣới sông suối, lƣợng mƣa và các yếu tố nhân sinh. Các kết quả của đề tài đã
cho thấy công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) là nhóm giải pháp
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công nghệ có ảnh hƣởng tích cực trong công tác điều tra địa chất nói chung và đánh giá
tai biến địa chất nói riêng. Nhƣ vậy, phân tích ảnh viễn thám kết hợp với phân tích GIS
chính là một trong những hệ phƣơng pháp có hiệu quả cao nhất khi điều tra nghiên cứu
và giám sát tai biến trƣợt lở đất đá và bảo vệ môi trƣờng.
- Việc ứng dụng công nghệ phân tích ảnh RADAR - TerraSAR trong nghiên cứu
cấu trúc địa chất và tai biến trƣợt lở đất đá tại 2 khu vực Chợ Đồn và Pác Nặm có vai trò
quan trọng trong việc xác định, chính xác hóa các khu vực có biểu hiện dịch chuyển đất
đá. Đây là các số liệu tiền đề để xác định các khu vực có tai biến trƣợt lở đất đá trong khu
vực nghiên cứu. Kết quả việc ứng dụng phân tích ảnh RADAR, phối hợp với giải đoán
ảnh máy bay và điều tra khảo sát thực địa là các bản đồ hiện trạng trƣợt lở đất đá tỷ lệ
1:50.000 và 1: 10.000 cho toàn bộ khu vực 2 huyện Chợ Đồn và Pác Nặm. Các sản phẩm
bản đồ này hỗ trợ đáng kể cho quá trình quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên lãnh thổ
của địa phƣơng, định hƣớng xây dựng các trung tâm cụm xã, xây dựng và cải tạo các
tuyến giao thông miền núi.
- Bằng việc ứng dụng các mô hình không gian GIS, phân tích, đánh giá và đối
sánh các lớp thông tin, bản đồ, sơ đồ các yếu tố thành phần (vỏ phong hóa, thảm phủ,
lƣợng mƣa, độ phân cắt địa hình, mô hình số độ cao DEM, mạng lƣới dòng chảy...), Đề
tài đã thành lập đƣợc các bản đồ phân vùng nguy cơ trƣợt lở đất đá tại khu vực nghiên
cứu khái quát ở tỷ lệ 1: 50.000 cho hai huyện Chợ Đồn và Pác Nặm, và tại khu vực
nghiên cứu chi tiết ở tỷ lệ 1: 10.000 cho hai lƣu vực Nghĩa Tá và Công Bằng. Các sản
phẩm bản đồ có thể sử dụng trực tiếp cho công tác quy hoạch dân cƣ, phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ, làm công cụ cảnh báo sơ bộ để hỗ trợ cộng đồng chủ động chuẩn bị
các biện pháp phòng, tránh và giảm thiểu hậu quả do trƣợt lở đất đá gây nên.
- Đề tài đã triển khai nghiên cứu cơ sở khoa học cho công tác thiết lập một hệ
thống quan trắc hiện trƣờng các yếu tố khí tƣợng - thủy văn. Trên cơ sở đó, đề tài đã thử
nghiệm lắp đặt một hệ thống các thiết bị quan trắc tự động các yếu tố khí tƣợng - thủy
văn ở hai huyện Chợ Đồn và Pác Nặm. Kết hợp với công tác thu thập và xây dựng bộ cơ
sở dữ liệu mƣa và các sự kiện thiên tai trong quá khứ xảy ra ở tỉnh Bắc Kạn, đề tài đã
bƣớc đầu đánh giá mối quan hệ giữa các hiện tƣợng tai biến địa chất và các ngƣỡng mƣa
có khả năng kích hoạt các sự cố trƣợt lở đất đá và các tai biến địa chất khác. Kết quả cho
thấy có thể chiết xuất và xây dựng một số mô hình ngƣỡng mƣa dự báo nguy cơ trƣợt lở
đất đá và các tai biến địa chất liên quan dựa trên bộ cơ sở dữ liệu mƣa nhiều năm và hiệu
chỉnh mô hình bằng các dữ liệu quan trắc hiện trƣờng. Nhƣ vậy lắp đặt việc xây dựng các
trạm quan trắc tự động các yếu tố khí tƣợng - thủy văn, kết hợp với kết hợp với việc điều
tra và nghiên cứu tai biến địa chất, có thể phục vụ hiệu quả công tác cảnh báo nguy cơ
trƣợt lở đất đá và các tai biến địa chất liên quan, góp phân nâng cao hiệu quả công tác
phòng chống tai biến địa chất tại khu vực quan trắc và các khu vực có đặc điểm tƣơng
đồng.
- Đề tài đã đƣợc thiết kế một Hệ thống WebGIS về điều kiện tự nhiên, xã hội và
tai biến địa chất khu vực Bắc Kạn, cụ thể cho các tai biến trƣợt lở đất đá xảy ra ở 2 huyện
Chợ Đồn và Pác Nặm. Hệ thống WebGIS nay có thể đƣợc sử dụng đồng thời nhƣ là một
công cụ quản lý, giám sát, chia sẻ, tra cứu, truy vấn, cập nhật thông tin và triển khai cảnh
báo nhanh và hiệu quả cho địa phƣơng, và là cơ sở cho việc ra quyết định ứng phó kịp
thời, phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến địa chất.
2.7. Kiến nghị:
- Các nội dung chính trong nghiên cứu này mới chỉ là bƣớc nghiên cứu thử
nghiệm, và một số kết quả đã đạt đƣợc của Đề tại hiện nay đang đƣợc ứng dụng triển
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khai trong Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ thảm họa trƣợt lở
đất đá các vùng miền núi Việt Nam”, đặc biệt là quy trình nghiên cứu tai biến trƣợt lở đất
đá và đánh giá rủi ro ở khu vực miền núi, mô hình không gian GIS, các trạm quan trắc tự
động các yếu tố khí tƣợng - thủy văn và công nghệ WebGIS phục vụ cảnh báo sớm tai
biến địa chất.
- Việc sử dụng hiệu quả các sản phẩm của nghiên cứu này phục vụ công tác cảnh
báo tai biến địa chất luôn rất cần sự phối hợp thống nhất giữa các nhà khoa học và các
cấp chính quyền địa phƣơng, đặc biệt, có sự tham gia của những ngƣời dân địa phƣơng.
Hiện nay ở Việt Nam, một hệ thống cảnh báo sớm đƣợc tích hợp đầy đủ các hợp phần
công tác giữa các nhà khoa học, các cấp chính quyền và cộng đồng địa phƣơng vẫn còn
rất thiếu. Để hƣớng tới thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm tai biến địa chất và thảm họa
môi trƣờng tự nhiên Việt Nam, các hoạt động nghiên cứu và nâng cao năng lực dự báo
nguy cơ tai biến địa chất, đặc biệt là các tai biến trƣợt lở đất đá để giảm thiểu thiệt hại
cho các khu vực miền núi Việt Nam nói chung là những nội dung hết sức cấp thiết. Do
vậy, các tác giả đề xuất tiếp tục phát triển các nghiên cứu này cho các khu vực trọng điểm
ở các tỷ lệ lớn hơn 1:10.000, cụ thể nhƣ sau:
1-Nghiên cứu phát triển hệ phƣơng pháp nghiên cứu tai biến địa chất và đánh giá
rủi ro do tai biến địa chất tại các khu vực miền núi trọng điểm ở tỷ lệ điều tra chi tiết (lớn
hơn 1:10.000).
2-Nghiên cứu xây dựng các mô hình không gian GIS để thành lập bản đồ phân
vùng cảnh báo nguy cơ do tai biến địa chất gây ra tại các khu vực miền núi trọng điểm,
phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai.
3-Nghiên cứu sử dụng hiệu quả hệ thống WebGIS trong công tác ứng phó với
thiên tai của chính quyền và cộng đồng địa phƣơng.
4-Nghiên cứu khai thác dữ liệu quan trắc hiện trƣờng các yếu tố khí tƣợng - thủy
văn để chiết xuất các ngƣỡng mƣa kích hoạt các sự cố tai biến địa chất tại các khu vực
miền núi trọng điểm.
5-Nghiên cứu thiết kế hệ thống quan trắc tự động khí tƣợng - thủy văn - trƣợt lở
đất đá phục vụ công tác cảnh báo trƣợt lở đất đá tại các khu vực miền núi trọng điểm.
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[3] NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC PHƢƠNG PHÁP THÍCH HỢP ĐIỀU
TRA, ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG KHÔNG
GIAN KARST NGẦM - ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI THỊ XĂ LAI CHÂU
(Mã số: TNMT.03.23)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Tiến Chung và KS. Trần Điệp Anh;
Email:htchung@monre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Đoàn Thế Anh, CN. Đỗ Văn
Thắng, TS. Tăng Đình Nam, ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc, KS. Lƣơng Thị Tuất, CN. Đào
Thanh Hƣơng, ThS. Nguyễn Quốc Khánh, ThS. Đinh Tiến Dũng, KS. Lại Quang Tuấn,
KS. Trần Minh Thuận, KS. Nguyễn Tiến Hoan.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra địa chất phù hợp để đánh giá tai
biến địa chất (sập, sụt) liên quan đến hệ thống karst ngầm;
- Xây dựng quy trình nghiên cứu, điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy
cơ sập sụt liên quan đến không gian karst ngầm.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Tổng hợp, phân tích tổ hợp các phƣơng pháp địa chất-địa vật lý-hang động đang
đƣợc sử dụng trong điều tra đánh giá tai biến địa chất (sập, sụt) liên quan đến hệ thống
không gian karst ngầm ở trong và ngoài nƣớc; Lựa chọn các phƣơng pháp thích hợp với
điều kiện thực tiễn của Việt Nam;
- Triển khai các phƣơng pháp đƣợc lựa chọn tại thị xã Lai Châu, điều tra đánh giá
tai biến địa chất (sập, sụt). Thành lập các báo cáo xử lý kết quả của các phƣơng pháp đã
áp dụng tại thị xã Lai Châu;
- Thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo tai biến địa chất (sập, sụt) tỉ lệ 1:50.000 và
đề xuất các biện pháp phòng tránh giảm thiểu cho thị xã Lai Châu;
- Xây dựng dự thảo quy trình áp dụng hệ phƣơng pháp thích hợp nghiên cứu hệ
thống không gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 ÷ 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1882 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.772triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Theo thống kê, karst chiếm khoảng 15% diện tích bề mặt Trái Đất,
chủ yếu phân bố ở khu vực Bắc bán cầu, tạo nên những đai karst lớn quy mô toàn cầu,
trong đó có đai karst nhiệt đới lớn, kéo dài từ Địa Trung Hải qua Trung Cận Đông, tới
bán đảo Đông Dƣơng và Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, đá vôi chiếm gần 20% diện tích
lãnh thổ phần đất liền và nếu tính riêng khu vực phía Bắc thì tỷ lệ này lên tới 40%.
Ngoài việc thụ hƣởng những nguồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa
vô cùng phong phú, cộng đồng ngƣời sinh sống trên các khu vực đá vôi luôn phải đối mặt
với hàng loạt những khó khăn nhƣ ô nhiễm nguồn nƣớc, khan hiếm nƣớc mặt, mất nƣớc
hồ chứa, các tai biến địa chất nhƣ sập sụt, lũ ống, lũ quét v.v. Tai biến địa chất nói chung
vốn đã gây ra cho con ngƣời những tổn thất nặng nề về ngƣời và của, trong số đó tai biến
địa chất karst liên quan chặt chẽ với hệ thống không gian karst ngầm do tính chất đặc biệt
của nó nên rất khó dự báo và thƣờng xảy ra hết sức bất ngờ làm gia tăng mức độ thiệt hại
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do con ngƣời không kịp đề phòng.
Trong những năm gần đây, trên địa bàn một số địa phƣơng ở miền Bắc Việt Nam
đã liên tục xảy ra hàng loạt các tai biến địa chất với quy mô ngày càng mở rộng, mức độ
ngày càng nghiêm trọng ở các khu vực karst nhƣ Cam Lộ (Quảng Trị); Thanh Ba (Phú
Thọ); thành phố Lạng Sơn; Đồng Hỷ, Bá Thƣợng, Sơn Cẩm (Thái Nguyên); Quốc Oai
(Hà Nội); Cẩm Phả (Quảng Ninh); thị xã Lai Châu; Yên Định (Thanh Hóa), v.v. đặt ra
trƣớc mắt các nhà khoa học một nhu cầu cấp thiết là tìm ra một tổ hợp các phƣơng pháp
thích hợp để nghiên cứu vấn đề này.
Nghiên cứu tai biến địa chất nói chung ở Việt Nam đã đƣợc tiến hành trong
khoảng gần 20 năm trở lại đây bƣớc đầu đã đạt đƣợc những kết quả khả quan, xác định
đƣợc hiện trạng, góp phần cảnh báo sớm và đề xuất các biện pháp giảm thiểu thiệt hại
của các dạng tai biến địa chất nhƣ trƣợt lở, xói lở, lũ ống, lũ quét v.v. chủ yếu ở các vùng
phi karst. Đối với các vùng karst, việc nghiên cứu tai biến địa chất gặp khó khăn hơn
nhiều nên mức độ nghiên cứu có phần bị hạn chế hơn, một phần do tính chất phức tạp của
địa hình karst, nhƣng chủ yếu là do các tai biến địa chất ở khu vực karst liên quan chặt
chẽ với sự hình thành và phát triển của hệ thống không gian karst ngầm mà việc sử dụng
các phƣơng pháp nghiên cứu địa chất và tai biến địa chất thông thƣờng nhƣ vẫn áp dụng
đối với các vùng phi karst sẽ mang lại hiệu quả thấp.
Từ năm 1993 đến nay, trong khuôn khổ các dự án hợp tác Việt-Bỉ nghiên cứu địa
chất karst ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã phối
hợp với các chuyên gia hang động quốc tế đã tiến hành hàng chục đợt khảo sát, đo vẽ gần
400 hang động karst; thực hiện nhiều thí nghiệm thả chất chỉ thị ở một số nơi nhƣ Sơn
La, Hòa Bình, Lai Châu v.v. Kết quả phần nào đã làm sáng tỏ hệ thống không gian ngầm
ở các vùng karst miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, việc đề xuất một quy trình trong đó sử
dụng một tổ hợp các phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp và hiệu quả để nghiên cứu các
tai biến địa chất liên quan đến hệ thống không gian ngầm ở các vùng karst hầu nhƣ vẫn
chƣa đƣợc chính thức đề cập đến.
Kết quả nghiên cứu tai biến địa chất karst là cơ sở khoa học xác định hiện trạng tai
biến địa chất và cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra tai biến địa chất và đồng thời đề xuất các
phƣơng pháp giảm thiểu hậu quả của chúng, phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế các
công trình xây dựng và phát triển các khu dân cƣ đảm bảo an toàn trên vùng karst. Muốn
vậy, cần sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp, tiếp cận trực tiếp hoặc gián tiếp,
qua đó làm sáng tỏ đặc điểm phát triển karst, đặc tính không gian ngầm, đặc điểm dòng
chảy ngầm, mức độ ổn định bề mặt v.v. Một số các phƣơng pháp đã từng đƣợc sử dụng
để nghiên cứu tai biến địa chất karst bao gồm: khảo sát hiện trạng hố sụt, khảo sát hang
động, nghiên cứu đặc điểm địa chất, kiến tạo - địa mạo, địa chất thủy văn - địa chất công
trình, thả chất chỉ thị và quan trắc động thái nƣơc dƣới đất, khoan thăm dò, khảo sát địa
vật lý v.v. Tuy nhiên, nhiều khi hiệu quả của các phƣơng pháp không tƣơng ứng với số
tiền đầu tƣ và thậm chí đôi khi còn trở nên lãng phí vì đƣợc sử dụng chƣa phù hợp. Điều
đó đặt ra một yêu cầu là lựa chọn một tổ hợp các phƣơng pháp thích hợp và tìm kiếm một
quy trình sử dụng hợp lý các phƣơng pháp này để giải quyết vấn đề tai biến địa chất ở các
vùng karst.
Đề tài “Nghiên cứu lựa chọn các phƣơng pháp thích hợp điều tra, đánh giá tai biến
địa chất liên quan đến hệ thống không gian karst ngầm - Áp dụng thử nghiệm tại thị xã
Lai Châu” đã tạo cơ sở pháp lý và nguồn đầu tƣ tài chính để tập thể tác giả nghiên cứu
tìm kiếm một tổ hợp các phƣơng pháp thích hợp điều tra, đánh giá tai biến địa chất liên
quan đến hệ thống không gian karst ngầm và áp dụng thử nghiệm tại một trong những
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điểm nóng về tai biến sập, sụt karst ở miền Bắc Việt Nam là khu vực thị xã Lai Châu.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Tổng hợp, phân tích tổ hợp các phƣơng pháp địa chất - địa vật lý - hang động
đang đƣợc sử dụng trong điều tra, đánh giá tai biến địa chất (sập, sụt) liên quan đến hệ
thống không gian karst ngầm trong và ngoài nƣớc; Lựa chọn các phƣơng pháp thích hợp
với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam;
- Triển khai các phƣơng pháp đƣợc lựa chọn tại thị xã Lai Châu, điều tra đánh giá
tai biến địa chất (sập, sụt). Thành lập các báo cáo xử lý kết quả của các phƣơng pháp đã
áp dụng tại thị xã Lai Châu;
- Các phƣơng pháp địa chất bao gồm:
+ Phƣơng pháp khảo sát địa chất (nghiên cứu thạch học, cấu trúc kiến tạo);
+ Phƣơng pháp địa mạo rất có ý nghĩa trong việc xác định quy luật, tính phân bậc
phát triển karst liên quan với cấu trúc địa chất và vận động Tân kiến tạo;
+ Các phƣơng pháp địa chất thủy văn đƣợc sử dụng bao gồm: phƣơng pháp khảo
sát địa chất thủy văn; phƣơng pháp quan trắc động thái nƣớc ngầm và phƣơng pháp thả
chất chỉ thị kết nối dòng chảy (phƣơng pháp đánh dấu).
