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LỜI NÓI ĐẦU 
 Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói riêng và thế 
giới nói chung, khái niệm về “Công nghệ khoan thăm dò và khai thác khoáng 
sản” ngày càng được mở rộng theo các môn khoa học về trái đất. Vì vậy, các 
tiến bộ về khoa học trái đất, các thay đổi về tổ chức quản lý tài nguyên khoáng 
sản qua từng thời kỳ, từng giai đoạn đòi hỏi công nghệ khoan thăm dò và khai 
thác khoáng sản cũng thay đổi theo cho phù hợp.  

 Khi hình dung lại chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Khoan - 
Khai thác Việt Nam, Chúng tôi - những người trong ngành và có thể cả những 
người ngoài ngành lại mong muốn có một cuốn Kỷ yếu ghi lại đầy đủ diện mạo 
phát triển của ngành trong sự nghiệp thăm dò và khai thác khoáng sản phục vụ 
cho sự phát triển kinh tế của đất nước. 

 Ngay từ thời Pháp thuộc, thực dân Pháp đã tăng cường việc điều tra, tìm 
kiếm - thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản nước ta. Cách mạng tháng 8 
thành công, đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập. 
Mặc dù, vừa phải đối phó với mưu đồ trở lại thống trị của thực dân Pháp, vừa 
phải chống giặc đói, khắc phục thiên tai, khôi phục kinh tế nhưng Chính phủ 
Việt Nam dân chủ cộng hòa và Bác Hồ vẫn quan tâm tới tổ chức lại và phát triển 
ngành Địa chất và Mỏ. 

Trải qua 73 năm (1945 - 2018) xây dựng và phát triển, ngành Địa chất và 
Mỏ Việt Nam, trong đó có ngành Khoan - Khai thác không ngừng trưởng thành 
về mọi mặt và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong công tác thăm dò, điều 
tra nguồn tài nguyên khoáng sản quí hiếm trong lòng đất. Góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam giàu 
mạnh. 

Trong 73 năm qua, đội ngũ làm công tác khoan - khai thác khoáng sản đã 
không ngừng phát triển, nêu cao tinh thần yêu nước, hiến dâng cả tuổi xuân 
cống hiến cho ngành. 

 Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Công nghệ Khoan - Khai 
thác Việt Nam (1983 - 2018) và thực hiện Nghị quyết của BCH TƯ Hội lần thứ 
VI, Ban biên soạn đã thu thập các tư liệu và hình ảnh hoạt động của ngành qua 
các giai đoạn để biên soạn cuốn Kỷ yếu này. 

 Đây là công việc mới mẻ và khó khăn, hơn nữa lại được tiến hành trong 
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một thời gian rất ngắn, chưa có đủ điều kiện để sưu tầm đầy đủ các tư liệu, tài 
liệu, bài viết, hình ảnh... về quá trình phát triển và trưởng thành của ngành khoan 
qua từng thời kỳ, từ năm 1945 đến năm 2018. 

 Song, với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhiều đồng chí trong 
BCH TƯ Hội, từ các đồng chí thuộc thế hệ đi trước, những người đã trực tiếp 
tham gia các hoạt động của ngành khoan từ ngày đầu Cách mạng tháng 8 thành 
công và trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đến 
những đồng chí làm việc trong và ngoài ngành khoan từ sau ngày thống nhất đất 
nước đến nay. Cuốn Kỷ yếu đã hoàn thành và được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 
35 năm ngày thành lập Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam. 

Cuốn Kỷ yếu gồm 5 phần: 

Phần I. Các hoạt động khoan tìm kiếm - thăm dò và khai thác khoáng sản 
ở Việt Nam. 

Phần II. Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. 

Phần III. Các mốc thời gian và những sự kiện đáng ghi nhớ trong ngành 
khoan - khai thác. 

Phần IV. Các phần thưởng cao quý  

Phần V. Những chùm thơ, kỷ niệm về con người và nghề nghiệp 

 Trong quá trình biên soạn cuốn Kỷ yếu “Phát triển ngành Khoan - Khai 
thác Việt Nam” đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia lão 
thành đã từng công tác trong ngành qua các giai đoạn khác nhau. Đồng thời, 
cũng nhận được nhiều tư liệu, nhiều hình ảnh mang tính lịch sử, thời sự quí giá 
do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành cung cấp. Hội Công nghệ Khoan – 
Khai thác Việt Nam xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn. 

