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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quặng vàng có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh 

tế đối với mỗi quốc gia; nước CHDCND Lào cũng không nằm ngoại 

lệ. Vì vậy, việc nghiên cứu, điều tra đánh giá và thăm dò, khai thác 

quặng vàng là một yêu cầu có tính cấp thiết và là vấn đề rất quan trọng 

đối với mỗi quốc gia; đặc biệt đối với các nước có nền khai khoáng 

đang phát triển như Việt Nam, cũng như CHDCND Lào. 

Các kết quả nghiên cứu địa chất thời gian gần đây cho thấy, vùng 

Attapeu được đánh giá là có tiềm năng lớn về vàng gốc. Tuy nhiên, 

cho đến nay các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu còn hạn chế, hầu hết 

các kết quả nghiên cứu còn mang tính riêng lẻ và tập trung chủ yếu 

vào việc điều tra đánh giá và thăm dò ở một số điểm mỏ vàng có triển 

vọng, phục vụ trực tiếp cho các dự án khai thác của các doanh nghiệp.  

Đề tài "Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác tìm kiếm 

thăm dò quặng vàng gốc vùng Attapeu nước CHDCND Lào" được 

NCS lựa chọn nghiên cứu là nhằm góp phần giải quyết nhiệm vụ trên 

và những nhu cầu thực tế mang tính cấp thiết thời sự. 

2. Mục tiêu của luận án 

Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm quặng hóa, xác lập các yếu tố 

liên quan và khống chế quặng vàng gốc trong vùng Attapeu; từ đó đánh 

giá tiềm năng tài nguyên, khoanh định diện tích triển vọng và định 

hướng công tác tìm kiếm, thăm dò. 

3. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Quặng vàng gốc và các thành tạo địa chất có liên quan phân bố 

trong vùng Attapeu. 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

Tỉnh Attapeu, Nam Lào có tổng diện tích hơn 9.500km2. 

5. Nhiệm vụ của luận án 

- Thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa các tài liệu hiện có về địa 

chất, khoáng sản trong vùng nghiên cứu; các tài liệu liên quan đến 
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quặng vàng gốc đã được công bố ở Lào, Việt Nam và trên thế giới. 

- Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm quặng hóa, phân chia các 

kiểu quặng, đặc điểm phân bố, hình thái - cấu trúc các thân quặng, đới 

khoáng hóa vàng gốc trong vùng. 

- Nghiên cứu xác định thành phần vật chất quặng (khoáng vật, 

hóa học), đặc điểm biến đổi đá vây quanh quặng vàng gốc. 

- Xác định các yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa vàng 

gốc; xác định tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm và phân vùng triển vọng. 

- Đánh giá tiềm năng tài nguyên quặng vàng gốc trên từng diện 

tích triển vọng đã phân chia và đề xuất định hướng công tác tìm kiếm, 

thăm dò cho kiểu quặng vàng gốc vùng Attapeu. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

1. Ý nghĩa khoa học: 

Việc xác lập các các yếu tố liên quan và khống chế quặng hóa, 

đặc điểm hình thái - cấu trúc thân quặng và đới khoáng hóa cũng như 

kết quả xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò vàng gốc trong vùng 

nghiên cứu là cơ sở khoa học bổ sung lý luận khoa học trong lĩnh vực 

địa chất học tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn, tạo tiền đề cho các 

nghiên cứu tiếp theo. 

2. Ý nghĩa thực tiễn: 

- Cung cấp cho các nhà quản lý và các doanh nghiệp cơ sở dữ 

liệu địa chất khoáng sản vàng gốc vùng Attapeu đảm bảo độ tin cậy; 

là tài liệu tham khảo định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò và đầu tư 

khai thác phát triển mỏ. 

- Cung cấp cho cơ sở sản xuất hệ phương pháp nhằm nâng cao 

độ tin cậy trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng; lựa chọn mạng lưới 

thăm dò phù hợp với kiểu mỏ vàng gốc vùng Attapeu và các vùng khác 

có điều kiện địa chất tương tự. 

7. Luận điểm bảo vệ của luận án 

Luận điểm 1: 

Quặng vàng gốc vùng Attapeu có nguồn gốc nhiệt dịch nhiệt độ 
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trung bình (2000C - 3000C), gồm 02 giai đoạn tạo quặng sản phẩm đặc 

trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh khoáng vật: thạch anh - pyrit - vàng và 

thạch anh - pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng; có tiềm năng 

lớn và phân bố tập trung trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong. 

Luận điểm 2:  

Các thân quặng vàng gốc có hình thái - cấu trúc phức tạp, chiều 

dày biến đổi thuộc loại không ổn định, hàm lượng vàng phân bố rất 

không đồng đều; các mỏ vàng gốc vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc 

nhóm thăm dò III. Trong thăm dò hợp lý nhất là sử dụng mạng lưới 

dạng tuyến, với khoảng cách tuyến 40-60m, công trình trên tuyến 20-30m. 

8. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận. 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu. 

- Khảo sát, nghiên cứu thực địa. 

- Các phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất quặng. 

- Phương pháp xử lý tài liệu trong phòng. 

9. Những điểm mới của luận án 

1. Bằng các phương pháp phân tích định lượng hiện đại, đã xác 

định quặng hóa vàng gốc vùng nghiên cứu có nguồn gốc nhiệt dịch 

nhiệt độ trung bình (2000C-3000C), có 02 giai đoạn tạo quặng sản 

phẩm và được đặc trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh khoáng vật là thạch 

anh-pyrit-vàng và thạch anh-pyrit-chalcopyrit-galenit-sphalerit - vàng. 

2. Xác lập được 03 nhóm yếu tố liên quan và khống chế quặng 

hóa, làm rõ đặc điểm hình thái - cấu trúc thân quặng; đồng thời xác lập 

được các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm; khoanh định 14 diện tích triển 

vọng quặng vàng gốc với tổng diện tích 411,2km2 (02 diện tích rất triển 

vọng cấp A; 08 diện tích triển vọng cấp B và 04 diện tích chưa rõ triển 

vọng cấp C). 

3. Bằng phương pháp dự báo tài nguyên định lượng, đã dự báo 

tài nguyên quặng vàng gốc vùng Attapeu là khá lớn (đạt khoảng trên 

200 tấn), phân bố trong đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc 
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phía đông vùng nghiên cứu (giáp biên giới Việt Nam và Campuchia). 

4. Áp dụng một số phương pháp toán địa chất, đã xác lập nhóm 

mỏ vàng gốc vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc nhóm mỏ thăm dò III 

đồng thời xác lập mạng lưới thăm dò và đề xuất tổ hợp phương pháp 

tìm kiếm thăm dò hợp lý. 

10. Kết cấu của luận án 

Luận án được trình bày trong 137 trang đánh máy khổ A4; 08 

bản vẽ; 27 bảng biểu; 70 hình ảnh minh họa; 63 tài liệu tham khảo. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận án được kết cấu 

thành 4 chương: 

Chương 1. Đặc điểm địa chất khoáng sản vùng Attapeu nước 

CHDCND Lào. 