- Phƣơng pháp địa vật lý nhằm xác định sự tồn tại của hệ thống không gian karst
ngầm ở dƣới sâu thông qua các đặc tính địa vật lý của chúng. Hệ các phƣơng pháp địa vật
lý có tính khả thi trong việc triển khai cũng nhƣ khả năng đầu tƣ trang thiết bị hiện nay
đƣợc lựa chọn bao gồm:Phƣơng pháp đo sâu phân cực theo mô hình 2D;Phƣơng pháp đo
rada xuyên đất.
- Phƣơng pháp khảo sát hang động là phƣơng pháp khảo sát trực quan nhất để xác
định quy mô và các đặc điểm phát triển của hệ thống không gian karst ngầm, kết nối các
dòng chảy ngầm và là cơ sở quan trọng cho việc đánh giá TBĐC sập, sụt trên khu vực
nghiên cứu;
- Phƣơng pháp điều tra thông tin hiện trạng sập, sụt;
- Phƣơng pháp phƣơng pháp giải đoán, phân tích ảnh viễn thám, bản đồ địa hình;
- Phƣơng pháp ứng dụng GIS để xây dựng các lớp bản đồ đầu vào và thành lập sơ
đồ phân vùng dự báo sập, sut liên quan đến hang động karst ngầm;
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Sơ đồ hiện trạng tai biến địa chất liên quan đến hang động karst tỉ lệ 1:50.000
vùng nghiên cứu;
- Sơ đồ phân vùng và dự báo tai biến địa chất liên quan đến hang động karst tỉ lệ
1:50.000 vùng nghiên cứu;
- Thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo tai biến địa chất (sập, sụt) tỷ lệ 1:50.000
và đề xuất các biện pháp phòng tránh giảm thiểu cho thị xã Lai Châu;
- Báo cáo phân tích lựa chọn tổ hợp các phƣơng pháp nghiên cứu không gian
ngầm và các tai biến địa chất liên quan;
- Dự thảo Quy trình nghiên cứu, điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ
sập sụt liên quan đến không gian karst ngầm.
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- Xây dựng dự thảo Quy trình áp dụng hệ phƣơng pháp thích hợp nghiên cứu hệ
thống không gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan.
2.3.2. Các công bố khoa học:
2.3.2,Công tác đào tạo: Góp phần đào tạo thành công 01 Thạc sỹ chuyên ngành
kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Tiêu đề “Nghiên cứu giải pháp
nền móng cho công trình xây dựng trên vùng karst ở thị xã Lai Châu”
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Kết quả của đề tài yêu cầu đƣợc bàn giao cho các đơn vị nghiên cứu, UBND tỉnh
Lai Châu và các khu vực có sự phân bố đá vôi;
- Kết quả này cũng là tiền đề để tập thể tác giả triển khai nghiên cứu trên diện rộng
sự phân bố của karst ngầm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phiếu đề xuất đã đƣợc gửi lên Bộ
chủ quản xin tiếp tục triển khai nhân rộng.
2.6. Kết luận và Kiến nghị:
1-Trên cơ sở phân tích, luận giải, đánh giá dựa trên các tiêu chí: cơ sở khoa học,
tính hiệu quả, khả thi, giảm thiểu chi phí đầu tƣ để phù hợp với điều kiện Việt Nam, song
song với việc tiếp cận và sử dụng lợi thế của các phƣơng pháp hiện đại, tập thể tác giả đã
lựa chọn đƣợc hệ các phƣơng pháp thích hợp nghiên cứu TBĐC (sập, sụt) liên quan đến
hệ thống không gian karst ngầm.
2-Việc triển khai áp dụng thử nghiệm một tổ hợp phƣơng pháp nghiên cứu ở khu
vực thị xã Lai Châu là rất cần thiết và đã giúp tập thể tác giả rút ra những kinh nghiệm
quý giá khi nghiên cứu tính khả thi và trình tự thi công của từng phƣơng pháp sao cho đạt
đƣợc hiệu quả cao nhất. Kết quả của việc áp dụng thử nghiệm tổ hợp các phƣơng pháp
thích hợp nghiên cứu TBĐC liên quan đến hệ thống không gian karst ngầm đƣợc thể hiện
trên “Sơ đồ phân vùng và dự báo tai biến địa chất liên quan đến hang động karst vùng
nghiên cứu” đã phần nào phản ánh đƣợc nguy cơ tiềm ẩn TBĐC cũng nhƣ tính phức tạp
của hệ thống không gian karst ngầm phát triển rất mạnh mẽ ở khu vực này.
3-Đề tài đã xây dựng đƣợc dự thảo “Quy trình nghiên cứu, điều tra, đánh giá và
phân vùng cảnh báo nguy cơ sập, sụt liên quan đến không gian karst ngầm” trong đó thể
hiện trình tự các bƣớc tiến hành, nội dung công việc cần thực hiện và sản phẩm của từng
bƣớc. Quy trình này đƣợc sử dụng để nghiên cứu TBĐC liên quan đến hệ thống không
gian karst ngầm trên một diện tích lớn nhƣ thị xã Lai Châu và các khu vực có điều kiện
địa chất tƣơng tự, còn đối với những điểm sập, sụt cụ thể các phƣơng pháp sẽ đƣợc linh
hoạt áp dụng tùy vào điều kiện thực tế.
4-Đứt gãy và các đới dập vỡ kiến tạo là một trong những yếu tố quan trọng hình
thành hệ thống không gian karst ngầm và gây ra các TBĐC (sập, sụt) liên quan.
5-Để đảm bảo cho sự phát triển an toàn và bền vững trên vùng karst, việc quy
hoạch và xây dựng các công trình cần đƣợc gắn liền với các sơ đồ dự báo, phân vùng
nguy cơ xảy ra TBĐC và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng trên vùng karst hiện hành.
6-Các nghiên cứu về hệ thống không gian karst ngầm cũng nhƣ các vấn đề liên
quan đến karst tại Việt Nam còn rất hạn chế, các phƣơng pháp tiếp cận còn thô sơ, tập thể
tác giả kiến nghị các cấp lãnh đạo cần quan tâm và đầu tƣ hơn nữa tới hƣớng nghiên cứu
này nhằm mở ra các dự án mới thiết thực và góp phần nâng cao đời sống của ngƣời dân
sinh sống trên vùng karst.
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NỘI DUNG 7. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ KHOANH ĐỊNH
CÁC DI SẢN ĐỊA CHẤT, CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT Ở VIỆT NAM
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CHO VIỆC XÁC
LẬP, BẢO TỒN, SỬ DỤNG HỢP LÝ DI SẢN ĐỊA CHẤT, CÔNG VIÊN ĐỊA
CHẤT Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.03.11)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đại Trung; Email:trung_nd@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: CN. Trần Minh Thuận, TS. Đỗ Tuyết,
Phạm Khả Tủy, TS. Đoàn Nhật Trƣởng, TS. Trần Tân Văn, KS. Đàm Ngọc, CN. Lƣơng
Thị Tuất, CƣN. Đỗ Văn Thắng, CƣN. Đinh Tiến Dũng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Mục tiêu tổng quát của đề tài nhằm nghiên cứu các cơ sở khoa học và pháp lý để
bảo tồn các di sản địa chất (DSĐC) bằng việc xây dựng và thành lập các công viên địa
chất (CVĐC) phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc và theo kịp đƣợc với xu hƣớng phát
triển chung về mô hình này của thế giới;
- Các mục tiêu cụ thể của đề tài nhằm: - Xây dựng cơ sở khoa học và pháp lý cho
việc xác định, phân loại và đánh giá các DSĐC để xây dựng và thành lập CVĐC ở Việt
Nam lấy ví dụ thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý xây dựng CVĐC cao
nguyên đá Đồng Văn; - Xây dựng dự thảo qui trình thành lập CVĐC ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập di sản địa chất và công
viên địa chất Việt Nam;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc bảo tồn các di sản địa chất và
thành lập công viên địa chất Việt Nam;
- Nghiên cứu sử dụng hợp lý các di sản địa chất và công viên địa chất ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 605triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 605 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Ngày 03 tháng 10 năm 2010, tại đảo Lesvos, Hy Lạp, ở phiên tổng
kết của Hội thảo quốc tế của mạng lƣới công viên địa chất Châu Âu, Cao nguyên đá
Đồng Văn đã đƣợc mạng lƣới công viên địa chất toàn cầu thuộc Tổ chức Khoa học-Văn
hóa và Giáo dục Liên hợp quốc công nhận là công viên địa chất Toàn cầu. Đây là công
viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và là công viên địa chất toàn cầu thứ năm
của khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dƣơng. Để có đƣợc kết quả này, Ủy ban Nhân dân
tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ủy ban Khoa học-Văn hóa và Giáo dục Việt Nam và Viện
Khoa học Địa chất và Khoáng sản nghiên cứu xây dựng những cơ sở khoa học tự nhiên
và xã hội cũng nhƣ những văn bản pháp lý cho hồ sơ xin gia nhập mạng lƣới công viên
địa chất toàn cầu và hoàn thiện các hƣớng dẫn xây dựng công viên địa chất do mạng lƣới
công viên địa chất toàn cầu đƣa ra. Những kết quả thu đƣợc từ việc xây dựng những cơ
sở khoa học và pháp lý trong tiến trình xây dựng và thành lập công viên địa chất cao
nguyên đá Đồng Văn là những cơ sở khoa học cơ bản cũng nhƣ văn bản pháp lý chủ yếu
cho việc nghiên cứu xây dựng quy trình thành lập công viên địa chất ở Việt Nam.
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Đồng thời để nâng cao năng lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá
trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc
giai đoạn 2010-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã cho phép Viện Khoa học Địa
chất và Khoáng sản và TS. Nguyễn Đại Trung thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ cấp
Bộ mang mã số TNMT.03.11 “Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập,
bảo tồn, sử dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam”
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lí các tài liệu:Để tiếp cận
kế thừa đƣợc các kết quả nghiên cứu có trƣớc về DSĐC và CVĐC, đề tài sẽ áp dụng
phƣơng pháp thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý các tài liệu nghiên cứu về DSĐC và
CVĐC ở Thế giới và ở Việt Nam. Các bƣớc tiến hành của phƣơng pháp này bao gồm:
+ Tìm ra các từ khóa liên quan đến các từ DSĐC và CVĐC bằng tiếng Việt và
tiếng Anh trên mạng internet để lấy đƣợc các tài liệu công bố từ các trang website của
các tổ chức nghiên cứu về DSĐC và CVĐC cũng nhƣ các tạp chí về DSĐC trên thế giới
của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nƣớc;
+ Thu thập các bài báo, công trình nghiên cứu về DSĐC và CVĐC ở trung tâm
thông tin lƣu trữ địa chất và lựa chọn liên quan đến vùng nghiên cứu (phạm vi và đối
tƣợng nghiên cứu);
+ Tổng hợp xử lý các tài liệu thu thập đƣợc để tìm ra các kết quả nghiên cứu liên
quan đến những nội dung nghiên cứu của đề tài về cơ sở khoa học cũng nhƣ pháp lý về
DSĐC và CVĐC. Từ đó nêu ra đƣợc các kết quả đã đƣợc nghiên cứu có thể áp dụng kế
thừa hay những vấn đề mà các nghiên cứu trƣớc chƣa giải quyết đƣợc hoặc chƣa đƣợc
nghiên cứu thì cần bổ sung.
2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa: Nhằm nghiên cứu đối tƣợng là các DSĐC
ở vùng nghiên cứu cần phải áp dụng phƣơng pháp khảo sát thực địa. Trên cơ sở kết quả
của việc áp dụng phƣơng pháp thu thập tổng hợp và xử lý tài liệu hiện có liên quan đến
DSĐC và CVĐC, phạm vị nghiên cứu đƣợc giới hạn là khu vực CVĐC cao nguyên đá
Đồng Văn cho phù hợp với kinh phí, thời gian cũng nhƣ tính cấp thiết của việc nghiên
cứu. Các bƣớc của phƣơng pháp này gồm có:
+ Tổng hợp xử lý các tài liệu liên quan đến khu vực nghiên cứu để kế thừa các kết
quả nghiên cứu có trƣớc, vạch ra các công việc cần thiết liên quan đến nghiên cứu DSĐC
ở thực địa;
+ Lập kế hoạch thực địa phù hợp với nội dung nghiên cứu về DSĐC và CVĐC
theo một mẫu cụ thể gồm các mục đặc trƣng cho các xác định, phân loại DSĐC cũng nhƣ
theo hƣớng dẫn của UNESCO năm 2010 [Error! Reference source not found.] về đánh
giá CVĐC;
+ Các ghi chép thu thập thông tin trong sổ nhật ký bao gồm: các thông tin chung,
định điểm, khái quát đặc điểm địa chất-địa mạo, xác định phân loại kiểu DSĐC, tên
DSĐC, đánh giá xếp hạng DSĐC, ý nghĩa văn hóa-khoa học và giáo dục, triển vọng du
lịch STĐC, chụp ảnh và quay phim, lấy mẫu (nếu có), kết luận hành trình;
+ Thu thập các thông tin liên quan đến DSĐC (văn hóa, đa dạng sinh học v.v.);
+ Thu thập các thông tin về hang động (vị trí hang, chiều dài, chiều sâu, hƣớng
phát triển, sơ đồ hàng, năm khảo sát, ngƣời khảo sát v.v.).
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin điều tra về di sản địa chất và loại khác:
Nhằm thu thập các hiểu biết của cộng đồng xã hội về các biểu hiện DSĐS và đánh giá
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CVĐC ở khu vực nghiên cứu, cần áp dụng phƣơng pháp thu thập thông tin. Các bƣớc
tiến hành bao gồm:
+ Lập các mẫu phiếu thu thập thông tin bằng điểm số về CVĐC theo các tiêu chí
hƣớng dẫn của UNESCO năm 2010 [Error! Reference source not found.] về: Địa chất
và cảnh quan, bảo tồn địa chất, di sản thiên nhiên và văn hóa, cơ cấu quản lý, thông tin và
giáo dục môi trƣờng, du lịch địa chất, phát triển kinh tế bền vững;
+ Lập các mẫu phiếu đánh giá bằng điểm số các biểu hiện DSĐC theo các tiêu chí
đánh giá của UNESCO [Error! Reference source not found.] về: Giá trị khoa học và
giáo dục, đa dạng địa chất, giá trị cảnh quan thẩm mỹ, giá trị văn hóa-xã hội và lịch sử,
các mối đe dọa và nhu cầu bảo tồn, tiềm năng khai thác và sử dụng;
+ Phát các mẫu phiếu cho cộng đồng xã hội (ở đề tài lựa chọn toàn bộ công chức
làm việc ở ban quản lý CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn);
+ Xử lý các mẫu phiếu thông tin (thống kế, tính các giá trung bình đối với các
thông tin có tính định lƣợng bằng điểm số).
2.3.4. Phương pháp chuyên gia: Để nâng cao chất lƣợng kết quả nghiên cứu cần
học hỏi các kinh nghiệm nghiên cứu về DSĐC và CVĐC cũng nhƣ về địa chất của nhà
nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cổ sinh-địa tầng, kiến tạo-địa mạo, karst
và di sản địa chất, hang động v.v. ở phạm vi toàn quốc cũng nhƣ phạm vi khu vực nghiên
cứu, đề tài đã áp dụng phƣơng pháp chuyên gia. Các bƣớc tiến hành bao gồm:
+ Lập danh sách các cộng tác viên và chuyên gia liên quan đến các vấn đề mà đề
tài cần nghiên cứu (bao gồm các mảng tự nhiên và xã hội);
+ Lập nội dung, khối lƣợng công việc, tiến độ và thời gian, sản phẩm và giá trị
tƣơng ứng cho từng cộng tác viên và chuyên gia (trong văn phòng là các chuyên đề, bản
đồ v.v. cũng nhƣ ngoài thực địa là báo cáo thực địa);
+ Thảo luận và hoàn thiện về các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia;
+ Đƣa các kết quả nghiên cứu của cộng tác viên và chuyên gia vào sản phẩm của
đề tài.