        Là cuốn Kỷ yếu xuất bản đầu tiên của ngành, do vậy không thể tránh được 
các thiếu sót, khiếm khuyết. Ban biên soạn rất mong các độc giả thông cảm và 
có ý kiến đóng góp, để cuốn Kỷ yếu xuất bản lần sau được đầy đủ và hoàn chỉnh 
hơn. 

                   BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN I 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHOAN TÌM KIẾM - THĂM DÒ  

VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM 

1. Giai đoạn trước năm 1945 

Trong những năm thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, họ đã chú ý đến công 
tác điều tra tài nguyên khoáng sản, lập Sở Mỏ Nam Bộ (năm 1868), Nha Mỏ 
Đông Dương (năm 1884), Tổng Công ty Mỏ than Bắc kỳ (năm 1888), Sở Địa 
chất Đông Dương (năm 1898) do H. Counillon làm Giám đốc đầu tiên của Sở. 
Theo thời gian, Sở Địa chất Đông Dương trực thuộc các cơ quan khác nhau: 
Tổng Nha Nông nghiệp và Thương mại (1898), Tổng Nha Mỏ (1921), Nha Tổng 
thanh tra Mỏ và Công nghiệp (1929), Nha Tổng thanh tra Công chính (1932), 
Nha tổng Thanh tra Mỏ và Công nghiệp (1939 - 1945).    

Năm 1914, Bảo tàng Địa chất Đông Dương được xây dựng và năm 1919 mở 
cửa đón công chúng vào tham quan. Bảo tàng có 5 nghìn mẫu đá, khoáng vật và 
hoá thạch rất có giá trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một góc Sở Địa chất Đông Dương (chụp năm 1928) 

Các hoạt động thăm dò và khai thác mỏ của Pháp ở Việt Nam phần lớn tập 
trung ở miền Bắc. Phương pháp thăm dò chủ yếu được thực hiện bằng các hào 
thăm dò và các lỗ khoan nông từ 10 - 15m. Các lỗ khoan và hào thăm dò được 
thi công bằng phương pháp thủ công, đất đá được kéo bằng tay và trục tời, hút 
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nước ở giếng và hào dùng máy bơm chạy bằng hơi nước. Các lỗ khoan thăm dò 
nông được thi công bằng phương pháp khoan tay. 

Vào năm 1901, người Pháp đã tiến hành khoan một số lỗ khoan thăm dò khí 
tại Đà Nẵng nhưng không có kết quả . 

Thiết bị khoan thăm dò chủ yếu là các thiết bị khoan nông của Pháp, để tìm 
kiếm thăm dò khí đốt ở trên đất liền, khoan tìm kiếm vàng sa khoáng và khoan 
tìm kiếm, kiểm tra than lộ vỉa phục vụ cho khai thác. 

Năm 1910, người Pháp đã khoan và đào giếng thăm dò ở vùng núi Lịch - 
Yên Bái để tìm dấu vết dầu mỏ. Ngày 12/01/1911, đã khoan 2 lỗ khoan sâu 52m 
và 22m phát hiện lớp cát kết màu đen có mùi dầu mỏ ở độ sâu 35m. Nhưng sau 
đó đã ngừng rồi bỏ. 

Năm 1919, Nha khoáng sản Đông Dương đã tiến hành khảo sát địa chất, thi 
công một số công trình khoan, hào thăm dò ở thượng nguồn Ngòi Ác, Ngòi Giao 
để tìm quặng và khí đốt.  

Trong lĩnh vực khai thác than, thực dân Pháp đầu tư cho các công trình 
khoan thăm dò rất ít chủ yếu là hào thăm dò kết hợp với mở vỉa khai thác. Cho 
đến những năm 40 của thế kỷ 20, ở những khu thăm dò phục vụ khai thác, người 
Pháp chỉ khoan 39 lỗ khoan nông, (lỗ khoan sâu nhất 112m) với tổng khối lượng 
3800m. 

Với mục đích thăm dò dầu khí. Năm 1944, người Pháp đã tiến hành khoan 
thăm dò các vùng phía Tây Hội Lộc, Đông Kỳ Sơn thuộc vịnh Quy Nhơn đến độ 
sâu 40m, gặp đá móng granit và trên đó là lớp bùn cát biển màu xám, nhưng 
không phát hiện ra dầu. Năm 1945, người Nhật cũng tiến hành khoan thêm một 
số lỗ khoan nhưng cũng không phát hiện gì thêm.  