Chương 2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3. Đặc điểm quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu nước 

CHDCND Lào. 

Chương 4. Đánh giá tài nguyên và định hướng công tác tìm kiếm, 

thăm dò vàng gốc vùng Attapeu.  

11. Cơ sở tài liệu của luận án 

Luận án được hoàn thành trên cơ sở tham khảo tài liệu từ các 

công trình nghiên cứu trước và kết quả nghiên cứu bổ sung của NCS 

từ năm 2014 đến năm 2021, gồm: 

- Các công trình đo vẽ bản đồ địa chất vùng Attapeu, tỷ lệ 

1:500.000; 1:200.000; 1:25.000; 1:10.000; 1:2.000. 

- Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản bauxit và các 

khoáng sản khác vùng nam Lào, tỷ lệ 1:500.000. 

- Báo cáo kết quả điều tra địa chất và khoáng sản vùng Attapeu 

của JICA, tỷ lệ 1:200.000. 

- Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò quặng vàng Vangtat, 

Sanxay, Attapeu, tỷ lệ 1:25.000. 

- Báo cáo kết quả tìm kiếm, thăm dò quặng vàng khu Huaydai-

Namxuan, Phuvong, Attapeu, tỷ lệ 1:25.000. 
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- Báo cáo kết quả tìm kiếm quặng đồng, vàng và khoáng sản đi 

kèm của công ty Longthanh Mining, tỷ lệ 1:25.000. 

12. Nơi thực hiện đề tài 

Luận án được hoàn thành tại bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa 

Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất dưới sự 

hướng dẫn khoa học của PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Phương và TS. 

Nguyễn Tiến Dũng. NCS xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các 

cán bộ hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện 

đề tài. 

NCS xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các nhà địa chất 

và các đồng nghiệp cho phép tham khảo và kế thừa tài liệu để tác giả hoàn 

thành luận án này. 

Chương 1 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÙNG ATTAPEU 

NƯỚC CHDCND LÀO 

1.1. Vị trí vùng nghiên cứu trên bình đồ cấu trúc khu vực 

Vùng Nam Lào là một bộ phận của khu vực trung tâm bán đảo 

Đông Dương, thuộc Đông Nam Á, được cấu thành bởi các thành tạo 

địa chất từ tiền Cambri và Phanerozoi. 

Vùng Attapeu thuộc địa khu liên hợp Đông Dương gồm Craton 

Indosinia, đai tạo núi Paleozoi sớm Huế - Sekong, đai tạo núi Indosinia 

Mekong, bể nội lục Mesozoi muộn và các cấu trúc nội lục Kainozoi có 

nguồn gốc khác nhau. 

1.2. Sơ lược lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản 

+ Thời kỳ trước năm 1975: chủ yếu do nhà địa chất Pháp thực 

hiện ở tỷ lệ nhỏ với mức độ nghiên cứu sơ lược. 

+ Thời kỳ sau năm 1975: 

- Năm 2005 - 2008, Liên đoàn Intergeo và cục Địa chất và 

Khoáng sản Lào đã hoàn thành dự án “Tìm kiếm-đánh giá quặng bauxit 

và các khoáng sản đi kèm miền Nam Lào” tỷ lệ 1:500.000. 

- Năm 2008, JICA đã thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chất 
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tỷ lệ 1:200.000 tại khu vực Đakyoy -Vangtat tỉnh Attapeu. 

Năm 2008 - 2014, công ty Vangtat mining tiến hành điều tra lập 

bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:25.000 khu vực Sanxay. 

- Năm 2019, Liên đoàn Intergeo đã thực hiện việc tìm kiếm đánh 

giá quặng vàng khu vực Namxuan. 

- Năm 2021, công ty Khoáng sản KN đã hoàn thành công tác 

tìm kiếm đánh giá quặng vàng khu vực Kongyong. 

1.3. Khái quát về đặc điểm địa chất vùng Attapeu 

1.3.1. Khái quát về địa tầng 

Giới PROTEROZOI 

Phân bố ở khu vực phía đông và đông nam vùng nghiên cứu, 

bao gồm các đá gneis biotit, đá phiến thạch anh-biotit, đá phiến kết 

tinh. Dày khoảng 430m. 

Giới PALEOZOI 

- Hệ Cambri, thống trung - hệ Ordovic, thống hạ (2-O1): Phân 

bố ở khu vực trung tâm phía đông vùng nghiên cứu, có các đá phiến 

sericit, đá phiến thạch anh - sericit, đá phiến thạch anh - muscovit, đá 

phiến thạch anh. Dày 1.400-1.800m. 

- Hệ Ordovic, thống thượng - Hệ Silur (O3-S): Gồm các đá 

phiến sericit, đá phiến thạch anh - sericit, cát kết; phân bố một phần ở 

phía đông bắc và đông nam vùng nghiên cứu. Dày 1.580-1.730m. 

- Hệ Carbon, thống hạ (C1): Gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét, 

đá phiến sét than và các vỉa than; chứa hoá thạch thực vật; phân bố ở 

phía đông bắc vùng nghiên cứu. Dày 280-700m. 

- Hệ Carbon, thống thượng - hệ Permi, thống hạ (C2-P1): Phân 

bố khu trung tâm phía đông bắc, có các đá vôi vi hạt, đá vôi sét xen ít 

lớp bột kết và đá phiến sét. Dày 500-800m. 

- Hệ Permi, thống trung (P2): Phân bố kéo dài theo phương tây 

bắc - đông nam tại khu vực Dakkanat. Thành phần thạch học chủ yếu 

là phun trào ryodacit và tuf. 

Giới MEZOZOI 
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- Hệ Trias, thống hạ, thống trung (T1-2): Phân bố rộng rãi ở khu 

vực trung tâm của vùng nghiên cứu, kéo dài từ phía bắc xuống nam. 

Gồm có cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết, đá phiến sét xen các 

lớp phun trào ryolit và tuf. Dày 550 - 1.500m. 

- Hệ Jura, thống  hạ - thống trung (J1-2): Phân bố từ trung tâm 

xuống phía tây nam của vùng nghiên cứu, gồm có cát kết màu xám, 

nâu đỏ, bột kết màu nâu đỏ, tím xen ít sét kết màu nâu, cát kết có vôi, 

bột kết có vôi và khoáng hóa đồng. Dày 600m. 

- Hệ Jura, thống thượng - hệ Creta (J3-K): Lộ ra ở rìa danh giới 

phía tây bắc và một phần ở trung tâm phía tây của vùng nghiên cứu, 

gồm sạn kết, sạn kết, cát kết hạt nhỏ đến vừa. Dày 160-340m. 

- Hệ Creta, thống thượng (K2): Phân bố phía tây bắc và một 

phần ở trung tâm phía tây của vùng, gồm có cuội kết, cuội sạn kết, cát 

kết, cát kết. Dày 500-600m. 