2.3.5. Phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin: Để xây dựng cơ sở dữ liệu
về DSĐC và CVĐC thành một hệ thống, có thể xây dựng, sửa chữa, thay đổi, cập nhật, in
ấn và chia sẻ dƣới các dạng khác nhau trong các thành viên tham gia đề tài cũng nhƣ ở
các vị trí khác nhau thông qua internet và hệ thống thông tin địa lý (GIS), đề tài đã áp
dụng phƣơng pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Các bƣớc tiến hành bao gồm:
+ Lựa chọn phần mềm GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu phổ biến cho các đối tƣợng
nghiên cứu địa chất (là DSĐV và CVĐC) nhƣ MapInfor, Microsoft, ArcGIS v.v, và cho
việc lập trình trang website là asp.net v.v;
+ Xây dựng các trƣờng thuộc tính cho cơ sử dữ liệu dạng số là các bản vẽ (cập
nhật các thông tin về đối tƣợng nghiên cứu là các DSĐC và CVĐC vào các trƣờng này),
xây dựng các báo cáo trong bộ Office của Microsoft. Một số trƣờng thuộc tính chính của
các DSĐC bao gồm: tên cụm DSĐC, tên DSĐC, số thứ tự DSĐC, kí hiệu điểm khảo sát
địa chất và hồ sơ đi kèm (lấy từ các bản tính trong excel hoặc access v.v.), khái quát đặc
điểm địa chất-địa mạo, ý nghĩa giá trị văn hóa-khoa học và giáo dục, đánh giá cấp độ
DSĐC, thuộc tính để truy vấn các DSĐC và các di sản khác, tọa độ (UTM, độ cao) v.v;
+ Biên tập xuất bản cơ sở dữ liệu ra các dạng bản đồ, bản ảnh, báo cáo. Cơ sở dữ
liệu dạng website đƣợc công bố ở một địa chỉ trên internet cụ thể.
2.3.6. Phương pháp xác định, phân loại, đánh giá các biểu hiện di sản địa chất:
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Để nghiên cứu về các biểu hiện DSĐC ở khu vực nghiên cứu, cần xác định, phân loại,
đánh giá các DSĐC theo hệ thống GILGES và điều chỉnh [Error! Reference source not
found.]. Các bƣớc tiến hành nhƣ sau:
+ Xác định ngoài thực địa cũng nhƣ trong văn liệu thu thập các loại DSĐC bao
gồm 10 kiểu: Cổ sinh (A), địa mạo-hang động (B), cổ môi trƣờng (C), đá (D), địa tầng
(E), khoáng vật (F), kinh tế địa chất (H), kiến tạo (I), vũ trụ (K) và lục địa/đại dƣơng (L);
+ Đánh giá các cấp độ DSĐC (quốc tế, quốc gia, địa phƣơng) định lƣợng bằng
điểm số theo bảng đánh giá của Trần Tân Văn và nnk., 2010 [Error! Reference source
not found.] bao gồm: giá trị khoa học và giáo dục, tính đa dạng địa chất, giá trị cảnh
quan thẩm mĩ, giá trị văn hóa-xã hội và lịch sử, các mối đe dọa và nhu cầu bảo tồn, và
tiềm năng khai thác sử dụng. Tổng số điểm đánh giá là 100 điểm. Đối với cấp quốc tế thì
phải đủ hai điều kiện là: tổng số điểm phải lớn 50 và phụ tổng giá trị khoa học và giáo
dục với tính đa dạng địa chất phải lớn hơn hoặc bằng 35. Đối với cấp quốc gia cũng phải
đủ hai điều kiện là: tổng số điểm phải lớn 50 và phụ tổng giá trị khoa học và giáo dục với
tính đa dạng địa chất phải từ 25 đến 35. Còn đối với cấp địa phƣơng thì tổng số điểm từ
20 đến 50 và phụ tổng giá trị khoa học,giáo dục với tính đa dạng địa chất phải từ 15 đến
25.
2.3.7. Phương pháp phân loại, đánh giá công viên địa chất: Để đánh giá CVĐC
ở khu vực nghiên cứu, cần áp dụng phƣơng pháp phân loại, đánh giá CVĐC theo các tiêu
chí của IUCN năm 2005 [Error! Reference source not found.] và điều chỉnh cho phù
hợp với thực tế Việt Nam và của UNESCO năm 2010 [Error! Reference source not
found.]. Các bƣớc tiến hành bao gồm:
+ Phân loại các CVĐC gồm tám loại: karst/đảo karst; Núi/núi lửa; Các hệ thống
sông, hồ và đồng bằng châu thổ/đảo ven biển/biển; kiến tạo/cấu tạo; Hóa thạch-địa tầng,
khoáng vật-khoáng sản; Thạch học ; i) Bán khô v.v.;
+ Đánh giá định lƣợng bằng điểm số cho CVĐC theo năm tiêu chí sau: địa chất
cảnh quan, cơ cấu quản lý, hệ thống giải thích và giáo dục môi trƣờng, du lịch địa chất,
phát triển bền vững kinh tế khu vực. Tổng số điểm là 7.200. Một khu vực muốn xem xét
trở thành CVĐC toàn cầu thì phần điểm số của từng tiêu chí phải đạt trên 50%.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Qui trình thành lập công viên địa chất ở Việt Nam;
- Bản đồ phân bố các di sản địa chất (DSĐC) của Công viên địa chất (CVĐC) Cao
nguyên đá Đồng Văn tỉ lệ 1:50.000;
- Cơ sở dữ liệu DSĐC của CVĐC Cao nguyên đá Đồng Văn;
- Bản giới thiệu tiến trình xây dựng CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn;
2.3.1. Các công bố khoa hoc: Một số kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc trình
bày và công bố trong các tuyển tập ở các hội nghị hội thảo quốc tế công viên địa chất
Châu Âu lần thứ chín năm 2010 ở Hy Lạp và công viên địa chất Đông Nam Á-Thái Bình
Dƣơng lần thứ hai năm 2011 ở Việt Nam cũng nhƣ công bố trong sách giới thiệu về tài
nguyên địa chất năm 2012 và Tạp chí Địa chất năm 2015:
- Tài nguyên karst của Việt Nam: Hiện trạng, phƣơng hƣớng nghiên cứu và phát
triển bền vững. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Công viên Địa chất tại
Malaysia, 12-15/04/2010, trang 108.
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- Nghiên cứu đánh giá tiềm năng xây dựng công viên địa chất ở Việt Nam. Tuyển
tập báo cáo Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Công viên Địa chất Châu Âu tại Hy Lạp, 16/10/2010, trang 78.
- Các đặc điểm địa mạo karst và các dạng cảnh quan đặc trƣng ở công viên địa
chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Trong Tuyển tập các bài báo của Hội nghị mạng
lƣới Công viên địa chất Châu Á-Thái Bình Dƣơng lần thứ 2 về “Công viên địa chất và
du lịch địa chất cho phát triển bền vững vùng “(APGNSYMP2011), trang 51.
- Công viên địa chất Đồng Văn - Những phân tích khu vực và các hƣớng dẫn phát
triển. Trong Tuyển tập các bài báo của Hội nghị mạng lƣới Công viên địa chất Châu ÁThái Bình Dƣơng lần thứ 2 về “Công viên địa chất và du lịch địa chất cho phát triển bền
vững vùng “(APGNSYMP2011), trang 93.
- Ma Ngoc Giang and Artu Agostinho de Abreu e Sa, 2011. International
cooperation for the strategic development of Dong Van Geopark. Presentation at the 10
EGN.
- Các cụm di sản ở Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và
định hƣớng sử dụng phục vụ công tác quy hoạch công viên địa chất. Tạp chí địa chất số
351, 5-6/2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
2.6. Kết luận:Qua hai năm triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa
học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa
chất ở Việt Nam” tập thể tác giả đã hoàn thành mục tiêu và các nội dung nhiệm vụ nhƣ
đã đề ra. Đề tài đã áp dụng các phƣơng pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại bao
gồm tổng hợp thu thập và xử lý số liệu, khảo sát thực địa, cộng tác với các chuyên gia,
xây dựng cơ sở dữ liệu bằng áp dụng hệ thống tin địa lý, xác định, phân loại và đánh giá
các DSĐC và CVĐC v.v. Một số kết quả chính của đề tài đã thu đƣợc nhƣ sau:
1-Đã tổng hợp và đề xuất hệ thống cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác định,
phân loại, đánh giá các di sản địa chất và thành lập công viên địa chất ở Việt Nam:
- Các kiểu DSĐC Việt Nam đƣợc xác định theo hệ thống của Việt Nam bao gồm
10 kiểu: 1) Kiểu A: cổ sinh; 2) Kiểu B: địa mạo và hang động (B); 3) Kiểu C: cổ môi
trƣờng; 4) Kiểu D: đá; 5) Kiểu E: địa tầng; 6) Kiểu F: khoáng vật (khoáng sản); 7) Kiểu
H: kinh tế địa chất; 8) Kiểu I: kiến tạo (lịch sử địa chất); 9) Kiểu K: các vấn đề vũ trụ; 10)
Kiểu L: những đặc trƣng địa chất cỡ lục địa/đại dƣơng;
- Các DSĐC Việt Nam đƣợc đánh giá một cách định lƣợng bằng điểm số với các
cấp độ quốc tế, quốc gia và địa phƣơng. Mỗi DSĐC đƣợc đánh giá một cách cụ thể theo
sáu tiêu chí bao gồm: 1) Giá trị khoa học và giáo dục; 2) Tính đa dạng địa chất; 3) Giá trị
cảnh quan thẩm mĩ; 4) Giá trị văn hóa-xã hội và lịch sử; 5) Các mối đe dọa và nhu cầu
bảo tồn; và 6) Tiềm năng khai thác sử dụng;
- Các CVĐC Việt Nam đƣợc phân làm tám loại bao gồm: 1) CVĐC karst/đảo
karst; 2) CVĐC núi/núi lửa; 3) CVĐC đảo/đầm phá/hạ lƣu sông và biển; 4) CVĐC đồng
bằng sông/hệ thống sông; 5) CVĐC đứt gãy/kiến tạo/cấu tạo; 6) CVĐC cổ sinh/địa
tầng/khoáng vật-khoáng sản; 7) CVĐC thạch học; và 8) CVĐ đới khô/bán khô;
- Quy mô của một CVĐC Việt Nam có phạm vi một huyện hoặc nhiều huyện của
một tỉnh (đối với các khu vực trên đất liền) và có thể thuộc phạm vi liên tỉnh (đối với các
khu vực trên biển). Hai yếu tố chủ đạo ảnh hƣởng đến việc xác định ranh giới một CVĐC
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Việt Nam bao gồm: a) Ranh giới hành chính để tiện cho việc quản lý; và b) Ranh giới
đơn vị cấu trúc địa chất chứa phần lớn các DSĐC chủ đạo;
- Các CVĐC Việt Nam đƣợc đánh giá theo năm tiêu chí tổng quan nhƣ sau: 1)
Phải có quy mô và diện tích của một vài huyện của một tỉnh (lục địa) hoặc liên tỉnh (biển
đảo); 2) Phải có tính đa dạng của các kiểu loại DSĐC; 3) Phải có một số DSĐC đƣợc
xếp loại địa phƣơng, quốc gia và quốc tế. Các DSĐC đó đã, đang và sẽ đƣợc bảo tồn và
khai thác sử dụng một cách tổng thể và bền vững; 4) Phải có quy mô, số lƣợng, giá trị,
thứ hạng các di sản khác phải nhƣ văn hóa, lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật, đa dạng
sinh học v.v. đƣợc xếp hạng địa phƣơng, quốc gia hoặc quốc tế (di sản phi vật thể, hồi ức
v.v.). Các di sản đó đã và đang đƣợc bảo tồn và khai thác sử dụng bền vững; và 5) Phải
có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế xã hội bền vững
mà chủ yếu là thông qua phát triển du lịch STĐC cũng nhƣ các hoạt động giáo dục và
nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng của khu vực v.v.
Đồng thời các CVĐC cũng phải đƣợc đánh giá định lƣợng bằng điểm số cho sáu
tiêu chí bao gồm: 1) Địa chất và cảnh quan (bao gồm khu vực, bảo tồn DSĐC, di sản
thiên nhiên và văn hóa); 2) Cơ cấu quản lý; 3) Hệ thống giải thích và giáo dục môi
trƣờng; 4) Du lịch địa chất; 5) Phát triển bền vững kinh tế khu vực; và 6) Đi lại.
Một khu vực muốn trở thành CVĐC Việt Nam phải làm đơn, thành lập hồ sơ trình
Đầu mối CVĐC quốc gia Việt Nam thuộc Ủy ban UNESCO Việt Nam xem xét, thẩm
định và phê chuẩn. Một CVĐC Việt Nam muốn trở thành CVĐC toàn cầu phải đƣợc Đầu
mối CVĐC quốc gia Việt Nam thuộc Ủy ban UNESCO Việt Nam giới thiệu tới thƣ ký
của GGN ở UNESCO và cũng phải thành lập hồ sơ trình UNESCO xem xét, thẩm định
và công nhận. Danh hiệu CVĐC toàn cầu có thời hạn trong vòng bốn năm. Danh hiệu
này đƣợc công nhận lại sau khi đạt đủ các yêu cầu thẩm định của các chuyên gia GGN.
2-Đã tổng hợp và nghiên cứu bổ sung các cơ sở khoa học về DSĐC ở công viên
địa chất cao nguyên đá Đồng Văn: Sự đa dạng về địa chất đặc biệt về cổ sinh, địa tầng,
địa mạo và hang động đã xác lập nên những đặc điểm của các DSĐC ở CVĐC cao
nguyên đá Đồng Văn có các giá trị khoa học văn hóa và giáo dục, xứng đáng là những
DSĐC tầm cỡ quốc tế, quốc gia. Năm mặt cắt chuẩn đã đƣợc thiết lập ở khu vực nghiên
cứu nhƣ: 1) Mặt cắt chuẩn Chang Pung và mặt cắt phụ chuẩn Lũng Cú; 2) Mặt cắt Lũng
Cú-Mia Lé; 4) Mặt cắt Si Phai-núi Tu Sản phân bố ở sát thị trấn Đồng Văn trong đó ghi
nhận đƣợc sự kiện F/F, là một trong sự kiện địa tầng cỡ hành tinh; 5) Mặt cắt Lũng Cẩm,
ghi nhận sự kiện P/T là sự kiện lớn nhất của hành tinh dẫn đến sự tuyệt diệt hơn 90% thế
giới sinh vật. Đặc biệt, hóa thạch Tay cuộn ở Ma Lé là một trong những giá trị tiêu biểu
về di sản cổ sinh cho CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn;
Sự đa dạng về các kiểu dạng địa hình karst cũng đã đƣợc ghi nhận ở khu vực
nghiên cứu nhƣ: 1) Các bề mặt san bằng karst; 2) Các hang động karst; 3) Các thung lũng
karst; 4) Các cánh đồng karst ; 5) Các rừng đá karst ; 6) Các dạng địa hình đơn nghiêng
karst và nón, tháp karst; 7) Các hẻm vực karst và các vách đứt gãy karst; 8) Phễu karst.
Núi Đôi Cô tiên Quản Bạ là một trong những di sản địa mạo tiểu biểu và cùng với hóa
thạch Tay Cuộn Ma Lé đã đƣợc thể hiện vào biểu tƣợng của CVĐC cao nguyên đá Đồng
Văn;
Trong đó, có184 điểm DSĐC đã đƣợc xác định ở khu vực nghiên cứu với số lƣợng
di sản địa mạo là 130 điểm chiếm tới 70 %, di sản kiến tạo là 41 điểm chiếm 22 %, di
sản cổ sinh-địa tầng chiếm 6 %. Qua đánh giá xếp hạng các DSĐC cũng cho thấy trong
tổng số 184 điểm DSĐC thì số lƣợng DSĐC đạt cấp quốc tế là 19 điểm chiếm 10 %, số
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lƣợng DSĐC đạt cấp quốc gia là 84 điểm chiếm 45 %, còn lại là 82 điểm DSĐC ở cấp
địa phƣơng;
Bản đồ phân bố các DSĐC của CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn ở tỉ lệ 1:50.000
đã đƣợc thành lập. Trên bản đồ này chỉ rõ 184 điểm phân bố DSĐC, 29 điểm phân bố di
sản văn hóa lịch sử, kiến trúc và khảo cổ, bốn điểm phân bố bảo tồn đa dạng động thực
vật v.v. phân thành các cấp quốc tế, quốc gia và địa phƣơng. 217 điểm du lịch STĐC (kết
hợp giữa 184 điểm DSĐC và 33 điểm di sản văn hóa-lịch sử kiến trúc v,v, đƣợc gộp vào
36 cụm DSĐC) đã đƣợc thể hiện trên bản đồ định hƣớng sử dụng các DSĐC trong
CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn ở tỉ lệ 1:50.000 để giúp các hoạch định chính sách quy
hoạch sử dụng bền vững các DSĐC và các di sản khác ở CVĐC cao nguyên đá Đồng
Văn;
Tuy nhiên việc bảo vệ các điểm DSĐC của CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn cũng
nhƣ các vấn đề về công tác quản lý, quy hoạch và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
nhận thức cộng đồng về DSĐC và CVĐC cần phải đầu tƣ nhiều hơn trong thời gian tới.