Trong lĩnh vực thăm dò khai thác nước ngầm. Năm 1896, người Pháp đã tiến 
hành khoan khai thác nước ngầm và xây dựng Nhà máy nước Yên Phụ; khoan 
phục vụ xây dựng cầu, cảng v.v. 

Ở phía Nam, người Pháp đã khoan thăm dò khai thác nước ngầm ở Sài Gòn 
vào năm 1907, sau đó mở rộng sang Gò Vấp. Các giếng khoan khai thác nước 
ngầm chủ yếu là các giếng khoan đường kính từ 300mm đến 500mm, sâu từ 40 
đến 50m. 

Năm 1930, người Pháp đã khoan giếng khoan khai thác nước ngầm ở Cà 
Mau sâu 170m. Sau đó từ năm 1932 - 1933, đã khoan một số giếng khoan khai 
thác nước ngầm ở Bạc Liêu sâu 89m; ở Sóc Trăng sâu 133m. 
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2. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954 

Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở 
thành một nước độc lập với sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông 
Nam Á. Mặc dù, vừa phải đối phó với mưu đồ trở lại thống trị của thực dân 
Pháp, vừa phải chống giặc đói, khắc phục thiên tai, khôi phục kinh tế nhưng 
Chính phủ và Bác Hồ vẫn đặc biệt quan tâm tới tổ chức ngành Địa chất và Mỏ. 

Ngày 02/10/1945, thành lập Nha Kỹ nghệ nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế. 
Ngày 01/4/1946, Bộ Quốc dân Kinh tế tổ chức lại các cơ quan, trong đó Nha Kỹ 
nghệ chuyển thành Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ.  

Do nhu cầu kháng chiến và dân sinh, Chính phủ đã tổ chức phục hồi một số 
mỏ ở các vùng tự do như các mỏ than Làng Cẩm, Quán Triều ở Thái Nguyên, 
Bố Hạ ở Bắc Giang, Đồi Hoa ở Ninh Bình, Khe Bố ở Nghệ An v.v. Ngoài ra, 
một số mỏ chì ở Bắc Sơn, Đèo An; Antimon ở Đầm Hồng, thiếc Tĩnh Túc, sắt ở 
Như Xuân đã được khai thác phục vụ cho sản xuất vũ khí; Photphorit ở Vĩnh 
Thịnh, Nam Phát, Phú Lệ cũng được khai thác phục vụ nông nghiệp và vật liệu 
xây dựng. 

3. Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1965 

Có thể nói giai đoạn 1955 - 1965 là giai đoạn đầu khởi nghiệp sự phát triển 
của ngành Địa chất nói chung và Công nghệ khoan thăm dò khoáng sản nói 
riêng. 

Đây là giai đoạn đầu xây dựng ngành Địa chất của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Công tác khoan phục vụ chủ yếu cho việc đánh giá lại các mỏ cũ, tìm 
kiếm - thăm dò các mỏ nông; thiết bị kỹ thuật khoan đơn giản, lực lượng thi 
công khoan còn non trẻ. 

Tháng 9/1955, Chính phủ tách Bộ Công thương thành Bộ Công nghiệp và Bộ 
Thương nghiệp. Ngày 28/3/1956, thành lập Sở Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp 
theo Nghị định số 91/BCN-QĐ của Bộ Công nghiệp. Ngày 07/7/1959, Bộ Công 
nghiệp ban hành Quyết định số 1225-BCN/QĐ đổi tên Sở Địa chất thành Cục 
Địa chất.  

 Ngày 01/9/1958, Đoàn thăm dò 9 - Hòn Gai được thành lập theo Quyết định 
số 223/ĐC ngày 01/9/1958 của Sở Địa chất – Bộ Công nghiệp. 