Giới KAINOZOI 

- Hệ Neogen, thống Pliocen (N2): Phân bố với diện tích nhỏ ở 

trung tâm và phía đông của vùng nghiên cứu, gồm có cuội kết, sạn kết, 

cát kết, bột kết gắn kết yếu. Dày 50 - 150m. 

- Hệ Neogen, thống Pliocen - Hệ Đệ tứ, thống Pleistocen (N2-

Q1):  Phân bố một phần ở phía tây và phía đông bắc vùng nghiên cứu, 

có thành phần là bazan oliovin, bazan porphyr và tuf của chúng. Dày 

260 - 300m. 

- Hệ Đệ tứ, thống Holocen (apQ2): Có Aluvi - proluvi: trầm tích 

sông, gồm cuội, cát, gặp ít ở phía đông bắc. Dày 1-6m. 

- Hệ Đệ tứ, thống Pleistocen (Q1): Có bazan olivin, bazan 

pyroxen, các đá có cấu tạo lỗ hổng, kiến trúc porphyr. Dày 260-300m. 

1.3.2. Khái quát về đặc điểm magma xâm nhập 

* Các thành tạo magma tuổi Paleozoi sớm (PZ1) 

- Thành tạo xâm nhập siêu mafic (σPZ1): Phân bố ở phía trên 

Sexu; thành phần thạch học gồm peridotit, pyroxenit. 

- Thành tạo xâm nhập mafic (PZ1): Phân bố ở phía trên Sexu; 
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có đá chính gabro-amphibol và gabro. 

* Thành tạo magma tuổi Paleozoi giữa (PZ2) 

- Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Silur-Devon sớm (..S-

D1): Phân bố gần phía đông nam khu Huaykeo và một phần ở Vangtat. 

Thành phần gồm các đá diorit thạch anh, tonalit, granodiorit, granit 

biotit - hornblend và granit biotit. 

* Thành tạo magma tuổi Paleozoi-Mesozoi (PZ3-MZ1) 

- Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Permi-Trias sớm (..P-

T1): Có thành phần từ gabrodiorit, diorit, granodiorit đến granit, gồm 3 

pha xâm nhập: pha 1: granit biotit, granit hai mica; pha 2: diorit thạch anh, 

tonalit, granodiorit, granit horblend - biotit; pha 3: granit biotit có 

hornblend, granit biotit, granit và pha đá mạch; phân bố trong đới cấu trúc 

Nam Trường Sơn - Sekong.  

* Thành tạo magma tuổi Mesozoi sớm (MZ1) 

Thành tạo xâm nhập granitoid tuổi Trias sớm (T1): Chủ yếu là 

granit biotit, granit hai mica, granit và granit aplit được cấu thành trong 

hai pha xâm nhập.  

* Các thành tạo magma xâm nhập chưa rõ tuổi (Da.ml.l) 

Gồm các thể diabas và đai mạch lamprophyr. Phân bố rải rác và 

xuyên cắt các thành tạo tuổi  Paleozoi - Mesozoi sớm. 

1.3.3. Khái quát về đặc điểm cấu trúc kiến tạo 

- Hoạt động uốn nếp: Hệ thống nếp uốn trong vùng nghiên cứu 

chia thành 03 phức nếp uốn chính: phức nếp lõm Tây Nam Lào; Phức 

nếp lõm Kaleum; Nếp lõm bản Nong Viat - bản Bang Ha Noy. 

- Hoạt động đứt gãy: Có 03 hệ thống đứt gãy phát triển theo 

phương tây bắc - đông nam, á kinh tuyến, đông bắc - tây nam. Trong 

đó hệ thống đứt gãy tây bắc - đông nam và á kinh tuyến phát triển mạnh 

mẽ có vai trò khống chế thân quặng vàng gốc trong vùng. 

1.3.4. Khái quát về đặc điểm khoáng sản 

Vùng nghiên cứu ghi nhận các điểm khoáng sản kim loại và phi 

kim loại thuộc nhóm khoáng chất công nghiệp phân bố chủ yếu ở khu 
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vực phía đông giáp biên giới Việt Nam và Campuchia, gồm:vàng, 

đồng, chì-kẽm, bauxit, sắt, than bùn, molypden, saphir  kaolin. 

Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Khái quát về quặng hóa vàng 

a. Đặc điểm địa hóa của vàng 

Vàng (Au) thuộc nhóm kim loại quý, màu vàng, tỷ trọng 

19,30g/cm3, độ cứng Mosh từ 2,5-3, nhiệt độ nóng chảy 1.064,18oC. 

Hàm lượng trung bình vàng trong vỏ trái đất là 4.3-3ppm 

(Vinogradov, 1962), thuộc một trong những nguyên tố hiếm nhất. 

Vàng liên quan chặt chẽ với đá granitoit (đặc biệt là granit giàu Na), 

đôi khi có cả đá magma kiềm, mafic và siêu mafic. Trị số clark của 

vàng là 4,3.10-7. Trong đá biến chất từ 0,7 đến 4,2.10-7%. 

b. Đặc điểm khoáng vật học của vàng 

Trong tự nhiên, vàng thường gặp ở dạng tự sinh, về mặt hóa học 

loại này không được thuần khiết và thường chứa Ag, Cu, Fe, đôi khi 

cả Bi, Pt, Pd. Vàng tự sinh thường cộng sinh với pyrit, chalcopyrit. 

Vàng tự sinh bao giờ cũng chứa một số kim loại dưới dạng hỗn hợp 

đồng hình. Do đó người ta đưa ra khái niệm về mẫu vàng tuổi vàng. 

2.1.2. Phân loại các kiểu mỏ công nghiệp vàng gốc trên thế giới và 

ở CHDCND Lào 

a. Phân loại các kiểu mỏ vàng trên thế giới 

Căn cứ vào điều kiện thành tạo và giá trị kinh tế, các mỏ vàng 

được phân chia thành 05 kiểu mỏ công nghiệp sau: kiểu mỏ skarnơ 

vàng; kiểu mỏ nhiệt dịch nguồn gốc magma sâu; kiểu mỏ nhiệt dịch 

nguồn gốc núi lửa; kiểu mỏ biến chất; mỏ sa khoáng. 

b. Phân loại các kiểu mỏ vàng ở Việt Nam 

Trong đề tài nghiên cứu cấp nhà nước KT-01-08 (1993-1995) 

về “Đánh giá triển vọng vàng Việt Nam và để xuất quy trình công nghệ 

thích hợp” Nguyễn Nghiêm Minh, Nguyễn Văn Chữ, Nguyễn Văn Phổ 
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và Nguyễn Ngọc Trường đã phân loại quặng hoá vàng Việt Nam gồm: 

Vàng gốc thực thụ; vàng sa khoáng; vàng cộng sinh; vàng biểu sinh. 

c. Các loại hình mỏ vàng nước CHDCND Lào 

Có các loại hình quặng vàng gồm: loại hình quặng vàng gốc thực 

thụ, quặng vàng cộng sinh, vàng biểu sinh và vàng sa khoáng. 