3-Đã giới thiệu tiến các cơ sơ pháp lý trong tiến trình xây dựng và thành lập
công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn: Tiến trình xây dựng CVĐC cao nguyên đá
Đồng Văn là CVĐC toàn cầu đầu tiên của Việt Nam đã đƣợc thực hiện trong một thời
gian dài của gần 20 năm hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Bỉ và Việt Nam ở
các vùng karst miền Bắc Việt Nam. Xây dựng CVĐC là một phƣơng án nhằm xóa đói
giảm nghèo thông qua nâng cao hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng về giá trị của các di sản
mà họ đang sở hữu cũng nhƣ phát triển du lịch địa chất dựa trên sự cân bằng giữa phát
triển và bảo tồn và sự quản lý sinh thái bền vững giữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên
cũng nhƣ nâng cao những cảm nhận của ngƣời dân địa phƣơng về tình yêu quê hƣơng đất
nƣớc.
Các mốc thời gian và các cơ sở khoa học cũng nhƣ pháp lý cho việc xây dựng
CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn đã đƣợc thực hiện bao gồm:
- Xây dựng các cơ sở khoa học bao gồm: Nghiên cứu DSĐC, tổ chức các hội thảo,
xây dựng hồ sơ CVĐC toàn cầu;
- Công nhận CVĐC cấp quốc gia và hoàn thiện các văn bản pháp lý; 3) Hoàn thiện
một số cơ sở khoa học;
- Triển khai chƣơng trình giáo dục cộng đồng và quảng bá;
- Triển khai chƣơng trình du lịch làng văn hóa gắn với DSĐC;
- Lập đề cƣơng quy hoạch CVĐC;
- Xây dựng đề án cấp quốc gia về xây dựng và phát triển CVĐC;
- Thực hiện chƣơng trình thẩm định của UNESCO;
- Tham dự lễ cấp chứng chỉ công nhận CVĐC toàn cầu;
- Tổ chức công bố và khai trƣơng CVĐC toàn cầu;
- Xây dựng đề án quy hoạch tổng thể CVĐC;
- Triển khai dự án quản lý bền vững nƣớc karst;
- Lập chƣơng trình xây dựng và phát triển CVĐC cấp quốc gia theo định hƣớng
phát triển CVĐC của chuyên gia GGN.
Trong quá trình xây dựng CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn trở thành CVĐC toàn
cầu, các cơ sở pháp lý đƣợc xây dựng một cách rất linh hoạt nhằm mục tiêu hoàn thiện hồ
sơ xin công nhận là CVĐC toàn cầu.
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4-Đã dự thảo quy trình thành lập công viên địa chất ở Việt Nam: Từ thực tiễn
xây dựng CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn, dự thảo quy trình thành lập CVĐC ở Việt
Nam bao gồm 10 bước như sau:
1. Nghiên cứu tính khả thi và triển vọng thành lập CVĐC quốc gia;
2.Tổ chức hội thảo quốc gia và quốc tế về triển vọng xây dựng CVĐC quốc gia;
3.Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC quốc gia và Ban quản lý CVĐC;
4. Xây dựng, đầu tƣ phát triển CVĐC quốc gia;
5. Thành lập hồ sơ xin công nhận là CVĐC quốc gia;
6. Tổ chức khai trƣơng công nhận CVĐC quốc gia;
7. Thẩm định đánh giá CVĐC quốc gia hàng năm;
8. Thành lập hồ sơ xin công nhận là CVĐC Toàn cầu;
9. Tổ chức công bố danh hiệu CVĐC Toàn cầu;
10. Báo cáo xem xét thƣờng kỳ CVĐC Toàn cầu;
Hiện tại ở Việt Nam, các văn bản pháp lý cấp Trung ƣơng về xây dựng CVĐC
quốc gia chƣa đƣợc ban hành. Do đó dự thảo sẽ cung cấp cơ sở tài liệu để các cấp, ban
ngành liên quan xem xét và sớm hoàn thiện các văn bản pháp quy trong việc xây dựng và
công nhận CVĐC quốc gia ở Việt Nam.
5-Đã tổng hợp, đánh giá các di sản địa chất và đề xuất hướng thành lập các
công viên địa chất tiềm năng ở Việt Nam: Ở miền Bắc Việt Nam, 1.242 điểm biểu hiện
DSĐC ở 25 vùng nghiên cứu đã đƣợc thu thập, tổng hợp và xử lý để xác định, đánh giá
theo hệ thống xác định phân loại đánh giá của Việt Nam. Trong số đó có 178 điểm DSĐC
đạt cấp quốc tế chiếm 14,33%; 445 điểm DSĐC đạt cấp quốc gia chiếm 35,83% và còn
lại 619 điểm DSĐC đạt cấp địa phƣơng chiếm 49,84%. Số lƣợng các di sản địa mạo
chiếm nhiều nhất với 603 điểm chiếm 48,55%. Sau đó là các di sản kiến tạo với 349 điểm
chiếm 28,10%. Còn lại là các điểm di sản cổ sinh địa tầng và khoáng sản chiếm khoảng
22% và các di sản đá chiếm 1,53%. Có thể nói miền Bắc Việt Nam rất đặc trƣng và hấp
dẫn bởi số lƣợng lớn các điểm dừng chân lý thú về cảnh quan địa mạo, kiến tạo v.v. Ở
miền Đông Bắc có tới 97 điểm DSĐC cấp quốc tế, 253 điểm DSĐC cấp quốc gia, 346
điểm DSĐC cấp địa phƣơng. Ở miền Tây Bắc có 38 điểm DSĐC cấp quốc tế, 109 điểm
DSĐC cấp quốc gia, 178 điểm DSĐC cấp địa phƣơng. Ở miền Trung có 43 điểm DSĐC
cấp quốc tế, 83 điểm DSĐC cấp quốc gia và 95 điểm DSĐC cấp địa phƣơng. Cơ sở dữ
liệu của các biểu hiện DSĐC ở miền Bắc Việt Nam đã đƣợc xây dựng và có thể cập nhật,
bổ sung, sửa chữa và chia sẻ dƣới dạng các dữ liệu trong các phần mềm hệ thông tin địa
lý, internet.
Một số các khu vực có tiềm năng thành lập CVĐC Việt Nam nhƣ sau:
- Các CVĐC tiềm năng karst/đảo karst/(Ba Bể, Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Ngọc SơnNgổ Luông, Hoa Lƣ-Tràng An, Phong Nha-Kẻ Bàng);
- Các CVĐC tiềm năng núi/núi lửa cổ (dãy Trƣờng Sơn, Phan Si Păng-Con Voi,
vòng cung Sông Gâm-Ngân Sơn-Bắc Sơn-Đông Triều, Tây Nguyên, Ba Vì, Tam Đảo;
- Các CVĐC tiềm năng vùng núi lửa ngừng hoạt động vùng Tây Nguyên với vô số
các miệng núi lứa, họng, phễu, cánh đồng dung nham và quá trình phong hóa nhiệt đới
biến đổi bazan thành đất đỏ;
- Các CVĐC tiềm năng đảo/đầm phá/hạ lƣu sông và biển (Quảng Ninh, Hải
Phòng, Tam Giang, Thu Bồn, Cù lao Chàm, Cô Tô-Đảo Trần, Vĩnh Hải, hòn Mun, Phú
Quốc);
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- Các CVĐC tiềm năng đồng bằng sông/hệ thống sông (sông Hồng, sông Cửu
Long, sông Vu Gia, sông Ba);
- Các CVĐC tiềm năng đứt gãy/kiến tạo/cấu tạo (Sông Hồng, Sông Mã, Turbidite
Cô Tô);
- Các CVĐC tiềm năng cổ sinh/địa tầng/khoáng vật-khoáng sản (Na Dƣơng, Hòa
An, Biển Hồ);
- CVĐC tiềm năng đới khô/bán khô (Thuận Hải).
2.7. Kiến nghị:Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt đƣợc nêu trên, cũng còn có
một số hạn chế trong nghiên cƣu nhƣ sau:
- Các cơ sở khoa học về DSĐC mới chỉ là đề xuất và áp dụng cho một phạm vi và
đối tƣợng nghiên cứu karst. Việc áp dụng cho từng loại CVĐC tiềm năng để nghiên cứu
đánh giá cần có những tiêu chí rất cụ thể mà trong đề tài chƣa có điều kiện triển khai;
- Các cơ sở pháp lý để xây dựng và thành lập CVĐC đƣợc đề xuất thông qua một
tiến trình xây dựng và thành lập CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn. Việc áp dụng thử
nghiệm cho một khu vực theo dự thảo mới chỉ là đề xuất, chƣa đƣợc áp dụng thử nghiệm;
- Các biểu hiện DSĐC ở miền Nam chỉ mới đƣợc tổng hợp từ các kết quả nghiên
cứu và cơ sở dữ liệu chƣa đƣợc xây dựng hoàn chỉnh.
Do đó, để tiếp tục nghiên cứu về DSĐC và thành lập CVĐC ở Việt Nam, một số
kiến nghị nhƣ sau:
1-Hoàn thiện các văn bản pháp quy về các tiêu chí xác định, phân loại đánh giá
DSĐC và quy trình thành lập CVĐC Việt Nam: Các kết quả nghiên cứu bƣớc đầu về hệ
thống cơ sở xác định, phân loại, đánh giá các DCĐS và dự thảo quy trình thành lập
CVĐC đã đƣợc thực hiện. Tuy nhiên để sớm đƣợc ban hành các kết quả này, cần có sự
phối hợp về mặt pháp chế cũng nhƣ kinh phí để sửa chữa. Đây là một việc rất cấp thiết
cần có các văn bản, quy trình thành lập CVĐC ở cấp Trung ƣơng nhằm áp dụng cho việc
thành lập các CVĐC ở Việt Nam trong thời gian tới.
2-Triển khai các nghiên cứu về địa chất ở CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn:
Hiện nay các tài liệu về địa chất ở CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn đƣợc tổng hợp từ tài
liệu nghiên cứu địa chất ở tỉ lệ 1:200.000 và các nghiên cứu chuyên sâu về địa tầng
Phanezoi, đồng thời có bổ sung các đợt khảo sát về DSĐC ở mức độ phổ tra. Công trình
đo vẽ địa chất tỉ lệ 1:50.000 ở đây chƣa đƣợc tham khảo. Theo khuyến cáo của chuyên
gia GGN thì cần phải có bản đồ địa chất ở khu vực này ở tỉ lệ 1:100.000 đến 1:50.000.
Do đó cũng đề nghị xem xét bổ sung các nghiên cứu về địa chất ở các tỉ lệ nêu trên, chú
trọng cho các nghiên cứu về đá, khoáng vật ở CVĐC cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng
thời trong các nghiên cứu đó thì các DSĐC liên quan đến các đặc điểm địa chất cần đƣợc
quan tâm, tiếp tục tổ chức khảo sát thám hiểm hang động karst phục vụ tìm kiếm nƣớc
ngầm và du lịch cũng nhƣ phục vụ nghiên cứu karst hóa nhiệt đới.
3-Triển khai nghiên cứu các DSĐC và triển vọng xây dựng CVĐC ở miền Nam
Việt Nam: Việc tổng hợp các biểu hiện DSĐC ở miền Nam Việt Nam cũng nhƣ triển
vọng xây dựng CVĐC ở miền Nam Việt Nam chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ. Do đó việc
đánh giá các DSĐC cũng nhƣ nghiên cứu triển vọng xây dựng và thành lập CVĐC ở
miền Nam còn rất hạn chế. Do đó đề nghị sớm cho phép tiếp tục triển khai một đề tài
nghiên cứu DSĐC và CVĐC ở miền Nam để hoàn thiện việc nghiên cứu DSĐC và
CVĐC Việt Nam và có cơ sở để đề xuất việc xây dựng các CVĐC ở các khu vực có tiềm
năng ở miền Nam Việt Nam.
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NỘI DUNG 9. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, BIÊN TẬP PHỤC VỤ XUẤT BẢN
CÁC ẤN PHẨM VỀ ĐỊA CHẤT, TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
[1] CHỈNH LÝ ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
VIỆT NAM TỶ LỆ 1:1.000.000 HỘI NHẬP CHƢƠNG TRÌNH MỘT ĐỊA CHẤT
QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ONE GEOLOGY)
(Mã số: TNMT.03.02)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin Lƣu trữ Địa chất, Tồng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thái Bắc;Email: daobac@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: GS.TS Trần Văn Trị, TS. Nguyễn Văn
Hoành, KS Nguyễn Xuân Bao, PGS.TS Trần Trọng Hòa, TS. Trịnh Văn Long, PGS.TS
Nguyễn Quang Luật, PGS.TS Phạm Đức Lƣơng, TS. Nguyễn Văn Quý, PGS.TS Nguyễn
Trọng Tín.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Chỉnh lý Bản đồ địa chất và khoáng sản
Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 phục vụ cho việc Xuất bản Bản đồ địa chất và khoáng sản
Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 hội nhập chƣơng trình "Một địa chất quốc tế".
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập tài liệu về địa chất và khoáng sản trong nƣớc và quốc tế liên quan đến
đề tài; khảo sát thực địa bổ sung, lấy mẫu và phân tích tuổi dồng vị Pb-U zircon xác định
tuổi của các khối magma xâm nhập;
- Xây dựng market chú giải địa chất tài nguyên địa chất (song ngữ Việt-Anh) cho
bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000;
- Tổng hợp các tài liệu đã thu thập và phân định, chính xác hóa lại các phân vị địa
tầng, các phức hệ magma và các đơn vị cấu trúc kiến tạo;
- Tổng hợp các tài liệu về khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác; phân loại
theo hƣớng hội nhập quốc tế;
- Tổng hợp và thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản biển gồm phần Biển Đông
và các vùng biển kế cận ở tỷ lệ 1:1.000.000;
- Biên tập, lắp ghép thành lập bản đồ tổng thể là Bản đồ địa chất và khoáng sản
Việt Nam gồm cả phần đất liền, Biển Đông và các vùng biển kế cận ở tỷ lệ 1:1.000.000;
- Thành lập thuyết minh chung cho Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam và
các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000 (tiếng Việt và tiếng Anh).
- Biên tập, hoàn thiện bản đồ số theo chuẩn dịch vụ bản đồ web (Web Map
Services - WMS), xây dựng CSDL, công cụ, hệ thống tra cứu bản đồ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.346triệu đồng; Kinh phí thực hiện:1.345 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Cho đến hiện nay chỉ có một bản đồ duy nhất thể hiện tƣơng đối đầy
đủ về địa chất khoáng sản toàn quốc ở tỷ lệ 1:1.000.000 là Bản đồ khoáng sản tỷ lệ
1:1.000.000 đƣợc thành lập, xuất bản năm 2000 và tái bản năm 2005. Tuy phạm vi chủ
yếu của bản đồ chỉ là phân đất liền, bản đồ này là sản phẩm đã đƣợc sử dụng rộng rãi
trong công tác quản lý các cấp, công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ rộng rãi cộng
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đồng.
Nhu cầu của xã hội đối với loại bản đồ này ngày một tăng cả về chất lƣợng và số
lƣợng, trong đó nhu cầu có đƣợc những thông tin đầy đủ nhất ở thời điểm hiện tại là rất
cao.
Từ năm 2000, Nhà nƣớc đã đầu tƣ nhiều công trình điều tra địa chất khoáng sản,
đã có rất nhiều tài liệu mới, phát hiện mới nhƣng chƣa đƣợc bổ sung nên bản đồ thành
lập năm 2000 đã bị lạc hậu về thông tin, chƣa đáp ứng đƣợc với nhu cầu thể hiện thông
tin một cách đầy đủ, cần có sự cập nhật bổ sung và biên tập lại để xuất bản.
Từ năm 2000 trở lại đây đã có khá nhièu công trình điều tra về địa chất khoáng sản
biển đã đƣợc hoàn thành và đƣợc công bố, do vậy có thể biên tập bổ sung phần địa chất
khoáng sản biển để có đƣợc bản đồ địa chất và tài nguyên Việt Nam một cách đầy đủ (cả
phần đất liền và phần biển). Việc biên tập bản đồ với dầy đủ các phần lãnh thổ, lãnh hải
của Tổ quốc cũng góp phần khẳng định thêm về mặt chủ quyền của Việt Nam đối với
Biển Đông, phù hợp với chiến lƣợc đẩy mạnh nghiên cứu về Biển của Đảng và Nhà
nƣớc.
Hội nhập quốc tế đòi hỏi các sản phẩm khoa học (trong đó có tài liệu địa chất
khoáng sản) phải phù hợp với chuẩn chung. Cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn các tài
liệu địa chất khoáng sản Việt Nam chủ yếu đƣợc thành lập theo tiêu chuẩn của Liên Xô
trƣớc đây, ít nhiều chƣa phù hợp với chuẩn Quốc tế. Việc biên tập, chỉnh lý bản đồ địa
chất khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 phù hợp với các chuẩn quốc tế (theo tiêu
chuẩn của Ủy ban Bản đồ địa chất Thế giới - CGMW) sẽ cho ra đời thêm dạng tài liệu
phục vụ cho hội nhập vào các chƣơng trình khác nhau trên thế giới, trong đó có chƣơng
trình hợp tác quốc tế “Một địa chất” (One Geology) mà Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt nam hiện đang tham gia.