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch nước ban hành Lệnh số 18/LCT công bố Luật Tổ 
chức Hội đồng Chính phủ. Trong đó, Cục Địa chất được tổ chức và sắp xếp lại 
thành Tổng cục Địa chất trực thuộc Hội đồng Chính phủ.  
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Để tiến hành công tác tìm kiếm - thăm dò khoáng sản trên toàn bộ lãnh thổ 
miền Bắc, Tổng cục Địa chất đã nâng cấp các Đoàn địa chất thành các Liên 
đoàn như: Liên đoàn Địa chất 9 (năm 1964), Liên đoàn Địa chất 2 (năm 1965). 
Trong các Liên đoàn và các Đoàn thăm dò Địa chất đều có các đội và tổ khoan 
thăm dò như: các tổ khoan ZIF-300(3ИФ-300); các tổ khoan ZIF-650 (3ИФ-
650) và ZIF-1200 (3ИФ-1200)..v.v.. 

Trong công tác thăm dò khoáng sản rắn từ năm 1955 - 1965, đã khoan 
được 410.000m, chủ yếu bằng máy khoan công suất nhỏ như: ZIV-150 (3ИB-
150), ZIF-300 (3ИФ-300), KAM-500 và KAM-300. Năm 1962, bắt đầu thi công 
các lỗ khoan sâu hơn nên đã bổ sung thêm máy khoan ZIF-650 (3ИФ-650) và 
ZIF-1200 (3ИФ-1200).  

Thời gian này chủ yếu là khoan hợp kim và khoan bi. Các mũi khoan hợp 
kim như: KP, CM, CT, CA, BT45 v.v đều được nhập từ Liên Xô (trước đây) để 
khoan trong đất đá có độ cứng từ cấp I-VII. Mũi khoan bi, bi gang và bi thép 
dùng để khoan trong đất đá có độ cứng từ cấp VII-XII cũng phải nhập của Liên 
Xô. Các phương pháp khoan này cho năng suất khoan thấp, chất lượng thi công 
chưa thỏa mãn được yêu cầu đặt ra, tỷ lệ mẫu khoan rất thấp. Nhiều vụ gặp sự 
cố kéo dài không cứu chữa được dẫn đến phải hủy bỏ lỗ khoan. 

Năm 1959, công nghệ khoan kim cương được áp dụng để khoan khảo sát 
địa chất công trình tại Công trình thủy điện Thác Bà dưới sự hướng dẫn của các 
chuyên gia Liên Xô. 

Về thiết bị khoan, cho đến giai đoạn này và các giai đoạn tiếp theo chủ 
yếu vẫn là các thiết bị của Liên Xô, Trung Quốc và sau này của Nga như: GP-1, 
AB-100; ZIV-150 (ЗИВ-150); ZIF-300 (ЗИФ-300); ZIF-650 (ЗИФ-650); ZIF-
1200 (ЗИФ-1200); UGB-50 (УГБ -50); URB -3AM (УРБ -3АМ); UKS-22 
(YКС-22) .v.v của Liên Xô; XU-700, 4LD, T50, XJ-100 .v.v của Trung Quốc. 

 Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai tìm kiếm - thăm 
dò khoáng sản rắn ở miền Bắc và dầu khí ở đồng bằng sông Hồng. Ngày 
27/01/1961, Tổng cục Địa chất quyết định thành lập Đoàn 36. Thời gian đầu, 
Đoàn 36 sử dụng các thiết bị ZIV-150 của Liên Xô để khoan các lỗ khoan nông, 
phục vụ cho công tác thăm dò địa chấn và vẽ bản đồ địa chất. 

             Năm 1960, Nhà nước Việt Nam và Liên Xô đã ký Hiệp định về sự phát 
triển các nông trường quốc doanh. Theo đó, Chính phủ Liên Xô đã viện trợ trang 
thiết bị phục vụ cho việc tìm kiếm, khảo sát thăm dò và khai thác nước ngầm 
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cho các nông trường thuộc quản lý của Bộ Nông trường. Đồng thời, cử một 
đoàn chuyên gia địa chất thủy văn, khoan thăm dò khai thác nước ngầm sang 
Việt Nam để đào tạo tại chỗ và triển khai nhiệm vụ nêu trên.  

Tháng 12/1962, Đoàn Thủy địa chất (trực thuộc Cục kiến thiết cơ bản - 
Bộ Nông trường) được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn là khảo sát, tìm 
kiếm - thăm dò, khai thác nước dưới đất cho các nông trường quốc doanh và các 
trang trại chăn nuôi, trồng trọt thuộc Bộ Nông trường (sau mở rộng phục vụ dân 
sinh và công nghiệp) trên phạm vi miền Bắc Việt Nam. 