2.2. Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong 

luận án 

2.2.1. Các khái niệm nghiên cứu đặc điểm quặng và mỏ quặng 

Gồm kiểu mỏ; tổ hợp khoáng vật; tổ hợp cộng sinh khoáng vật; 

biểu hiện quặng; điểm khoáng hóa; điểm khoáng sản; điểm quặng; mỏ 

quặng; thân khoáng sản (thân quặng); hình thái - cấu trúc thân quặng. 

2.2.2. Các khái niệm không gian và thời gian sinh khoáng 

Gồm đới quặng; thời kỳ tạo khoáng; giai đoạn tạo khoáng. 

2.2.3. Một số thuật ngữ sử dụng trong phân chia kiểu mỏ 

Gồm mạng mạch (đới mạch); dạng mạch (Vein type). 

2.3. Cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp tiếp cận 

Phương pháp tiếp cận hệ thống; tiếp cận đa chiều; tiếp cận tổng 

hợp và liên ngành. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu; phương pháp khảo 

sát, nghiên cứu thực địa; phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất 

quặng; phương pháp xử lý tài liệu trong phòng gồm: phương pháp toán 

địa chất và phương pháp tin học; phương pháp đánh giá tài nguyên 

gồm: phương pháp đánh giá tài nguyên. 

Chương 3 

ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀNG GỐC VÙNG ATTAPEU 

NƯỚC CHDCND LÀO 

3.1. Đặc điểm phân bố các mỏ, điểm quặng vàng vùng nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu đã xác định được 02 mỏ vàng gốc Vangtat và 

Namxuan đã thăm dò chi tiết và đang khai thác; 04 khu vực triển vọng, 
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có các biểu hiện và điểm quặng vàng gốc gồm: khu vực Vangtat; khu 

vực Huaypeak - Antoum; khu vực Namxuan - Namlay - Sexu; khu vực 

Dakkanat. 04 khu vực này đã được điều tra, đánh giá địa chất - khoáng 

sản tỷ lệ 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000. 

Các đới khoáng hóa vàng phân bố chủ yếu trong các đới trầm 

tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1), Ocdovic muộn - Silua 

(O3-S), đá xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P - T1). 

3.2. Đặc điểm phân bố các đới quặng và thân quặng vàng gốc 

3.2.1. Đặc điểm các mỏ và đới khoáng hóa vùng nghiên cứu 

a. Mỏ Vangtat 

Vangtat nằm ở phía đông bắc vùng nghiên cứu, có diện tích 

03km2. Các thân quặng vàng phân bố trong đới đá trầm tích tuổi 

Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1) gồm các đá phiến thạch anh - 

sericit, phiến thạch anh - muscovit bị thạch anh hóa, sericit hóa, chlorit 

hóa. Đới khoáng hóa rộng 80-180m; kéo dài từ bắc xuống nam khoảng 

1.500m; dự kiến độ sâu khoảng 100-200m. Có 04 thân quặng vàng gốc 

có ý nghĩa công nghiệp. Thân quặng có chiều dài 100-400m, dày 0,4-

14,5m; cắm về phía đông-đông bắc với góc dốc từ 450-800. 

b. Mỏ Namxuan 

Nằm ở phía đông nam vùng nghiên cứu, thân quặng chủ yếu nằm 

trong đới dập vỡ của đá diorit và đá trầm tích bị biến chất bị biến đổi thạch 

anh hóa, sericit hóa, chlorit hóa. Thân quặng phát triển không liên tục theo 

đới dập vỡ của đứt gãy phương tây bắc - đông nam. Có 11 thân quặng 

vàng gốc công nghiệp phân bố trong đá xâm nhập diorit tuổi Permi - Trias 

sớm (P-T1) và trong các đá trầm tích tuổi Ocdovic muộn - Silua (O3-S). 

c. Khu Namxuan - Namlay - Sexu 

- Đới khoáng hóa Namlay: Đới có chiều dày 25 - 30m, kéo dài 

theo phương tây bắc - đông nam khoảng 350m, độ sâu dự kiến khoảng 

75-150m. Các thân quặng phân bố trong đá trầm tích tuổi Ocdovic 

muộn-Silua (O3-S) và đá xâm nhập diorit tuổi Permi-Trias sớm (P-T1). 

- Đới khoáng hóa Sexu: Nằm ở phía đông nam vùng nghiên cứu,  
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khu vực này đã phát hiện nhiều điểm lộ đới đá biến đổi chứa các vi 

mạch thạch anh - sulfur - vàng nằm trong diện phân bố các đá trầm tích 

tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1). Đới khoáng hóa rộng từ 2 - 

15m, kéo dài theo phương khác nhau từ 100 - 250m. 

d. Khu Huaypeak - Antoum 

- Đới khoáng hóa Huaypeak: Đới rộng 1.000-2.500m, dài 4.000 

- 5.000m, ở đây phát hiện các đới đá biến đổi chứa mạch, vi mạch 

thạch anh - sulfur - vàng trong đá trầm tích tuổi Cambri giữa - Ocdovic 

sớm (2-O1) là đá phiến thạch anh-sericit, đá phiến thạch anh-muscovit. 

- Đới khoáng hóa Antoum: Đới rộng từ 500-800m, dài 1.000-

2.000m, dày từ 10-15m. Tại đây phát hiện nhiều đới đá biến đổi chứa 

mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng phân bố trong đá trầm tích tuổi 

Ocdovic muộn-Silua (O3-S) và xâm nhập tuổi Permi-Trias sớm (P-T1). 

e. Đới khoáng hóa Dakkanat 

Nằm ở phía bắc vùng nghiên cứu, đới rộng 200-500m, dài 800-

1.000m, dày 0,2-10m; Tại phần rìa tiếp xúc giữa tập đá phun trào axit 

hệ Permi giữa (P2) và thành tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-

T1) phát hiện một số mạch thạch anh - sulfur chứa vàng, các đới dập 

vỡ bị biến đổi thạch anh hóa, chlorit hóa có xâm tán khoáng hóa sulfur. 

3.2.2. Đặc điểm các thân quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu 

a. Đặc điểm phân bố các thân quặng 

Các thân quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu chủ yếu được 

tạo thành bởi các mạch thạch anh - sulfur có kích thước khác nhau hoặc 

là tập hợp đới mạch, vi mạch thạch anh - sulfur chứa vàng. 

b. Đặc điểm hình thái - cấu trúc thân quặng 

Thân quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu có 2 kiểu chính là 

thân quặng dạng mạch và thân quặng dạng đới mạch. 

3.2.3. Đặc điểm biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng 

Hiện tượng biến đổi nhiệt dịch vây quanh quặng đặc trưng trong 

vùng gồm thạch anh hóa, sericit hóa và chlorit hóa. 

3.3. Đặc điểm thành phần vật chất quặng 
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3.3.1. Đặc điểm thành phần khoáng vật 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả phân tích mẫu khoáng tướng, lát 

mỏng thành phần khoáng vật gồm: khoáng vật nguyên sinh có pyrit, 

chalcopyrit, vàng tự sinh, rutil, ilmenit, pyrotin, galenit, sphalerit 

khoáng vật thứ sinh: goetit, covelin, limonit; khoáng vật biến đổi nhiệt 

dịch: thạch anh vi hạt, chlorit, sericit; khoáng vật mạch có thạch anh. 