Về chƣơng trình “Một địa chất Quốc tế” (OneGeology): Lần đầu tiên ý tƣởng
thành lập OneGeology đƣợc đƣa ra vào năm 2006 và đến nay, đã có gần 100 quốc gia
đăng ký tham gia cùng OneGeology, trong đó có Việt Nam (đại dện là Cục Địa chất và
Khoáng sản). One Geology có tính mở nhƣ Wikipedia nên cần phải thẩm định giá trị của
dữ liệu địa chất đƣợc cung cấp. Vì vậy, trƣớc mắt OneGeology chỉ mới chấp nhận thông
tin, dữ liệu từ những tổ chức địa chất chính thống của các quốc gia. Yêu cầu của chƣơng
trình này là cần có bản đồ địa chất dạng số ở tỷ lệ 1:1.000.000 để tích hợp vào chƣơng
trình, đƣơng nhiên bản đồ số này phải phù hợp với chuẩn quốc tế về chuyên môn cũng
nhƣ công nghệ. Chuẩn chuyên môn là theo tiêu chuẩn của Ủy ban Bản đồ địa chất Thế
giới, chuẩn công nghệ là chuẩn dịch vụ bản đồ web (Web Map Services - WMS) vì thế
đòi hỏi Việt Nam cần có bản đồ đáp ứng đƣợc yêu cầu trên.
Trên cở các đòi hỏi thực tiễn nêu trên, Đề tài nghiên cứu khoa học "Chỉnh lý để
xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 hội nhập chƣơng
trình “Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)” đƣợc giao cho Trung tâm
Thông tin Lƣu trữ Địa chất thực hiện theo Quyết định số 815/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng
5 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các luận điểm, quan điểm
hiện đại trong việc thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản (quan điểm về kiến tạo, sinh
khoáng.....);
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin: Tiến hành thu thập và tổng hợp các tài
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liệu đã công bố trong và ngoài nƣớc trong các chuyên khảo, tạp chí, kỷ yếu…về chuyên
môn liên quan đến đề tài;
2.2.3. Phương pháp điều tra khảo sát:Tiến hành nghiên cứu thực địa, khảo sát
kiểm tra những vấn đề con nghi ngờ; lấy và phân tích các mẫu cần thiết và hiệu chỉnh, bổ
sung thông tin;
2.2.4. Phương pháp chuyên gia:Thƣờng xuyên xin ý kiến các chuyên gia trong
lĩnh vực kiến tạo và sinh khoáng tƣ vấn, góp ý nhằm hoàn thiện từng nội dung nghiên
cứu cụ thể;
2.2.5. Phương pháp phân tích, xử lý, luận giải số liệu: Áp dụng phƣơng
phápphân tích đánh giá và đối sánh các kết quả nghiên cứu ứng dụng cho từng loại đối
tƣợng nghiên cứu;
2.2.6. Tổng hợp tài liệu:Chọn lọc tổng hợp tất cả các kết quả đã đƣợc phân tích
đánh giá, kết quả khảo sát để thành lập tài liệu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ
1:1.000.000;
- Sản phẩm số của Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam và các vùng biển kế
cận tỷ lệ 1:1.000.000 theo chuẩn WMS (Web Map Service);
- Báo cáo khoa học đề tài gồm cả phần thuyết minh bản đồ;
-CSDL, công cụ quản lý và tra cứu, hệ thống, bản đồ.
2.3.2. Các công bố khoa học: Hoàn thành 5 bài báo đƣợc đăng trong nƣớc và
Quốc tế, gồm: 02 bài báo đƣợc đăng Quốc tế; 03 bài báo đƣợc đăng Tạp chí khoa học
trong nƣớc.Cụ thể:
1. Tran Van tri, Nguyen Xuan Bao, Nguyen Ba Minh, Bui Minh Tam 2012.
Geological Evolution of Vietnam: A discussion in "Proceeding of International workshop
on Advanced research in Geosciences in Southeast Asia. Science and Technics
Publishing house, Hanoi". P: 145-154.
2. TranVan Tri, Nguyen Ba Minh, Nguyen Xuan Bao, 2011. An overview of
Geological Evolution of Indochina. In "The fifth Workshop on 1:5M International Map of
Asia". Printed by Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences,
Beijing: 192-1997.pp.
3. Trần Mỹ Dũng, Liu Junlai, Nguyễn Quang Luật, Đào Thái Bắc, 2009).
"Tuổi đồng vị Re-Os molybdenit và đồng vị lƣu huỳnh của đới khoáng hóa molybden Ô
Quý Hồ-Bản Khoang và ý nghĩa địa chất", Tạp chí Địa chất, loạt A, số 313 7-8/2009,
Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam, (80), 56-65.
4. Đào Thái Bắc, 2009. “Đặc điểm quặng hóa chì-kẽm trong các thành tạo trầm
tích - phun trào Mesozoi miền Đông Bắc Bộ”, Tạp chí Địa chất, loạt A, số 320 910/2009, Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam, (528), 375-381.
5. Đào Thái Bắc, Nguyễn Quang Luật, 2011. “Các kiểu thành hệ sinh khoáng
chì-kẽm vùng Việt Bắc” , Tạp chí Địa chất, loạt A, số 323 1-2/2011, Cục Địa Chất và
Khoáng sản Việt Nam, (94), tr. 14-24.
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:Đã hôc trợ đào tạo 01 tiến sỹ địa chất và 01
thạc sỹ địa chất đã bảo vệ thành công.
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2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Đề tài đã thực hiện đƣợc mục tiêu nhiệm vụ đƣợc giao; thành lập đƣợc bản đồ
địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 với phạm vi bao trùm toàn bộ lãnh thổ
và lãnh hải quốc gia, phục vụ tốt cho công tác hội nhập quốc tế;
- Đề tài cơ bản thống nhất hóa đƣợc toàn bộ các đơn vị địa chất (địa tầng, magma,
biến chất...) trong phạm vi đất liền, phần biển nƣớc ta. Hệ thống chú giải chi tiết là cơ sở
khoa học để phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và đào tạo;
- Đề tài đã giải quyết đƣợc một số vấn đề nổi cộm chính về địa tầng, magma, biến
chất mang tính tổng quát trên cơ sở số liệu đáng tin cậy;
- Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 của đề tài lần đầu tiên
đƣợc thành lập theo nguyên tắc và qui phạm với cách thể hiện phù hợp tiêu chuẩn bản đồ
thế giới cả về mặt khoa học lẫn hình thức, phục vụ tốt cho công tác hội nhập và đã đƣợc
tích hợp trong cổng điện từ One Geology.
2.6. Kêt luận:Qua 3 năm thực hiện, đề tài đã thu thập và tổng hợp khối lƣợng tài
liệu rất lớn liên quan đến các lĩnh vực địa chất khoáng sản để phục vụ cho công tác chỉnh
lý, biên tập và thành lập. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là:
1-Đề tài đã thực hiện đƣợc mục tiêu nhiệm vụ đƣợc giao của Bộ Tài Nguyên và
Môi trƣờng là chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ
1:1.000.000 hội nhập chƣơng trình “Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)”,
trong đó đã:
- Hoàn thành chỉnh lý bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 năm 2000
trên cơ sở cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất về địa chất và khoáng sản, đặc biệt
đã cập nhật kết quả đo vẽ thành lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ lớn (1:200.000 và
1:50.000) cũng nhƣ các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến 2011;
- Tổng hợp tài liệu và thành lập phần địa chất biển đến kinh tuyến 117o 30';
- Ghép nối thành công phần địa chất đất liền với địa chất biển và thành lập đƣợc
bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 với phạm vi bao trùm toàn bộ
phần đất liền và phần biển Việt Nam.
2-Nội dung của bản đồ hết sức phong phú bao gồm các đơn vị địa chất khác nhau,
cơ bản thống nhất hóa đƣợc toàn bộ các phân vị địa tầng; các thành hệ, phức hệ magma
và biến chất đồng thời diễn tả đƣợc sự phức tạp của cấu trúc địa chất trong phạm vi cả
phần đất liền và biển Việt Nam. Hệ thống chú giải chi tiết là cơ sở khoa học để phục vụ
công tác nghiên cứu của các nhà địa chất, phục vụ các nhà quản lý trong công tác quy
hoạch các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cũng nhƣ giảng dạy.
3-Tuy chƣa thể giải quyết đƣợc hết những vấn đề khoa học còn tồn tại trong lĩnh
vực địa chất và khoáng sản tại Việt Nam, nhƣng đề tài đã giải quyết đƣợc một số vấn đề
chính nổi cộm về địa tầng, magma, biến chất mang tính tổng quát với số tài liệu định
hƣớng có cơ sở tin cậy hơn.
4-Bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 của đề tài lần đầu
tiên đƣợc thành lập theo nguyên tắc và qui phạm với cách thể hiện phù hợp tiêu chuẩn
bản đồ thế giới cả về mặt khoa học lẫn hình thức, phục vụ tốt cho công tác hội nhập.
2.7. Kiến nghị:
- Để bản đồ và thuyết minh có chất lƣợng tốt về nội dung khoa học và hình thức
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thể hiện, cần đƣợc bổ sung nhiệm vụ hoàn thiện và biên tập trƣớc khi xuất bản;
- Đề nghị Nhà nƣớc cho hoàn thiện biên tập và xuất bản bản đồ này ở qui mô rộng
rãi để làm cơ sở cho nghiên cứu khoa học Trái đất, tài nguyên địa chất, phục vụ quy
hoạch, quản lý tài nguyên, giảng dạy... cũng nhƣ phổ biến kiến thức về địa chất khoáng
sản cho cộng đồng và góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia về lãnh thổ, lãnh hải Việt
Nam;
- Tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về biển, nhƣng mức độ nghiên cứu còn
hạn chê so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới, nhiều vấn đề lớn về địa chất biển
còn chƣa đƣợc làm sáng tỏ...vì vậy đề nghị tăng cƣờng nghiên cứu địa chất biển để giải
quyết về mặt khoa học và có thể cập nhật vào bản đồ trong tƣơng lai.
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[2] BIÊN TẬP, HOÀN CHỈNH ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ TRƢỜNG TRỌNG
LỰC VIỆT NAM TỶ LỆ 1: 500.000 (PHẦN ĐẤT LIỀN)
(Mã số TNMT.03.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Lại Mạnh Giàu;Email: giaulaimanh@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Lê Thanh Hải, KS. Đặng Văn Hậu,
KS. Chu Quốc Khánh, KS. Phan Minh Tuấn.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Hoàn thiện để biên tập bản đồ dị thƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000
(Phần đất liền);
- Biên tập để xuất bản bản đồ dị thƣờng trọng lực Fai và Bughê (với mật độ lớp
giữa bằng 1 và 2) Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất liền).
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Bổ sung tăng dày mật độ mạng lƣới điểm đo. Trên cơ sở bản đồ dị thƣờng trọng
lực Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 thành lập năm 1985 đƣợc kế thừa; Xác định các vùng diện
tích đã đo vẽ trọng lực phục vụ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản để lựa chọn
mật độ điểm đo thích hợp; Lựa chọn diện tích khu vực cần đo thực địa trọng lực trắc địa
bổ sung; Chọn diện tích khai thác bổ sung tài liệu trọng lực đã thu thập. Mạng lƣới điểm
đo thích hợp theo tỷ lệ 1: 500.000 với mật độ điểm đo trung bình bằng (25 ÷ 75)
km2/điểm;
- Biên tập bản đồ dị thƣờng trọng lực theo Hệ quy chiếu, Hệ tọa độ Việt Nam
2000 (VN2000). Trên cơ sở các nguồn tài liệu trọng lực đã thu thập tổng hợp ở phần đất
liền Việt Nam; Phân nhóm nguồn tài liệu trọng lực hiện có theo Hệ tọa độ nào (HN72
hay VN2000)? Tính chuyển tọa độ điểm trọng lực theo Hệ tọa độ VN2000; Lập bản đồ
nền theo Hệ quy chiếu, Hệ tọa độ VN2000; Biên tập bản đồ (sơ đồ) vị trí mạng lƣới điểm
trọng lực;
- Tính toán tài liệu theo một hệ thống nhất ở Việt Nam. Giá trị trọng lực quan sát
đƣợc tính toán theo hệ thống trọng lực Quốc gia Việt Nam đã đƣợc liên kết theo hệ thống
trọng lực Quốc tế mới (Posdam 1971) trên cơ sở mạng lƣới điểm tựa trọng lực hạng cao
Nhà nƣớc. Giá trị trọng lực bình thƣờng tính theo công thức Helmert (1901 ÷ 1909) trong
đó giá trị trọng lực xích đạo Trái đất (ge) đã chuyển theo hệ thống trọng lực Quốc tế mới
tính giá trị (0) cho từng điểm trọng lực ở tọa độ VN2000. Tính dị thƣờng trƣờng trọng
lực theo hai loại: Fai và Bughê; Hiệu chỉnh Bughê và hiệu chỉnh ảnh hƣởng địa hình theo
hai giá trị mật độ lớp giữa (Mật độ trung bình của Thế giới 1 = 2,67 g/cm3 và mật độ đặc
trƣng của lãnh thổ Việt Nam 2 = 2,58 g/cm3). Tính hiệu chỉnh ảnh hƣởng địa hình theo
phƣơng pháp Prisivanco;
- Biên vẽ bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực theo công nghệ tin học hóa. Bản đồ dị
thƣờng trọng lực Fai và Bughê đƣợc biên tập theo công nghệ tin học bằng phần mềm
Mapinfo có đuôi *.tab với các dạng cơ bản là: File bản vẽ; File văn bản; File ảnh. Trong
đó, file bản vẽ gồm nội dung là bản đồ, sơ đồ, hình vẽ… dạng Mapinfo, có đuôi (*.tab).
File văn bản dạng text, có hai loại: File text tài liệu gồm nội dung - Bản báo cáo (tổng
kết, tóm tắt, thuyết minh,…); Biên bản nghiệm thu, hội thảo, kiểm tra đƣợc thành lập
bằng phần mềm Microsoft Word, có đuôi (*.doc). File text số liệu gồm nội dung: Tên
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điểm trọng lực, tọa độ, độ cao, giá trị hiệu chỉnh trọng lực… Có thể đƣợc thành lập bằng
phần mềm khác nhau nhƣ Microsoft Excel, Access… nhƣng phải thể hiện là file dạng
text, có đuôi (*.txt). File ảnh có đuôi (jpg, jpeg, tip, bit, map) đƣợc tạo ra từ việc quét ảnh
(Scan ảnh), chụp ảnh… Sổ đo đạc thực địa, sổ chuẩn máy, ảnh vị trí điểm tựa trọng lực,
sơ đồ cân bằng mạng lƣới tựa trọng lực,…;
- Bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực tỷ lệ 1: 500.000 có tiết diện đƣờng đẳng trị là
5 mGal, với sai số xác định dị thƣờng Bughê (a)  ±1,50 mGal [74][53]. Mỗi loại bản đồ
dị thƣờng trƣờng Fai, Bughê đều đƣợc xác định rõ về: cấu trúc dữ liệu, kí hiệu, chỉ dẫn và
đặc điểm chính của trƣờng;
- Số hóa cập nhật cơ sở dữ liệu trọng lực theo hệ thống chuẩn chung của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng. Cơ sở dữ liệu trọng lực phần đất liền lãnh thổ Việt Nam gồm:
+ Khối I: Cơ sở dữ liệu số liệu đo đạc trọng lực, số liệu đo đạc nguyên thủy gốc và
các sổ kết quả đo vẽ trọng lực (trắc địa và trọng lực) bao gồm toàn bộ các công trình đo
vẽ từ năm 1960 đến 2011;
+ Khối II: Cơ sở dữ liệu tài liệu bản đồ, bản đồ nền địa hình tài liệu biên vẽ bản đồ
dị thƣờng trƣờng trọng lực, phiên mảnh bản đồ, hệ quy chiếu và hệ tọa độ (phủ lƣới) trên
từng mảnh bản đồ, có chức năng quản lý truy xuất các bản đồ thành lập và các thông tin
tài liệu kèm theo.
- Báo cáo tổng hợp kết quả Đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 892 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 892 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:Bản đồ dị thƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 (Phần đất liền)
lần đầu tiên đƣợc thành lập để chuẩn bị xuất bản (1985) thuộc chƣơng trình nghiên cứu
khoa học trọng điểm của Nhà nƣớc có mã số 44.01 do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam chủ trì thực hiện là "Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu điều tra cơ bản về địa
chất, địa vật lý và sinh khoáng với việc thành lập các bộ bản đồ Quốc gia tỷ lệ nhỏ và
trung bình, nhằm cung cấp các cơ sở để lập kế hoạch dài hạn cho công tác địa chất thăm
dò và phân vùng kinh tế trên lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do
Tổng Cục trƣởng Trần Đức Lƣơng làm chủ nhiệm. Trong đó vấn đề các trƣờng địa vật lý
có mã số 44.01.02 và đề tài "Thành lập để chuẩn bị xuất bản, bản đồ trƣờng dị thƣờng từ
hàng không,bản đồ trọng lực tỷ lệ 1:500.000 Việt Nam (Phần đất liền)'' có mã số
44.01.02.01 do Nguyễn Thiện Giao làm chủ nhiệm.