3.3.2. Đặc điểm thành phần hóa học 

a. Vàng (Au) và bạc (Ag) 

Áp dụng phương pháp toán thống kê xác định thông số đặc trưng 

thống kê hàm lượng Au, Ag tromg vùng nghiên cứu. Kết quả như sau: 

- Au: Hàm lượng 0,02 g/T-58,3 g/T; trung bình 0,4 g/T-0,9g/T. 

Hệ số biến thiên hàm lượng vàng thuộc loại không đồng đều (Vc 

=78%) đến rất không đồng đều (Vc =118-148%) và đặc biệt không 

đồng đều ( Vc= 163 - 386%). 

- Ag: hàm lượng Ag 0,1-442 g/T; trung bình 1,8-35,8g/T. Hệ số 

biến thiên hàm lượng Ag thuộc loại rất không đồng đều (Vc=103-

144%) đến đặc biệt không đồng đều (Vc=152-263%). 

b. Các nguyên tố đi kèm 

Theo kết quả trung bình hấp thụ nguyên tử, hàm lượng Cu: 86 - 

1363 ppm; Pb: 8 - 1322 ppm; Zn 10 - 708 ppm; Cr: 33 - 124 ppm; Co: 

17-55; Ni: 28 - 91 ppm. 

3.3.3. Đặc điểm cấu tạo, kiến trúc quặng 

a. Đặc điểm cấu tạo quặng 

Quặng hóa vàng gốc trong vùng nghiên cứu chủ yếu có cấu tạo 

mạch, cấu tạo ổ, cấu tạo xâm tán.  

b. Đặc điểm kiến trúc quặng 

- Cấu trúc nguyên sinh: Có hạt tự hình, nửa tự hình, hạt tha hình. 

- Cấu trúc thứ sinh: Kiến trúc hạt gặm mòn. 

3.3.4. Sơ lược về đặc tính công nghệ quặng vàng gốc vùng Attapeu 

Kết quả tuyển vàng gốc tại mỏ Vangtat bằng phương pháp tuyển 

trọng lực cho thấy quy trình ngâm chiết xyanua cho hiệu quả thu hồi 
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vàng cao, vàng chiếm hơn 65% trong quặng. Hệ số thu hồi đạt 67,5%.  

3.3.5. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật và thời kỳ tạo quặng 

Bảng 3.9: Thứ tự sinh thành và THCSKV vùng nghiên cứu 

Thời kỳ Nhiệt dịch Ngoại sinh 

Giai đoạn  I II III 

        THCSKV 

Tên KV 

Thạch anh, 

Pyrit, vàng 

Pyrit, galenit, sphalerit 

chalcopyrit, pyrotin, vàng 

Limonit, 

goetit, covelin 

Thạch anh    

Vàng    

Pyrit     

Rutil    

Ilmenit    

Pyrotin    

Galenit    

Sphalerit    

Chalcopyrit    

Limonit    

Goetit    

Covelin    

Kiến trúc 

quặng đặc 

trưng 

Hạt tự hình, 

nửa tự hình, 

tha hình 

Hạt kéo dài, tấm, tỏa tia 

Keo, keo sót, 

hạt giả hình, 

gặm mòn 

Cấu tạo quặng 

đặc trưng 

Ổ, xâm tán, 

mạch 

Ổ, mạch, xâm tán, xâm 

tán định hướng 
Keo, ổ, mạch 

Biến đổi nhiệt 

dịch vây 

quanh 

Sericit hóa,  

thạch anh hóa, 

chlorit hóa 

Chlorit hóa, thạch anh 

hóa 
Oxi hóa 

            Khoáng vật chủ yếu. 

            Khoáng vật thứ yếu. 

            Khoáng vật hiếm. 

3.4. Nguồn gốc thành tạo quặng vàng gốc vùng nghiên cứu 
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Tổng hợp các kết quả nghiên cứu cho thấy quặng vàng gốc vùng 

Attapeu có những đặc điểm sau: 

- Các mỏ và điểm quặng vàng gốc phân bố chủ yếu trong đới 

cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong. 

- Các yếu tố địa chất khống chế thân quặng là đứt gãy phương 

tây bắc - đông nam và á kinh tuyến; các trầm tích tuổi Cambri giữa - 

Ocdovic sớm (2-O1); Ocdovic muộn - Silua (O3-S có vai trò mang 

quặng. Thành tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) là nguồn 

cung cấp vật chất cho quá trình tạo quặng hóa vàng gốc trong vùng.  

 - Các thân quặng vàng gốc vùng Attapeu có dạng mạch và đới 

mạch. Tổ hợp khoáng vật tạo quặng chính: pyrit, chalcopyrit, galenit, 

sphalerit, pyrotil và vàng tự sinh; khoáng vật mạch chủ yếu: thạch anh. 

- Kết quả phân tích tuổi đồng vị K-Ar cho mica trắng (phân tích 

tại Nhật Bản) 2 mẫu trong thân quặng (Vangtat) có giá trị 235±4-206±4 

triệu năm. Kết quả phân tích K-Ar (biotit) trong đá magma tuổi Permi-

Trias sớm (P-T1) của dự án JICA cho giá trị 269,3-248,6 triệu năm. 

- Kết quả phân tích 2 mẫu bao thể nguyên sinh lỏng-khí cho 

khoáng vật thạch anh (phân tích tại Việt Nam) cho giá trị nhiệt độ thành 

tạo khoảng 202oC -268oC. Kết quả phân tích 2 mẫu bao thể nguyên 

sinh lỏng - khí (phân tích tại Nhật Bản) cho giá trị nhiệt độ thành tạo 

khoảng 240-260oC. Kết quả phân tích của dự án JICA cho thấy, nhiệt 

độ thành tạo quặng vàng gốc vùng Attapeu có giá trị từ 200 oC -300oC. 

Từ kết quả trình bay trên rút ra kết luận sau: 

- Dung dịch tạo quặng vàng gốc trong vùng là dung dịch nhiệt 

dịch nhiệt độ trung bình (2000C - 3000C). 

- Vùng nghiên cứu gồm 02 giai đoạn tạo quặng sản phẩm được 

đặc trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh khoáng vật là thạch anh - pyrit - 

vàng và thạch anh - pyrit - chalcopyrit - galenit - sphalerit - vàng. 

Chương 4 

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TÌM 

KIẾM THĂM DÒ QUẶNG VÀNG GỐC VÙNG ATTAPEU 
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4.1. Đánh giá tiềm năng tài nguyên quặng vàng gốc vùng Attapeu 

4.1.1. Tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm 

a. Các tiền đề tìm kiếm 

- Tiền đề thạch địa tầng: Các trầm tích biến chất tuổi Cambri 

giữa-Ocdovic sớm (2-O1) gồm các đá phiến thạch anh sericit, đá phiến 

sericit, thạch anh biotit, thạch anh muscovit; Các thành tạo trầm tích 

lục nguyên gồm các đá phiến sericit, đá phiến thạch anh - sericit, cát 

sạn kết, cát kết, bột kết, đá vôi silic, đá phiến thạch anh - calcit tuổi 

Ocdovic muộn-Silua (O3-S). 

- Tiền đề magma: Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thành tạo 

xâm nhập tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) có liên quan với quá trình 

thành tạo khoáng sản vàng gốc và một số khoáng sản kim loại khác. 

Như vậy, các thành tạo tuổi Permi - Trias sớm (P-T1) là tiền đề quan 

trọng trong tìm kiếm quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu. 

- Tiền đề kiến tạo: Dọc đứt gãy phương tây bắc - đông nam và 

phương á kinh tuyến đã ghi nhận những điểm khoáng hóa có nguồn 

gốc nhiệt dịch, đây là tiền đề tìm kiếm kiểu mỏ nội sinh trong vùng 

đặc biệt là quặng vàng gốc. 

b. Các dấu hiệu tìm kiếm 

* Dấu hiệu trực tiếp: Vết lộ quặng quặng trên mặt có chứa 

khoáng vật sulfur, các công trình khai đào do người dân thực hiện.  

* Dấu hiệu gián tiếp: Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch các đá 

vây quanh thân quặng như sericit hóa, thạch anh hóa, chrorit hóa. Các 

dị thường từ, điện trường thiên nhiên. Các đới tảng lăn chứa khoáng 

vật sulfur. Các vành phân tán trọng sa. 

4.1.2. Phân vùng triển vọng 

Trên cơ sở các nguyên tắc về phân vùng triển vọng hợp lý, NCS 

đã phân vùng và xếp hạng triển vọng theo 03 mức sau: 

- Diện tích rất triển vọng (cấp A): Tổng diện tích 13,4km2, có 2 

khu: Vangtat, diện tích 03km2 (A1); Namxuan, diện tích 10,4km2 (A2). 

- Diện tích triển vọng (cấp B): Tổng diện tích 216,1km2, có 03 

khu: Vangtat, (B1=44,2km2; B2=6,8km2; B3=2,9km2; B4=14,7km2); 
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Huaypeak - Antoum, (B5=27,5km2; B6=11km2); Namxuan - Namlay 

- Sexu, 33km2 (B7=38,6km2; B8=70,4km2). 

- Diện tích chưa rõ triển vọng (cấp C): Tổng diện tích 181,7km2, 

có 04 diện tích: Huaypeak - Antoum, (C1 =142,5km2); Namxuan - 

Namlay - Sexu, (C2=8,9km2; C3=11,3km2);  Dakkanat, (C4=19km2). 

4.1.3. Đánh giá tài nguyên vàng gốc vùng Attapeu 

a. Tài nguyên xác định 

Tổng tài nguyên xác định là 60.347 kg (Au); trong đó mỏ 

Vangtat trữ lượng cấp 122 là 23.412 kg (Au), tài nguyên cấp 333 là 

30.092kg(Au); mỏ Namxuan trữ lượng cấp 122 là 2.871kg (Au), cấp 

333 là 3.972kg(Au). 

b. Tài nguyên dự báo 

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá tài nguyên vàng dự báo vùng Attapeu 

theo phương pháp tính thẳng theo thông số quặng hóa 

TT Khu vực nghiên cứu 
Mức triển 

vọng 

Tài nguyên 

Au (Kg) 

1 Vangtat A1 3.735  

2 Namxuan A2 10.551  

3 Vangtat 

B1 27.512  

B2 4.233  

B3 1.805  

B4 9.150  

4 Huaypeak - Antoum 
B5 16.710  

B6 3.928  

5 Namxuan - Namlay - Sexu 
B7 11.768  

B8 15.692  

6 Huaypeak - Antoum C1 86.590  

7 Namxuan - Namlay - Sexu 
C2 2.713  

C3 3.445  

8 Dakkanat C4 3.465  

  Tổng   201.298  
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Bảng 4.2: Kết quả đánh giá tài nguyên vàng dự báo vùng Attapeu 

theo phương pháp tương tự địa chất 

TT Khu vực nghiên cứu 
Mức triển 

vọng 

Tài nguyên 

Au (Kg) 

1 Vangtat A1  3.548  

2 Namxuan A2  10.119  

3 Vangtat 

B1  28.062  

B2  4.317  

B3  1.841  

B4  9.333  

4 Huaypeak - Antoum 
B5  16.486  

B6  4.216  

5 Namxuan - Namlay -Sexu 
B7  11.788  

B8  15.717  

6 Huaypeak - Antoum C1  86.854  

7 Namxuan - Namlay - Sexu 
C2  2.718  

C3  3.451  

8 Dakkanat C4  3.641  

  Tổng    202.092  

4.2. Định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò quặng vàng gốc vùng 

Attapeu 

4.2.1. Khái quát công tác điều tra, tìm kiếm đánh giá vàng gốc 

trong vùng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực Attapeu rất có triển vọng 

về khoáng sản vàng cần tiếp tục nghiên cứu nhằm định hướng có hiệu 

quả cho khai thác và chế biến khoáng sản trong thời gian tới. 

Các phương pháp đã sử dụng trong điều tra đánh giá vàng gốc 

vùng nghiên cứu gồm: đo vẽ lập sơ đồ tài liệu địa chất và khoáng sản 

tỷ lệ 1:25.000; 1:10.000; các phương pháp lộ trình địa chất, địa hóa, 

trọng sa, phương pháp địa vật lý; các công trình khai đào vào khoan; 
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lấy và phân tích các loại mẫu. Các kết quả nghiên cứu đã khoanh định 

được các diện tích có triển vọng về vàng gốc và một số khoáng sản 

khác như đồng, chì- kẽm, bauxit,... trong vùng Attapeu. 

4.2.2. Định hướng công tác tìm kiếm, điều tra đánh giá 

a. Lựa chọn diện tích tìm kiếm, điều tra đánh giá 

NCS lựa chọn diện tích triển vọng (cấp B) và diện tích chưa rõ 

triển vọng (cấp C) với tổng diện tích 216,1km2 để định hướng công tác 

tìm kiếm, điều tra đánh giá quặng vàng gốc. 

b. Cơ sở lựa chọn hệ phương pháp tìm kiếm, điều tra đánh giá 

Có 5 yếu tố chính ảnh hưởng tới lựa chọn đối tượng và tổ hợp 

các phương pháp tìm kiếm gồm: 

- Tính chất hóa lý của khoáng sản. 

- Hình dáng, kích thước, thế nằm của thân khoáng hóa. 

- Cấu trúc địa chất và mức độ phức tạp của quặng hóa. 

- Hoàn cảnh địa lý, điều kiện ĐCTV- ĐCCT. 