Phần thành lập bản đồ trƣờng trọng lực thực hiện trên cơ sở các nguồn tài liệu:
1-Trắc lƣợng trọng lực tỷ lệ 1:500.000 ÷ 1: 200.000 ở miền Bắc Việt Nam của
chuyên gia Liên Xô (cũ) và Liên đoàn Địa chất 36 (1961 ÷ 1967);
2-Đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1: 200.000 ở Đồng bằng sông Cửu Long của Tổng Cục
Dầu mỏ Khí đốt Việt Nam (1976 ÷ 1979); Đo đạc trọng lực dọc các tuyến thuỷ chuẩn
trên những quốc lộ chính của các chuyên gia ngƣời Mỹ (1960 ÷ 1967); Đo vẽ trọng lực tỷ
lệ 1: 500.000 của Liên đoàn Vật lý Địa chất ở miền Nam Việt Nam (1976 ÷ 1981).
3-Đo đạc mạng lƣới điểm tựa trọng lực hạng cao Quốc gia của Cục Đo đạc và Bản
đồ Nhà nƣớc.
4-Đo đạc liên kết tài liệu và bổ sung vùng trống trọng lực tỷ lệ 1:500.000 ở miền
Bắc Việt Nam của đề tài 44.01.02.01 do Liên đoàn Vật lý Địa chất thực hiện
(1980÷1984).
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Bản đồ dị thƣờng trọng lực Việt Nam đã thành lập, đƣợc xác định là loại tài liệu
điều tra cơ bản cần thiết, có tầm quan trọng và giá trị lớn, không những cho công tác
nghiên cứu địa chất, điều tra tìm kiếm khoáng sản; Cho công tác nghiên cứu Trắc địa Đo
đạc và Bản đồ phục vụ việc tính toán các mạng lƣới trắc địa Quốc gia để xây dựng hệ độ
cao Nhà nƣớc hiện đại; Cho công tác nghiên cứu tai biến về môi trƣờng tự nhiên, môi
trƣờng địa chất … phục vụ công tác dự báo tai biến thiên nhiên của Quốc gia mà còn
phục vụ các mục đích khác nhau của nhiều ngành kinh tế Quốc dân, Quốc phòng của Nhà
nƣớc. Tuy nhiên bản đồ dị thƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất liền)
thành lập năm 1985 còn một số hạn chế. Nhiều vùng mật độ điểm đo quá thƣa, thậm chí
còn bỏ trống nên mức độ chi tiết và độ tin cậy không cao.
Mặt khác, các tính toán đúc kết tài liệu, tính các hiệu chỉnh trọng lực, biên vẽ bản
đồ đều thực hiện theo công nghệ thủ công, các sản phẩm không đƣợc số hoá cho nên hiệu
quả sử dụng còn thấp. Bản đồ nền địa hình và bản đồ biên vẽ bản đồ trƣờng, các điểm đo
trọng lực đều sử dụng hệ quy chiếu, hệ toạ độ cũ, chƣa đáp ứng nhu cầu sản xuất và
nghiên cứu khoa học. Từ năm 1986 đến nay, nhiều vùng trống trên bản đồ trọng lực đã
đƣợc tiến hành đo vẽ trọng lực phục vụ thành lập bản đồ địa chất và điều tra tìm kiếm
khoáng sản từ tỷ lệ 1:100.000 đến 1:50.000 cùng một số khu vực diện tích nhỏ tỷ lệ lớn
(1:25.000 và lớn hơn). Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin
học, các máy trọng lực và trắc địa phục vụ xác định toạ độ, độ cao điểm trọng lực cũng
đƣợc đổi mới nâng cấp tự động hoá có chất lƣợng cao. Nhiều phần mềm chuyên dụng để
sử lý đúc kết tài liệu, tính các hiệu chỉnh trọng lực, tính chuyển đổi toạ độ, biên vẽ biểu
diễn trƣờng trọng lực đã đƣợc hoàn chỉnh và nâng cao.
Cho đến nay trên Thế giới, nhiều nƣớc cũng đã xuất bản để sử dụng đại trà các
bản đồ dị thƣờng trọng lực ở tỷ lệ khác nhau nhƣ Nhật Bản; Trung Quốc đã xuất bản bản
đồ dị thƣờng trọng lực Bughê tỷ lệ 1:2.000.000 (1987); Thái Lan đã xuất bản bản đồ
trọng lực tỷ lệ 1:1.000.000 (1975); Bangladesh đã thành lập bản đồ trọng lực tỷ lệ 1:
1.000.000 (1990); Newzeland đã thành lập bản đồ trọng lực tỷ lệ 1: 250.000 (1977); Nam
Phi đã thành lập bản đồ gía trị Bughê và trọng lực Fai tỷ lệ 1:5.000.000 (1976); Canada
đã thành lập bản đồ giá trị Bughê và trọng lực Fai tỷ lệ 1:1.000.000 (1981).
Tại Việt Nam thời gian qua cũng đã có ba loại bản đồ trƣờng vật lý đƣợc thành lập
theo tỷ lệ 1:500.000 và biên tập xuất bản theo tỷ lệ 1:1.000.000 là: Bản đồ dị thƣờng từ
hàng không Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (phần đất liền) năm 1994. Bản đồ phân vùng điện
trở suất đất Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (phần đất liền) năm 2003. Bản đồ phóng xạ Việt
Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (phần đất liền) năm 2008. Chính vì vậy trong chƣơng trình
"Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực điều tra cơ bản địa chất về
tài nguyên khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất phục
vụ phát triển bền vững đất nƣớc" của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có mã số TNMT.03.
Đề tài "Biên tập, hoàn chỉnh để xuất bản bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1:
500.000 (Phần đất liền)" có mã số TNMT.03.06 đƣợc Bộ giao cho Liên đoàn Vật lý Địa
chất thực hiện.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Thu thập tổng hợp tài liệu;
- Đo trọng lực trắc địa bổ sung vùng trống;
- Tính toán, xử lý liên kết tài liệu và biên tập bản đồ.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
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2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Bản đồ dị thƣờng trƣờng trọng lực Bughê Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất
liền), mật độ lớp trung gian 2,67g/cm3. Thu về tỷ lệ 1: 1.000.000;
- Bản đồ dị thƣờng trƣờng trọng lực Bughê Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất
liền). mật độ lớp trung gian 2,58g/cm3 (giá trị đặc trƣng của lãnh thổ Việt Nam). Thu về tỷ lệ
1: 1.000.000;
- Bản đồ dị thƣờng trƣờng trọng lực Fai Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất
liền).Thu về tỷ lệ 1: 1.000.000.
- Cơ sở dữ liệu số liệu và tài liệu trọng lực Việt Nam (Phần đất liền);
- Báo cáo “Biên tập hoàn chỉnh để xuất bản bản đồ dị thƣờng trọng lực Việt
Nam”, tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất liền).
2.3.2. Các công bố khoa học:
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
2.6. Kết luận:
Bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 (Phần đất liền) đƣợc
biên tập hoàn chỉnh trên cơ sở số liệu đo vẽ trọng lực của gần 50 công trình từ tỷ lệ
1:500.000 đến tỷ lệ 1: 50.000 và lớn hơn đã thực hiện từ thập kỷ 60 thuộc thế kỷ trƣớc
đến nay (2011) gồm: Tài liệu đo vẽ của các chuyên gia Liên Xô (cũ) và Liên đoàn Địa
chất 36 thực hiện từ 1961 đến 1967 ở miền Bắc Việt Nam; Tài liệu của các chuyên gia
ngƣời Mỹ (1961÷1967), của Tổng cục Dầu mỏ Khí đốt ở Đồng bằng sông Cửu Long
(1976 ÷1979), của Liên đoàn Vật lý Địa chất (1976 ÷ 1981) ở miền Nam Việt Nam; Tài
liệu đo vẽ trọng lực phục vụ điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản của Cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) theo các vùng và
nhóm tờ bản đồ phân bố rải khắp trên lãnh thổ (1986 ÷ 2011); Tài liệu đo đạc mạng lƣới
điểm tựa trọng lực hạng cao Quốc gia của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nƣớc (1973 ÷
1978); Đo vẽ liên kết ghép nối tài liệu trọng lực và bổ sung vùng trống trọng lực tỷ lệ 1:
500.000 thuộc đề tài thành lập bản đồ (44.01.02.01) (1981 ÷ 1985) và đề tài biên tập hoàn
chỉnh bản đồ (TNMT.03.06) (2010 ÷ 2011).
Tài liệu trên đã đƣợc liên kết ghép nối, tính toán hợp nhất theo một mức chung
thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để biên vẽ bản đồ. Bản đồ trƣờng dị thƣờng
trọng lực Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (Phần đất liền) biên tập hoàn chỉnh để xuất bản có tiết
diện đƣờng đẳng trị là 5mGal cho hai loại trƣờng là Fai và Bughê, trong đó dị thƣờng
trƣờng trọng lực Bughê đƣợc tính theo hai giá trị mật độ lớp giữa bằng 2,67g/cm3 và
2,58g/cm3 (giá trị mật độ lớp giữa đặc trƣng của lãnh thổ Việt Nam). Bản đồ biên tập
hoàn toàn theo công nghệ tin học, trình bày bản vẽ dạng *.table, quản lý theo hệ thống
GIS hiện đại dễ dàng thuận tiện cho việc tìm kiếm truy cập kết xuất, phục vụ theo yêu
cầu của nhiều lĩnh vực nghiên cứu.
Sự phân bố trƣờng trọng lực Trái đất hay còn gọi là lực trọng trƣờng Trái đất trên
mỗi lãnh thổ Quốc gia, đƣợc xác định là loại tài liệu điều tra cơ bản cần thiết, có tầm
quan trọng và giá trị lớn, không những cho công tác nghiên cứu điều tra địa chất, tìm
kiếm đánh giá tiềm năng khoáng sản; Cho công tác nghiên cứu Trắc địa Đo đạc và Bản
đồ, phục vụ xử lý các mạng lƣới trắc địa Quốc gia để xây dựng hệ độ cao Nhà nƣớc hiện
đại; Cho công trình nghiên cứu tai biến về môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng địa
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chất...Bằng việc nghiên cứu xác định sự biến thiên cục bộ của trƣờng trọng lực Trái đất
nhằm làm rõ quy mô của các tác nhân gây ra sự biến thiên về động đất, sóng thần, triều
dâng phục vụ công tác dự báo tai biến thiên nhiên của Quốc gia, mà còn phục vụ nhiều
mục đích khác nhau của các ngành kinh tế Quốc dân và Quốc phòng của đất nƣớc.
Trƣờng trọng lực Trái đất về bản chất nó phản ánh tổng quan về sự bất đồng nhất của lớp
vỏ và còn có đặc tính với quy mô là hành tinh thay đổi trong không gian và biến thiên
theo thời gian. Vì vậy việc biên tập hoàn chỉnh để xuất bản bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng
lực Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong các ngành nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm phát
triển đất nƣớc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên kết so sánh trƣờng trọng lực Trái đất
với các nƣớc trên thế giới và phục vụ nghiên cứu trƣờng trọng lực toàn cầu nói chung.
Đồng sản phẩm với các bộ bản đồ trƣờng trọng lực nêu trên là báo cáo tổng kết
khoa học công nghệ "Biên tập, hoàn chỉnh để xuất bản bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam
tỷ lệ 1: 500.000 (Phần đất liền)" và cơ sở dữ liệu trọng lực của hơn 71.150 điểm trên toàn
lãnh thổ đã thu thập đƣợc cập nhật hoặc chuẩn hóa theo cơ sở dữ liệu địa vật lý khu vực
chuẩn chung của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
2.7. Kiến nghị:
- Biên soạn xuất bản bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực Việt Nam, tỷ lệ
1:1.000.000 (Phần đất liền) gồm ba bản:
+ Bản đồ dị thƣờng Fai Việt Nam, tỷ lệ 1:1.000.000 (Phần đất liền);
+ Bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực Bughê Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 (Phần đất
liền) với mật độ lớp giữa bằng 2,67 g/cm3;
+ Bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực Bughê Việt Nam tỷ lệ 1: 1.000.000 (Phần đất
liền) với mật độ lớp giữa bằng 2,58 g/cm3.
- Biên tập át lát các bản đồ trƣờng địa vật lý khu vực Quốc gia trong đó có các bản
đồ trƣờng trọng lực Việt Nam đƣợc xuất bản;
- Biên tập bản đồ trƣờng dị thƣờng trọng lực với công thức trọng lực bình thƣờng
có các tham số trọng trƣờng Trái đất ứng với Hệ quy chiếu, Hệ tọa độ Quốc gia mới
VN2000 - WGS84;
- Đo bổ sung thực địa trọng lực vùng ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên, tiến tới
liên kết ghép nối bản đồ trƣờng trọng lực phần đất liền và phần lãnh hải thành bản đồ
trƣờng trọng lực Quốc gia hoàn chỉnh (kể cả phần đất liền và biển đảo Việt Nam).
- Khai thác phân tích bản đồ trƣờng trọng lực mới đƣợc biên tập hoàn chỉnh, kết
hợp với các trƣờng địa vật lý và địa chất khác, khoanh định các diện tích triển vọng
quặng khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam.
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[3] BIÊN TẬP ĐỂ XUẤT BẢN LOẠT BẢN ĐỒ ĐỊA HÓA VIỆT NAM TỶ
LỆ 1:1.000.000
(Mã số: TNMT. 03.10)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Quách Đức Tín; Email: tindcmt@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Đoàn Thị Ngọc Huyền, TS. Phạm
Văn Thanh, TS. Mai Trọng Tú, ThS. Bùi Hữu Việt, TS. Nguyễn Thành Vạn, ThS. Đỗ
Đức Nguyên, CN. Nguyễn Minh Long, CN. Nguyễn Văn Luyện.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
-Biên tập loạt bản đồ địa hoá Việt nam tỷ lệ 1/1.000.000;
- Chỉnh lý, bổ sung nội dung cần thiết loạt bản đồ địa hóa Việt nam tỷ lệ
1/1.000.000;
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Thu thập bản đồ, sản phẩm nghiên cứu của các nhà địa hoá Việt nam trong thời
gian vừa qua (Bao gồm cả bản vẽ, bản lời, vv) để phục vụ các mục tiêu nghiên cứu của
đề tài;
- Sửa chữa, biên hội, chuẩn hoá, lồng ghép các số liệu, tin học hoá các báo cáo
thuyết minh cho loạt các bản đồ, là sản phẩm giao nộp của đề tài;
- Hoàn thiện các sản phẩm giao nộp (các tờ bản đồ, thuyết minh), trình duyệt và
làm các thủ tục xin kinh phí xuất bản.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 ÷ 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 869,170 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 869,170 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đoàn nghiên cứu Địa chất 45
(tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản) đã chú trọng tới công tác nghiên
cứu địa hoá, đánh giá đúng mức vai trò của công tác địa hoá trong địa chất tìm kiếm
khoáng sản. Ngày nay, chuyên ngành địa hoá không còn bị bó hẹp trong không gian địa
chất, không chỉ nghiên cứu phục vụ công tác tìm kiếm khoáng sản mà công tác địa hoá
còn vƣơn tới yêu cầu đa mục tiêu - phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ
bền vững tài nguyên môi trƣờng.
Một số công trình nghiên địa hóa trong thời gian vừa qua đã xác định đƣợc tính
chuyên hoá địa hoá của các đối tƣợng địa chất trên lãnh thổ Việt Nam, đã khẳng định địa
hoá học là một ngành khoa học nghiên cứu quy luật vận chuyển và phân bố của các
nguyên tố hoá học trong tự nhiên. Mặc dù mới ở mức độ sơ lƣợc, định tính, nhƣng bƣớc
đầu đã xác lập đƣợc đặc điểm địa hoá, phông địa hoá cho từng vùng, từng đối tƣợng. Đây
là những kết quả có ý nghĩa khoa học to lớn trong nghiên cứu tiềm năng khoáng sản của
đất nƣớc. Đồng thời góp phần nâng cao và tiến tới hoàn thiện cơ sở lý luận cho công tác
nghiên cứu địa hoá ở điều kiện Việt Nam.
Chất lƣợng các công trình nghiên cứu nhìn chung đã đáp ứng đƣợc những mục
tiêu nhiệm vụ đề ra cho thời điểm thực thi đề án. Tuy vậy, các kết quả nghiên cứu thƣờng
chỉ mới dừng lại ở nghiên cứu hiện trạng, nặng về thống kê, tổng hợp tài liệu từ nhiều
nguồn khác nhau. Kết quả phân tích nhiều, đa dạng nhƣng ở trình độ kỹ thuật của những
năm 70 - 80 của thế kỷ XX, chƣa có đƣợc những phƣơng pháp phân tích có độ tin cậy
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cao và cập nhật công nghệ xử lý thông tin hiện đại nhƣ hiện nay. Hơn nữa, các kết quả
nghiên cứu chƣa đƣợc thông tin rộng rãi, chƣa đƣợc quảng bá tới những địa chỉ cần thiết,
thƣờng chỉ nằm yên và đƣợc bảo vệ bằng một "hành lang pháp lý nghiêm ngặt" trong lƣu
trữ, ít đƣợc biết tới nên ý nghĩa sử dụng còn rất hạn chế.