- Điều kiện kinh tế. 

c. Các yêu cầu cần đạt được trong giai đoạn tìm kiếm, đánh giá 

Theo thông tư 42/2016/TT- BTNMT bộ Tài nguyên và Môi 

trường Việt nam. Các yêu cầu cần đạt được trong quá trình tìm kiếm, 

điều tra đánh giá khoáng sản gồm: 

- Xử lý, tổng hợp tài liệu tất cả các dạng công việc trong giai 

đoạn đánh giá khoáng sản; 

- Thành lập tài liệu bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, thống nhất đảm 

bảo phản ánh đúng thực tế địa chất khoáng sản trên diện tích đánh giá; 

- Tính tài nguyên khoáng sản phù hợp theo quy định; 

- Xác định quy luật phân bố quặng hóa; 

- Khoanh định diện tích có triển vọng để đề xuất thăm dò. 

d. Lựa chọn hệ phương pháp tìm kiếm điều tra 

NCS đề xuất tổ hợp phương pháp tìm kiếm, điều tra đánh giá 

vàng gốc vùng Attapeu như sau: 

- Tổng hợp, phân tích và xác định các tiền đề khống chế quặng 
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từ kết quả thành lập bản đồ địa chất khoáng sản 1:200.000; 1:50.000; 

1:25.000 để xác định vùng quặng vàng gốc tiềm năng;  

- Phương pháp phân tích ảnh viễn thám để khoanh định các cấu 

trúc thuận lợi làm cơ sở khoanh định diện tích triển vọng; 

- Phân tích tích tài liệu đo vẽ phổ gamma hàng không; 

- Phương pháp khảo sát địa chất và cấu trúc tỷ lệ 1:25.000 - 

1:10.000 hoặc 1:5.000 nhằm làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất 

các đới quặng, đới khoáng hóa, xác định các yếu tố địa chất liên quan 

và khống chế quặng vàng; 

- Thi công công trình hào, giếng, dọn sạch vét lộ kết hợp khoan 

(đứng, xiên), có thể sử dụng kết hợp một số công trình lò; 

- Hệ phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất.  

4.2.3. Định hướng công tác thăm dò 

a. Cơ sở lựa chọn diện tích thăm dò mỏ 

Lựa chọn diện tích rất triển vọng (cấp A) gồm 2 khu vực Vangtat 

và Namxuan, tổng diện tích 13,4km2 để định hướng công tác thăm dò. 

b. Xác lập nhóm mỏ thăm dò 

* Căn cứ để xác lập nhóm mỏ thăm dò 

Theo Quyết định số 03/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường của Việt Nam ngày 13 tháng 02 năm 2015 đã phân chia 

nhóm mỏ thăm dò thành các nhóm: a) Nhóm mỏ đơn giản (I); b) Nhóm 

mỏ tương đối phức tạp (II); c) Nhóm mỏ phức tạp (III); d) Nhóm mỏ 

rất phức tạp (IV). Đồng thời đã có quy định cụ thể vể điều kiện xếp 

nhóm mỏ thăm dò. 

* Đặc điểm cấu trúc địa chất, hình thái - cấu trúc thân quặng 

và sự phân bố hàm lượng vàng trong các thân quặng 

Đặc điểm biến đổi chiều dày và hàm lượng vàng là hai thông số 

cơ bản góp phần phân chia nhóm mỏ thăm dò. Để đánh giá mức độ 

biến đổi của hai thông số này, NCS tiến hành xử lý thống kê chiều dày 

và hàm lượng vàng cho các thân quặng đặc trưng tại 2 khu mỏ Vangtat 

và Namxuan. Kết quả xử lý thống kê tham số đặc trưng 2 mỏ như sau: 
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+ Mỏ Vangtat: Mức độ biến đổi của hàm lượng vàng đều thuộc 

nhóm biến đổi rất không đồng đều (VC = 106,8% - 134.1%); Chiều dày 

biến đổi thuộc loại ổn định đến không ổn định (Vm= 8,9% - 64,6%). 

+ Mỏ Namxuan: Mức độ biến đổi của hàm lượng vàng thuộc nhóm 

biến đổi không đồng đều đến đặc biệt không đồng đều (VC = 90% - 

385%); Chiều dày biến đổi thuộc loại không ổn định đến rất không ổn 

định (Vm= 46,7% - 116,8%). 

* Kết quả xác lập nhóm mỏ thăm dò 

Căn cứ các tiêu chuẩn chủ yếu được sử dụng để phân nhóm mỏ 

thăm dò quặng vàng gốc vùng Attapeu cho thấy, các mỏ có cấu trúc 

địa chất thuộc loại phức tạp; các thân quặng có kích thước nhỏ đến 

trung bình và thế nằm thay đổi mạnh; chiều dày biến đổi ổn định đến 

rất không ổn định; hàm lượng vàng biến đổi rất không đồng đều đến 

đặc biệt không đồng đều. Căn cứ vào các đặc điểm đã nêu, đối sánh 

với quy định, thì mỏ vàng gốc Vangtat và Namxuan nói riêng; các điểm 

và mỏ vàng gốc đã xác định trong vùng nghiên cứu nói chung, được 

xếp vào nhóm mỏ thăm dò III. Đối với nhóm mỏ III, yêu cầu trữ lượng 

cần đạt được trong thăm dò phục vụ lập dự án đầu tư công trình khai 

thác là cấp 122.  Trong đó, trữ lượng cấp 122 phải bảo đảm yêu cầu tối 

thiểu 5 - 7 năm đầu của dự án khai thác mỏ. 

c. Xác lập mạng lưới thăm dò quặng vàng gốc 

* Phương pháp tương tự hoặc phương pháp đối sánh 

Với kết quả phân chia nhóm mỏ thăm dò, căn cứ theo Thông tư 

số 03/2015/TT-BTNMT thì mạng lưới thăm dò để tính trữ lượng cấp 

122 cho nhóm mỏ III như sau: 

- Công trình hào, giếng theo đường phương từ 20-30m. 

- Công trình khoan, lò hoặc kết hợp khoan và lò theo đường 

phương cách nhau 40 - 60m. Các công trình này bố trí trên tuyến theo 

hướng dốc cách nhau 20 - 40m. 

* Phương pháp toán địa chất 

- Kết quả phân tích mạng lưới thăm dò theo phương pháp toán 



22 

 

thống kê cho thấy, khoảng cách tuyến thăm dò giao động từ 53-60m, 

công trình trên tuyến từ 32 - 40m; kết quả này tương đối phù hợp với 

định hướng mạng lưới thăm dò theo Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT  

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đối với nhóm mỏ thăm dò III. 

- Kết quả phân tích mật độ mạng lưới thăm dò dựa trên cơ sở lý 

thuyết hàm ngẫu nhiên ổn định: Kích thước đới ảnh hưởng của chiều 

dày và hàm lượng Au theo hướng dốc là tương tự nhau, theo đường 

phương có sự khác nhau nhưng không nhiều, nhìn chung kích thước 

đới ảnh hưởng theo chiều dày lớn hơn theo hàm lượng. Trường hợp 

này, mạng lưới thăm dò tốt nhất được luận giải theo mức độ biến hóa 

của hàm lượng Au trong các thân quặng. Chỉ số dị hướng trung bình 

1,8 - 2 đối với hàm lượng; 1,9 - 2,1 đối với chiều dày. 