Loạt bản đồ địa hoá các đá magma, các đá trầm tích và trầm tích biến chất, bản đồ
vành phân tán địa hoá thứ sinh và bản đồ phân vùng địa hoá ở tỷ lệ từ 1:1.000.000 đến
1:500.000 toàn lãnh thổ Việt Nam đã đƣợc hoàn thành trong giai đoạn này. Những công
trình này đã góp phần không nhỏ trong công tác đo vẽ bản đồ địa chất và định hƣớng cho
công tác quy hoạch điều tra tìm kiếm, thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, do những hạn chế
về khoa học và công nghệ, việc xử lý số liệu và thành lập bản vẽ còn nhiều hạn chế.
Trong khi đó những tài liệu này đang ngày càng đƣợc sự quan tâm sử dụng của nhiều lĩnh
vực khác nhau nhƣ tìm kiếm khoáng sản, địa chất môi trƣờng, địa chất y học, địa chất
sinh thái, nông nghiệp, lâm nghiệp, v.v…
Với những đòi hỏi thực tế nêu trên, việc biên tập, hiệu chỉnh nâng cao chất lƣợng
loạt bản đồ địa hoá, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa mục tiêu của các ngành khoa học khác
nhau, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế xã hội hiện tại là hết sức cần
thiết. Đề tài “Biên tập để xuất bản loạt bản đồ địa hoá Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000” đáp
ứng những đòi hỏi trên và nằm trong định hƣớng của chƣơng trình “Nghiên cứu khoa học
và công nghệ nhằm nâng cao năng lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá
trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc
giai đoạn 2010 - 2015”.
Theo quyết định số 815/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Bộ trƣởng
Tài nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt Chủ nhiệm, Cơ quan chủ trì và dự toán kinh
phí dự toán kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới năm
2010, Phòng Địa Hóa và Môi trƣờng thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đƣợc
giao nhiệm vụ “Biên tập để xuất bản loạt bản đồ địa hóa tỷ lệ 1:1.000.000” do TS. Quách
Đức Tín làm chủ nhiệm.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
2.2.1. Phương pháp kế thừa tài liệu hiện có: Hiểu bản chất hiện tƣợng trong quá
khứ và hiện tại để đề xuất các kiến thức và phƣơng thức mới cho tƣơng lai là một trong
những nhiệm vụ cơ bản trong công tác nghiên cứu khoa học. Trong nghiên cứu địa hóa,
nhiệm vụ này càng quan trọng hơn bởi những thông tin trong quá khứ và hiện tại cho ta
cái nhìn tổng quan về sự di chuyển và tích tụ của các nguyên tố hóa học trong tự nhiên
theo không gian và thời gian. Trên cơ sở đó, cho phép đánh giá tiềm năng khoáng sản,
nguy cơ ô nhiễm và triển vọng sử dụng từng đối tƣợng địa chất nhất định. Nhƣ trên đã
nêu, các tài liệu về địa hóa ở Việt nam tƣơng đối đồ sộ, nhƣng mức độ tổng hợp theo một
chuẩn chung, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và khai thác còn hạn chế. Bởi
vậy, việc thu thập tài liệu sẽ đƣợc tiến hành từ bƣớc lập đề cƣơng cũng nhƣ trong suốt
qua trình thực hiện dự án.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu địa hoá: Đất, đá, thổ nhƣỡng, trầm tích hiện đại
và nƣớc là những thực thể không thể tách rời, chúng luôn có mối quan hệ tƣơng hỗ lẫn
nhau. Trong đó, mỗi thành tạo có những đặc tính và tính chất riêng. Với các thành tạo
nguyên sinh, thành phần vật chất của chúng cho phép luận giải về các quá trình magma kiến tạo, sự di chuyển và tích tụ của các nguyên tố trong các điều kiện khác nhau. Thành
phần vật chất của các thành tạo biến chất hiện tại cho phép luận giải về các quá trình địa
động lực, biến thiên chế độ nhiệt cũng nhƣ các hoạt động magma trong quá khứ. Trái lại,
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đới biểu sinh lại cho chúng ta những thông tin về những biến đổi điều kiện hóa - lý trong
tự nhiên không chỉ hiện tại mà cả trong quá khứ. Do vậy, các nghiên cứu địa hóa sẽ tập
trung vào từng đối tƣợng cụ thể. Mỗi đối tƣợng sẽ có những phƣơng pháp và công cụ
riêng nhằm giúp luận giải các quá trình địa hóa đƣợc tốt hơn;
Phƣơng pháp địa hoá đƣợc thực hiện để xác định hàm lƣợng các nguyên tố hoá
học trong đất đá, xác định và chỉ ra các dị thƣờng địa hoá trong vùng nghiên cứu nói
chung và ở từng khu vực nói riêng. Thông qua các số liệu, dẫn liệu địa hoá thu đƣợc cho
phép xác lập và lý giải sự xuất hiện cũng nhƣ gia tăng của một số nguyên tố hóa học có
lợi hoặc có hại cho hoạt động kinh tế xã hội.
2.2.3. Phương pháp chuyên gia: Biên tập để xuất bản là nhiệm vụ có tính tổng
hợp cao, do đặc trƣng nguồn tài liệu thƣờng tản mát do nhiều cơ quan đơn vị thực hiện và
chƣa đồng bộ. Các công trình triển khai ở các giai đoạn khác nhau có độ chính xác không
đồng đều, trong đó có sự khác biệt về phƣơng pháp phân tích, sai số ở những thời kỳ
khác nhau. Do đó, phƣơng pháp chuyên gia là cần thiết để giúp việc tính toán, đánh giá
và luận giải kết quả có chất lƣợng đảm bảo. Đây là một trong những phƣơng pháp đem
lại hiệu quả cao trong việc thực hiện đề tài;
Phƣơng thức tham gia của mỗi nhà khoa học với Đề tài đƣợc lựa chọn dựa vào khả
năng chuyên môn và điều kiện khả thi về tài chính, nhƣ một số cộng tác viên thƣờng
xuyên hoặc từng giai đoạn cụ thể. Sự tham gia của lực lƣợng cộng tác viên sẽ giúp cho
Đề tài phát hiện các sai sót và bổ khuyết kịp thời trong giai đoạn thu thập biên tập tài
liệu, thi công thực địa, chỉnh lý văn phòng và đặc biệt là giai đoạn lập báo cáo kết thúc;
Đề tài dự định mời cộng tác viên có chuyên môn sâu về lĩnh vực điều tra nghiên
cứu và một số cán bộ của các địa phƣơng có liên quan đến lĩnh vực trên.
2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu và tổng hợp viết báo cáo:
- Phƣơng pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập sẽ đƣợc phân tích, tổng hợp và xử lý
theo các thuật toán xác xuất thống kê thích hợp sử dụng các phần mềm máy tính nhƣ
ORIGIN, STASTICA, GEOCHEM, vv. Tuân thủ qui phạm địa hóa hiện hành;
- Biên tập, xử lý chỉnh lý số liệu cho các báo cáo thuyết minh. Quy chuẩn các loại
bản đồ. Tin học hoá các sản phẩm của đề tài. Xây dựng các phụ lục dữ liệu trên cơ sở bổ
sung số liệu mới (thông qua các chuyên đề khoa học).
2.2.5. Phương pháp và nguyên tắc thành lập bản đồ địa hóa Việt Nam:
a). Nguyên tắc thành lập:
- Bản đồ đƣợc thành lập trên cơ sở các lƣợng thông tin có tính bao quát và tổng
hợp cao;
- Các lớp thông tin đƣợc chọn lọc và đƣợc giản lƣợc;
- Các thông tin phản ánh đƣợc nội dung và tiêu chí khoa học đề ra của tờ bản đồ;
- Bản đồ phải dễ đọc, dễ hiểu, và thể hiện đƣợc tính đại diện cao.
b). Phương pháp thành lập: Chồng xếp (tƣơng tác, ghép nối) các lớp thông tin
chuyên ngành (chuyên môn) lên nền bản đồ nền đã đƣợc chọn lọc và giản lƣợc cho đơn
giản để phù hợp với nội dung khoa học của tờ bản đồ. Các lớp thông tin nền là nền bản
đồ địa chất cùng tỷ lệ do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hành, Ban
biên tập là tập thể tác giả do Trần Văn trị là chủ biên. Các lớp thông tin nền cần đặc biệt
chú ý tới các hệ thống đứt gãy phân đới cấu trúc địa chất;
Sử dụng phƣơng pháp trọng số, ƣu tiên cho những hợp phần có tác động chủ đạo
theo tiêu chí của tờ bản đồ. Đó là các bộ (nhóm) nguyên tố đặc trƣng cho tính chuyên hóa
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địa hóa của phức hệ magma đƣợc xếp đầu tiên. Trong cùng nhóm, nguyên tố có trị số
Clack tập trung cao hơn sẽ đƣợc xếp trƣớc và tiếp sau là các nguyên tố có trị số Clack tập
trung giảm dần. Tiếp theo là các nhóm nguyên tố khác (nhóm nguyên tố thứ sinh hoặc
thuộc khác pha khác nhau).
c). Nội dung biểu diễn: Các lớp thông tin nền (bản đồ nền) đã đƣợc giản lƣợc
(gộp nhóm) sao cho đơn giản hơn nhƣng vẫn đảm bảo theo các mục tiêu khoa học của
mỗi bản đồ chuyên đề.
d). Phương pháp biểu diễn: Các lớp thông tin bản đồ nền không sử dụng màu và
thể hiện ẩn chìm dƣới các lớp thông tin chuyên môn. Ranh giới diện phân bố các đá trầm
tích và trầm tích biến chất đƣợc lƣợc bỏ. Trong các lớp nền, chỉ làm nổi hệ thống đứt gãy
phân đới cấu trúc địa chất để làm cơ sở phân chia lãnh thổ Việt nam ra các đới và miền
địa hóa; Các lớp thông tin chuyên ngành của bản đồ đƣợc thể hiện theo màu và ký hiệu,
tùy thuộc vào mục đích biểu diễn của bản đồ chuyên đề.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Bản đồ vành phân tán địa hoá thứ sinh Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 và thuyết
minh;
- Bản đồ địa hoá các đá magma Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 và thuyết minh;
- Bản đồ địa hoá các đá trầm tích và trầm tích biến chất Việt Nam tỷ lệ
1:1.000.000 và thuyết minh;
- Bản đồ phân vùng địa hoá Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 và thuyết minh;
- Báo cáo tổng hợp kết quảĐề tài.
2.3.2. Các công bố khoa học:
2.3.3. Công tác đào tạo sau đại học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đã hỗ trợ đào
tạo 1 thạc sĩ bảo vệ thành công năm 2013.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Sản phẩm của đề tài cung cấp thêm cơ sở khoa học cho công tác đánh giá tiềm
năng khoáng sản của đất nƣớc, định hƣớng cho công tác quy hoạch tìm kiếm khoáng sản;
- Sản phẩm sẽ đƣợc sử dụng cho các cơ quan quản lý địa chất khoáng sản, các liên
đoàn địa chất khu vực, các viện nghiên cứu, các trƣờng đại học và các tổ chức kinh tế khoa học và sẽ đƣợc nhiều địa phƣơng cùng các đối tác khác quan tâm;
- Nội dung các loạt bản đồ địa hoá phản ánh định lƣợng về thành phần vật chất của
các đối tƣợng tự nhiên, sẽ là đối tƣợng sử dụng cho công tác nghiên cứu và quản lý chất
lƣợng môi trƣờng: môi trƣờng đất, đá;
- Các cơ quan ban ngành liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế cũng sẽ là những địa chỉ cho tính năng đa mục
tiêu các lĩnh vực sử dụng các sản phẩm của đề tài để phục vụ mục đích của ngành.
2.6. Kết luận: Qua hai năm thực hiện đề tài, tập thể tác giả báo cáo đã hoàn thành
tốt các nhiệm vụ đặt ra trong đề cƣơng đƣợc duyệt. Cụ thể là:
-Nêu đƣợc đặc điểm địa hóa của các đá magma, trầm tích và biến chất ở Việt Nam
thông qua hành vi của từng nguyên tố trong các thành tạo địa chất;
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- Đã khoanh định và mô tả các vành phân tán địa hóa thứ sinh của các nguyên tố
hóa học trong trầm tích bở rời, cũng nhƣ phát hiện và luận giải định lƣợng các dị thƣờng
địa hóa của các nguyên tố hóa học, đồng thời sơ bộ tính toán trữ lƣợng dự báo một số
khoáng sản phân bố trên lãnh thổ Việt Nam, từ các tài liệu về các vành phân tán địa hóa
thứ sinh;
- Trên cơ sở các tài liệu địa hóa, kết hợp với các tài liệu tổng hợp về cấu trúc địa
chất, kiến tạo, thạch học sinh khoáng, chúng tôi đã phân chia lãnh thổ Việt Nam thành 6
miền địa hóa khác nhau, trong mỗi miền địa hóa chúng tôi lại phân ra nhiều đới địa hóa
với những tập hợp các nguyên tố hóa học đặc trƣng riêng biệt trên cơ sở xác định tính
chuyên hóa địa hóa của các thành tạo địa chất;
- Tổng hợp các tài liệu địa hóa khu vực trên toàn lãnh thổ, chúng tôi đã xác định
đƣợc các thời đại địa hóa ở Việt Nam với sự tích tụ một nhóm nguyên tố đặc trƣng nhất,
góp phần xác định các thời đại sinh khoáng ở Việt Nam;
- Tổng hợp các tài liệu về đặc điểm địa hóa các thành tạo địa chất phân bố trên
lãnh thổ, chúng tôi đã xác định đƣợc hàm lƣợng trung bình các nguyên tố hóa học trong
những kiểu đá chính magma, trầm tích và biến chất. Đây có thể coi nhƣ Clack địa
phƣơng của Việt Nam nhằm xác định hàm lƣợng nền các nguyên tố hóa học ở Việt Nam,
đóng góp thiết thực cho công tác tìm kiếm mỏ khoáng sản ở nƣớc ta (nhất là khi dùng các
phƣơng pháp địa hóa để tìm kiếm mỏ);
- Trên cơ sở các tài liệu định lƣợng địa hóa, chúng tôi đã khoanh vùng dự báo triển
vọng tiềm năng khoáng sản của Việt Nam góp phần tích cực cho công tác tìm kiếm mỏ
khoáng sản và lập bản đồ sinh khoáng Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000.
2.7. Kiến nghị: Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của loạt bản đồ địa hóa,
chúng tôi thấy cần thiết phải tiến hành nghiên cứu một số vấn đề chi tiết hơn trong thời
gian tới nhƣ sau:
- Nghiên cứu kỹ đặc điểm địa hóa và chẩn đoán tiềm năng chứa quặng kim loại
hiếm (Sn, Mo, W,...) của các thành tạo magma Mezozoi và Kainozoi ở Việt Nam, mà
nhất là ở phần phía Nam lãnh thổ - nơi còn ở mức độ nghiên cứu sơ sài nhƣng lại có
nhiều dấu hiệu khả quan về khả năng tập trung tạo quặng của các nguyên tố này;
- Đánh giá và luận giải định lƣợng một cách chi tiết và chính xác những điểm dị
thƣờng địa hóa ở một số khu vực có triển vọng trên lãnh thổ Việt Nam nhằm phát hiện
các thân quặng và mỏ khoáng sản (thí dụ nhƣ các vùng Kontum, Tây Bắc Bắc Bộ...);
- Cần thiết tiến hành nghiên cứu tỷ mỉ các quá trình địa hóa ngoại sinh trên toàn
lãnh thổ, nhằm làm tiền đề phát hiện những mỏ khoáng sản nằm trong đới biểu sinh;
- Rất cần thiết kiện toàn và nâng cao chất lƣợng công tác phân tích nhằm giải
quyết nhiều vấn đề còn chƣa sáng rõ trong nghiên cứu địa hóa.
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[4] NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG, CẬP NHẬT TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT - ĐỊA
VẬT LÝ BIỂN ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT, TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT
VIỆT NAM VÀ CÁC VÙNG BIỂN KẾ CẬN TỶ LỆ 1/1.000.000
(Mã sổ: TNMT.03.46)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin Lƣu trữ Địa chất, Tồng cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Thái Bắc; Email: daobac@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: GS.TS Trần Văn Trị, TS. Nguyễn Văn
Hoành, KS Nguyễn Xuân Bao, PGS.TS Trần Trọng Hòa, PGS.TS Bùi Minh Tâm, TS.
Trần Tất Thắng, TS Vũ Trụ, TS. Nguyễn Thành Vạn.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hoàn chỉnh bản đồ địa chất và tài nguyên
địa chất Biển Đông để xuất bản Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng
biển kế cận.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Tổng hợp các tài liệu cũ và mới, xác lập các đơn vị địa chất và khoanh vẽ, hoàn
thiện bản đồ địa chất Biển Đông, đặc biệt là phần rìa thềm lục địa, sƣờn lục địa cũng nhƣ
lòng chảo vỏ Đại Dƣơng trên cơ sở tổng hợp các kết quả thăm dò dầu khí và các tài liệu
khác liên quan;
- Kiểm tra bổ sung thực địa một số nơi tồn tại lớn có tính ô chìa khóa trên đất liền:
Công tác này nhằm xác định quan hệ địa chất Proterozoi trung, Paleozoi hạ, xác định tuổi
tuyệt đối của các phức hệ magma Chu Lai (Quảng Nam), Bạch Sa (Hà Giang), Ryolit Tú
Lệ (Yên Bái);
- Cập nhật ghép nối với bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000
thuộc đề tài "Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ
1:1.000.000 hội nhập chƣơng trình "Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)"
mới kết thúc năm 2012;
- Số hóa, biên tập và tạo maket "Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và
các vùng biển kế cận tỉ lệ 1:1.000.000";
- Biên soạn thuyết minh kèm theo (tiếng Việt và tiếng Anh);
- In phun bản đồ sản phẩm cuối cùng cùng các thuyết minh đi kèm;
- Cập nhật, hoàn thiện bản đồ số để có thể quản lý và cung cấp dữ liệu theo chuẩn
dịch vụ bản đồ web (Web Map Services-WMS).
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 ÷ 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2.453 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 2.412,912 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu: Công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản và hoạt động thăm
dò khai thác dầu khí của Việt Nam cùng các công trình nghiên cứu khác cả trên đất liền
và trên các vùng biển của Việt Nam, đã đƣợc tiến hành trong cả quá trình gần 70 năm và
đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Nhƣng cho đến nay, các sản phẩm của các công trình
trên đƣợc tổng hợp một cách tổng thể chỉ có ở phần đất liền, chƣa có đƣợc bản đồ tổng
hợp thể hiện các kết quả nghiên cứu và hệ thống hóa các đơn vị địa chất một cách thống
nhất chung cho phần đất liền và phần biển của toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải của Việt
Nam.Vì thế việc thành lập và xuất bản và công bố một bản đồ nhƣ vậy trong thời điểm
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hiện nay là hết sức cần thiết.
Đề tài "Chỉnh lý để xuất bản bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ
1:1.000.000 hội nhập chƣơng trình "Một Địa chất Quốc tế (International One Geology)"
thực hiện từ năm 2010 đến 2012 là đề tài đầu tiên có ý tƣởng tổng hợp, ghép nối cả phần
đất liền và phần biển, tuy nhiên ở đề tài này, với kinh phí và thời gian hạn chế và với mục
đích chính là hòa nhập chƣơng trình "Một Địa chất Quốc tế", chủ yếu tổng hợp và cập
nhật địa chất về phần đất liền; phần địa chất biển chƣa có điều kiện để thu thập và tổng
hợp đƣợc nhiều các tài liệu đặc trƣng về địa chấn và khoan của Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam.
Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp thêm tài liệu về địa chất-địa vật lý biển,
qua đó xác lập cấu trúc địa chất Biển Đông, đồng thời giải quyết một số vấn đề còn tồn
tại ở tờ bản đồ địa chất và khoáng sản đã hoàn thành năm 2012, và từ đó ghép nối và biên
tập để xuất bản bản đồ mới bao gồm cả phần đất liền, hải đảo, biển Việt Nam và các vùng
biển kế cận cần đƣợc tiến hành.
Đề tài "Nghiên cứu, bổ sung, cập nhật tài liệu địa chất- địa vật lý biển để xuất bản
bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000"
đƣợc ra đời từ những nhu cầu cấp thiết nêu trên. Có thể nói đề tài này là bƣớc kế tiếp của
đề tài hoàn thành năm 2012, trong đó đƣợc kết thừa toàn bộ kết quả nghiên cứu phần đất
liền của đề tài trƣớc đó để tiếp tục hoàn chỉnh, riêng phần địa chất Biển Đông đƣợc thành
lập mới để ghép nối với phần đất liền.
Đề tài đƣợc giao cho Trung tâm Thông tin Lƣu trữ Địa chất thực hiện theo Quyết
định số 1398/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế: Để thực hiện các nội dung đặt ra các phƣơng pháp và
hệ phƣơng pháp đƣợc lựa chọn áp dụng gồm:
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các luận điểm, quan điểm
hiện đại về quan điểm về kiến tạo, thạch luận, sinh khoáng... giúp đƣa ra những tƣ tƣởng
định hƣớng cho công tác thành lập bản đồ đƣợc theo luận thuyết mới nhất đƣợc công
nhận rộng rãi trên thế giới. Phƣơng pháp này quan trong không chỉ cho việc thành lập bản
đồ địa chất biển mà cũng rất cần cho nhiệm vụ ghép nối giữa phần địa chất bờ và địa chất
biển.
2.2.2. Phương pháp thực địa: Đề tài tiến hành thực địa bổ sung ở những khu vực
có tính ô chìa khóa để giải quyết những vấn đề mấu chốt về địa tầng, magma, kiến tạo
phần đất liền trong đó tiến hành lấy mẫu để phân tích tuổi tuyệt đối cho một số thành tạo
magma còn chƣa có tài liệu về tuổi đáng tin cậy.
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin: Việc tiến hành thu thập các tài liệu đã
công bố trong và ngoài nƣớc, các tài liệu điều tra địa chất khoáng sản biển từ Tập đoàn
Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đề tài đang đƣợc tiến hành… có ý nghĩa mang tính
quyết định đến việc khoanh vẽ và thành lập bản đồ địa chất Biển Đông. Phƣơng pháp này
đƣợc áp dụng cho các nội dung công việc phục vụ hoàn chỉnh cấu trúc địa chất Biển
Đông.
2.2.4. Phương pháp chuyên gia: Để giải quyết những vấn đề khoa học của từng
chuyên ngành cần phải có những chuyên gia có chuyên môn sâu về chuyên ngành
đó.Trong đề tài này, với mức độ tổng hợp cao cần có sự tham gia, tƣ vấn của hầu hết các
chuyên gia hàng đầu về các chuyên ngành địa chất và khoáng sản, ngoài ra cần có sự tƣ
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vấn, trao đổi khoa học với các chuyên gia về bản đồ địa chất ngoài nƣớc (Ủy ban Bản đồ
Địa chất Thế giới, các nƣớc trong khu vực...) để sản phẩm có tính hội nhập cao.
2.2.5. Phương pháp phân tích, xử lý, đối sánh tài liệu: Với những tài liệu thu
thập đƣợc, đòi hỏi luôn phải có sự xử lý, phân tích đối sánh giữa các vùng và giữa các kết
quả nghiên cứu khác nhau để đƣa ra đƣợc bức tranh tổng thể chúng có tính thống nhất
cao giữa các khu vực trong diện tích nghiên cứu cũng nhƣ tính thống nhất đối với khu
vực và trên thế giới. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng chủ yếu cho nhiệm vụ khoanh vẽ
bản đồ địa chất biển Việt Nam và các vùng biển kế cận.
2.2.6. Phương pháp tổng hợp tài liệu:Đây là phƣơng pháp chủ đạo đƣợc sử dụng
trong đề tài. Với khối lƣợng tài liệu khổng lồ, việc tổng hợp tài liệu đòi hỏi công phu, tỷ
mỉ nhƣng đảm bảo tính bao quát cao để có thể chọn lọc loại bỏ các thông tin không cần
thiết nhƣng cũng đảm bảo không bỏ sót các thông tin quan trọng. Phƣơng pháp này đƣợc
áp dụng hầu hết cho mọi nhiệm vụ của đề tài.
2.2.7. Công nghệ thông tin:Áp dụng công nghệ thông tin trong việc biên tập kỹ
thuật và tạo ra bản đồ số theo chuẩn dịch vụ bản đồ web (Web Map Services-WMS).
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
2.3.1. Các sản phẩm khoa học:
- Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ
1:1.000.000 song ngữ Việt-Anh;
- Sách thuyết minh địa chất, tài nguyên địa chất cho bản đồ (tiếng Việt và tiếng
Anh).
2.3.2. Các công bố khoa học:Đã công bố 01 bài báo đăng trên Tạp chí Quốc tế;
06 bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học trong nƣớc và 02 bài gửi đến các Hội nghị, Hội
thảo khoa học Quốc tế. Cụ thể là:
Bài báo quốc tế
1. Origin and Tectonic Implication of Ophiolite and Eclogite in the Song Ma
Suture Zone between the South China and Indochina Blocks. R. Y. Zhang, C. -H. Lo, S.
–L. Chung, M. Grove, S. Omori, Y. IIZuKa, J. G. Liou And T. V. Tri. Journal of
Metamorphic Geology, 2013, 31, 49-62.
Bài báo trong nước
1. Đặc điểm thạch luận thành tạo núi lửa hệ tầng Đồng Trầu vùng Bắc Trung Bộ,
Việt Nam. Phạm Đức Lƣơng, Đặng Mỹ Cung, Phạm Ngọc Dũng, Bùi Thế Anh, Cao
Thị Thúy Bình, Lê Đình Cƣơng, Lƣu Văn Thắng, Bùi Thanh Vân, Phùng Xuân
Quân. Địa chất và khoáng sản – tập 11, 2015. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
2. Tuổi đồng vị U-Pb zircon shrimp granitoid Nậm Giải vùng Phu Hoạt (Nghệ An)
và ý nghĩa địa động lực của chúng. Nguyễn Chiến Đông, Dƣơng Hồng Sơn, Bùi Đình
Công, Bùi Minh Tâm. Địa chất và khoáng sản – tập 11, 2015. Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản.
3. Các đới kiến tạo phần đất liền Việt Nam. Nguyễn Xuân Bao, Dƣơng Văn Cầu,
Trịnh Văn Long. Tạp chí Địa chất loạt A số 352-354, 7-12/2015.
4. Những nét cơ bản về kiến tạo Biển Đông. Phùng Văn Phách, Trần Văn Trị.
Địa chất và Tài nguyên Việt Nam, tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn
quốc kỷ niệm 70 năm phát triển - 9/2015.
5. Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc tụ khoáng chì-kẽm Nà Bốp – Pù Xáp, Chợ
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Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Đào Thái Bắc, Trần Mỹ Dũng. Địa chất và Tài nguyên Việt Nam,
tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển –
9/2015.
6. Đặc điểm môi trƣờng địa hóa vùng biển 0-100m nƣớc Huế - Bình Định. Mai
Trọng Nhuận, Vũ Trƣờng Sơn, Lê Anh Thắng, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Huệ,
Hoàng Văn Tuấn. Địa chất và Tài nguyên Việt Nam, tuyển tập báo cáo khoa học hội
nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển – 9/2015.
Bài gửi hội nghị khoa học
1.Geological correlation between Indochina and adjcacent areas during the
Paleozoic history. Prof Tran Van Tri. Meeting on Regional Geology of Southeast Asia
and East Tethys - Beijing, China, October 13-17, 2014.
2.Permian regional geology in the Western Indochina and implications for
Paleotethys active margin of SE - Asia. Tran Van Tri, Ngo Thuong San, Phung Khac
Hoan, Nguyen Quang Tuan and Vu Minh Tuan. The 4th International Symposium of
the International Geosciences Programme (IGCP) Project 589 - Bangkok, Thailand,
October 26-27, 2015.
2.3.3. Công tác dào tạo sau đại học: Đề tài đã hỗ trợ đào tạo 03 Tiến sỹ, trong đó
có 2 TS đã bảo vệ thành công luận án các năm 2014, 2015 1 NCS đang trong quá trình
hoàn thành luận án TS và 01 ThS đã bảo vệ thành công năm 2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Chƣa đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Góp phần định hƣớng cho công tác quy hoạch điều tra địa chất, giúp các nhà
hoạch định có cái nhìn tổng quát về nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nƣớc ta để đƣa ra
những chính sách về điều tra cơ bản;
- Định hƣớng và là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu địa chất, giúp các
nhà quản lý đƣa ra những quyết định về hƣớng điều tra nghiên cứu có tính khu vực ở tỷ
lệ lớn hơn;
- Trợ giúp cho công tác đào tạo, phục vụ cho các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh
vực địa chất khoáng sản;
- Đáp ứng nhu cầu của xã hội với loại bản đồ này; góp phần cung cấp kiến thức về
địa chất khoáng sản và ý thức về lãnh thổ, lãnh hải cho cộng đồng;
- Góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia về lãnh thổ, lãnh hải.
2.6. Kết luận:Từ kết quả nghiên cứu của đề tài cũng nhƣ qua quá trình thực hiện,
một số kết luận chính đƣợc rút ra nhƣ sau:
1-Đề tài đã thực hiện đƣợc mục tiêu nhiệm vụ đƣợc giao của Bộ Tài Nguyên và
Môi trƣờng là bổ sung cập, nhật tài liệu địa chất-địa vật lý, thành lậpbản đồ địa chất, tài
nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000 để xuất bản, trong
đó đã:
- Hoàn thành chỉnh lý bản đồ địa khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 phần đất
liền trên cơ sở cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất về địa chất và khoáng sảntrong
và ngoài nƣớc có liên quan đến thời điểm 2015, đặc biệt đã cập nhật kết quả phân tích
tuổi tuyệt đối, qua đó xếp lại tuổi cho một loạt phức hệ magma;
- Hoàn thành tổng hợp tài liệu và thành lập bản đồ địa chất phần biển đến kinh
tuyến 117o 30';
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- Ghép nối thành công phần địa chất đất liền với địa chất biển và thành lập đƣợc
bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 với phạm vi bao trùm toàn bộ
phần đất liền và phần biển Việt Nam.
2- Nội dung của bản đồ hết sức phong phú bao gồm các đơn vị địa chất khác nhau,
trong đó cơ bản thống nhất hóa đƣợc toàn bộ các phân vị địa tầng; các thành hệ, phức hệ
magma và biến chất đồng thời thể hiện đƣợc sự phức tạp của cấu trúc địa chất trong
phạm vi cả phần đất liền và biển Việt Nam. Hệ thống chú giải chi tiết là cơ sở khoa học
để phục vụ các nhà quản lý trong công tác quy hoạch các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã
hội, cũng nhƣ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy.
3-Thuyết minh kèm theo bản đồ đƣợc biên tập cô đọng, diễn tả đƣợc toàn bộ nội
dung của bản đồ và các nội dung liên quan, đồng thời cũng tổng hợp đƣợc những thông
tin mới nhất về địa tầng, magma, kiến tạo và tài nguyên địa chất và có giá trị tham khảo
cho công tác nghiên cứu, đào tạo cũng nhƣ phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch
trong lĩnh vực địa chất.
4-Tuy chƣa thể giải quyết đƣợc triệt để những vấn đề khoa học còn tồn tại trong
lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Việt Nam, nhƣng đề tài đã tổng hợp đƣợc các kết quả
nghiên cứu mới nhất về địa chất khoáng sản, qua đó giải quyết đƣợc một số vấn đề chính
nổi cộm về địa tầng, magma, biến chất mang tính tổng quát trên cơ sở tài liệu đáng tin
cậy.
5-Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ
1:1.000.000 của đề tài lần đầu tiên đƣợc thành lập theo nguyên tắc và qui phạm với cách
thể hiện phù hợp tiêu chuẩn bản đồ thế giới cả về mặt khoa học lẫn hình thức, phục vụ tốt
cho công tác hội nhập.
2.7. Kiến nghị:
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam cho phép biên tập xuất bản bản đồ này ở qui mô rộng rãi phục vụ nghiên cứu khoa
học, quy hoạch, quản lý và giảng dạy… cũng nhƣ phổ biến kiến thức về địa chất cho
cộng đồng và góp phần khẳng định chủ quyền Quốc gia;
- Đề nghị tăng cƣờng hội nhập trong lĩnh vực địa chất khu vực và Quốc tế qua
cổng điện tử Địa chất Đông Nam Á, IGCP, CCOP và Một địa chất Quốc tế;
- Tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về biển, nhƣng mức độ nghiên cứu còn
hạn chế so với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới, nhiều vấn đề về địa chất biển còn
chƣa đƣợc làm sáng tỏ...vì vậy đề nghị Nhà nƣớc tăng cƣờng các chƣơng trình nghiên
cứu địa chất biển, và một vài vấn đề còn tồn tại trong đất liền để bổ sung về mặt khoa học
và có thể cập nhật vào bản đồ trong tƣơng lai;
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tăng cƣờng công tác tổng hợp các bản đồ
tƣơng tự tỷ lệ lớn hơn ở các vùng trọng điểm để xuất bản, cung cấp các thông tin chi tiết
hơn, phục vụ các nhiệm vụ điều tra cơ bản cụ thể tài các vùng này;
- Ngoài bản đồ có tính tổng hợp chung nhƣ "Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất
Việt nam và các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000" của đề tài thì những bản đồ tƣơng tự
có tính chuyên ngành cao nhƣ các bản đồ kiến tạo, sinh khoáng... sau hàng chục năm
cũng chƣa đƣợc cập nhật, chỉnh lý và xuất bản để tạo nền tảng cho các nghiên cứu các
chuyên ngành sâu về địa chất và khoáng sản, đề nghị Bộ cho phép đƣợc triển khai việc
cập nhật chỉnh lý các loại bản đồ này.
-----------------------------------------------------------------
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