Với kết quả ở trên, thì mạng lưới thăm dò quặng vàng kiểu mỏ 

Vangtat, Namxuan để tính trữ lượng cấp 122 theo đường phương từ 30 

- 50m, trung bình 40m; theo hướng dốc từ 15-28m, trung bình 20-25m. 

* Lựa chọn mạng lưới thăm dò 

- Mạng lưới thăm dò để đánh giá thể tích thân quặng hợp lý nhất 

là sử dụng dạng tuyến. 

- Đề xuất mạng lưới định hướng bố trí công trình thăm dò quặng 

vàng gốc cho kiểu mỏ Vangtat, Namxuan như bảng 4.3. 

Bảng 4.3: Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò quặng vàng 

gốc vùng Attapeu 

Nhóm 

mỏ TD 

Loại 

CTTD 

Trữ lượng cấp 122 Tài nguyên cấp 333 

ĐP (m) HD (m) ĐP (m) HD (m) 

III 
Khoan 40 - 60 20 - 30 80 - 120 40 - 60 

Khai đào 20 - 30  40 - 60  

d. Lựa chọn hệ thống công trình thăm dò 

Căn cứ theo đặc điểm cấu trúc địa chất, đặc điểm hình thái - cấu 

trúc; đặc điểm phân bố của các thân quặng, theo NCS hệ thống công 

trình thăm dò phù hợp đối với kiểu mỏ vàng gốc Vangtat và Namxuan 

là sử dụng phối hợp công trình khai đào (hào, giếng, dọn sạch vết lộ, 
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kết hợp một số lò bằng), kết hợp với hệ thống công trình khoan (đứng, 

xiên) và phương pháp địa vật lý mặt đất, địa vật lý lỗ khoan; trong một 

số trường hợp có thể sử dụng phương pháp địa hóa nguyên sinh. 

e. Yêu cầu cần đạt được trong giai đoạn thăm dò phát triển mỏ 

Trong giai đoạn thăm dò phát triển mỏ, cần tuân thủ và bảo đảm 

các yêu cầu theo Quy định số 1419/NL&M của bộ Năng lượng và Mỏ 

Lào. Đặc biệt chú ý, mạng lưới thăm dò phải đáp ứng yêu cầu về độ 

tin cậy để tính trữ lượng cấp 122 như đã đề xuất trong luận án. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho phép đưa ra một số kết luận sau: 

1.1. Quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu phân bố chủ yếu trong 

đới cấu trúc Nam Trường Sơn - Sekong thuộc phía đông diện tích 

nghiên cứu. Yếu tố cấu trúc địa chất khống chế quặng hóa vàng gốc là 

đứt gãy phương tây bắc - đông nam và á kinh tuyến; yếu tố thạch - địa 

tầng là các trầm tích biến chất tuổi Cambri giữa - Ocdovic sớm (2-O1) 

và Ocdovic muộn - Silua (O3-S).  

1.2. Quặng hóa vàng gốc vùng Attapeu có nguồn gốc nhiệt dịch, 

thành tạo trong điều kiện nhiệt độ trung bình (2000C - 3000C), gồm 02 

giai đoạn tạo quặng sản phẩm được đặc trưng bởi 02 tổ hợp cộng sinh 

khoáng vật: thạch anh - pyrit - vàng và thạch anh - pyrit - chalcopyrit 

- galenit - sphalerit - vàng. Các thành tạo xâm nhập tuổi Permi - Trias 

sớm (P-T1) là nguồn cung cấp vật chất cho quá trình tạo quặng hóa 

vàng gốc trong vùng. 

1.3. Các thân quặng vàng gốc trong vùng Attapeu chủ yếu là 

dạng mạch hoặc đới mạch, vi mạch thạch anh - sulfur - vàng, thân 

quặng thường cắm dốc đến rất dốc (450 - 850), thân quặng có hình thái - 

cấu trúc tương đối phức tạp. Các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch đặc 

trưng là thạch anh hoá, sericit hóa, chlorit hoá. 

1.4. Kết quả nghiên cứu đã xác lập được các tiền đề và dấu hiệu 

tìm kiếm vàng gốc trong vùng; đồng thời từ các luận cứ khoa học và 
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tài liệu thực tế đã khoanh định được 02 diện tích rất triển vọng cấp A, 

08 diện tích triển vọng cấp B và 04 diện tích chưa rõ triển vọng cấp C. 

Kết hợp phương pháp toán địa chất với phương pháp địa chất truyền 

thống và áp dụng phương pháp dự báo sinh khoáng định lượng đã dự 

báo vùng Attapeu có tiềm năng tài nguyên vàng gốc khá lớn. Tổng tài 

nguyên xác định đạt khoảng 60,3 tấn Au; tổng tài nguyên dự báo (cấp 

334) đạt khoảng trên 200 tấn Au. 

1.5.  Các mỏ và điểm quặng vàng gốc trong vùng nghiên cứu 

chủ yếu thuộc nhóm mỏ thăm dò III. Trong thăm dò phát triển mỏ cần 

tuân thủ các yêu cầu đã nêu trong luận án; mục tiêu thăm dò phát triển 

mỏ phải đánh giá đầy đủ về chất lượng, tính chất công nghệ, điều kiện 

khai thác và tính được trữ lượng cấp 122; tài nguyên cấp 333. Trong 

đó, trữ lượng cấp 122 phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu cho 5 - 7 năm 

đầu của dự án khai thác mỏ. Mạng lưới bố trí công trình thăm dò tính 

trữ lượng cấp 122 hợp lý nhất là sử dụng tuyến, khoảng cách tuyến 

công trình khai đào 20 - 30m; khoảng cách giữa các tuyến khoan 40 - 

60m;  công trình trên tuyến là 20 - 30m. 

2. Kiến nghị  

Kết quả nghiên cứu cho phép đưa ra một số kiến nghị sau: 

- Cần nghiên cứu chi tiết và sâu hơn về cấu trúc địa chất chứa 

quặng của các diện tích có triển vọng về quặng vàng gốc. 

- Nghiên cứu tính phân đới thẳng đứng, mức độ bóc mòn thân 

quặng, độ sâu tồn tại, xây dựng mô hình tạo quặng và cần đầu tư công 

tác nghiên cứu, tìm kiếm quặng vàng gốc ẩn, sâu trong vùng. 

- Ngoài vàng gốc, trong vùng còn có biểu hiện vàng sa khoáng 

và các khoáng sản khác cũng cần được quan tâm như: đồng, bạc, chì - 

kẽm…Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu địa chất, điều tra đánh giá tài 

nguyên khoáng sản trong vùng cần tiến hành toàn diện và rất cần thiết 

phải đánh giá đồng thời về quy mô, chất lượng của tất cả các loại 

khoáng sản có mặt trên diện tích nghiên cứu. 
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