Quy mô của Đoàn gồm: các đội khảo sát, địa vật lý và karota giếng 
khoan, đội khoan thăm dò và khoan khai thác; xưởng gia công cơ khí chuyên 
ngành. Đội ngũ chuyên gia Liên Xô khoảng 20 người.  

Thiết bị chuyên ngành bao gồm: các thiết bị đo điện địa vật lý; xe karota 
địa vật lý giếng khoan; 06 bộ máy khoan tự hành SBUD-150-ZIV (СБУД-150- 
ЗИВ đặt trên xe Zil -157) và URB-3AM (УРБ -3АМ) đặt trên xe Maz -200; 02 
máy khoan KSK (KCK); các dụng cụ chuyên ngành gồm: các chòong khoan, 
cần ống khoan khai thác, phụ tùng thay thế v.v. 

Trong khoảng thời gian 1961 - 1965, chỉ có 02 đơn vị thi công trong lĩnh 
vực khoan nước. Đó là Đoàn Thủy địa chất (Bộ Nông trường) và Công ty cấp 
thoát nước (Bộ Xây dựng). 

Đoàn Thủy địa chất là một trong những đơn vị đầu tiên sử dụng thiết bị  
khoan xoay để khoan giếng khai thác nước đường kính 600mm tới chiều sâu 
100m. Chiều sâu giếng khoan thăm dò nước ngầm sâu nhất là 180m ở vùng 
duyên hải Bắc bộ . 

Công ty cấp thoát nước sử dụng các thiết bị khoan đập cáp để khoan các 
giếng khai thác nước ngầm đường kính 900mm tới chiều sâu lớn nhất là 100m. 

Trong giai đoạn từ 1955-1965, ở miền Nam, Công ty Rock and Well đã tiến 
hành khoan hàng loạt các giếng khoan khai thác nước ngầm ở Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Trà Vinh, Bến Tre, Mỹ Tho, Cần Giuộc… 

Ngày 11/01/1963, Đoàn 36 thành lập 02 đội khoan để khoan thăm dò và 
nghiên cứu cấu tạo địa chất dầu. 

Đội 1 khoan giếng khoan cấu tạo số 1 (GK-1) ở Khoái Châu bằng thiết bị 
khoan ZIF-650 (ЗИФ– 650); Đội 2 khoan giếng cấu tạo số 2 ở Phù Cừ bằng máy 
khoan ZIF-1200 (ЗИФ-1200). 
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Khoan điều tra nước ngầm ở Quảng Bạ - Hà Giang 

 

Khoan thăm dò - khai thác nước ngầm ở Mường Khương 

Giếng khoan GK-1 khởi công ngày 14/02/1962 và kết thúc ngày 15/4/1963, 
đạt chiều sâu 802m. Đây là giếng khoan đầu tiên ở miền võng Hà Nội. Tại GK-1 
đã phát hiện các vỉa than nâu có dấu hiệu khí mêtan. Cũng trong thời gian này, 
giếng khoan cấu tạo số 2 (GK-2) khoan tới chiều sâu 1.182,5m thì gặp sự cố và  
ngừng thi công. 
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Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng công tác khoan thăm dò dầu khí. Ngày 
24/3/1963, Đoàn khoan 36K được thành lập trên cơ sở 02 đội khoan. Ngày 
22/10/1965, Đội khoan số 3 được thành lập và tham gia công tác khoan các 
giếng khoan cấu tạo ở miền võng Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Khoan khảo sát địa chất công trình  

Đối với công tác khảo sát xây dựng. Năm 1963, đã thành lập Liên hiệp 
các Xí nghiệp khảo sát xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (tiền thân là Viện khảo sát 
và đo đạc xây dựng Hà Nội). Trong giai đoạn từ 1963 - 1964, công tác khoan 
khảo sát phục vụ cho xây dựng được thực hiện bởi các thiết bị khoan thô sơ như: 
khoan tay, khoan rung v.v. 

Đối với ngành thủy lợi, công tác khoan có nhiệm vụ khoan khảo sát địa 
chất công trình (ĐCCT), khoan địa chất thủy văn (ĐCTV), khoan xử lý nền 
móng công trình, đê điều, kè, đập; khoan các công trình phục vụ xây dựng cảng, 
cầu đường v.v. Năm 1959, để xây dựng đội ngũ làm công tác khoan phục vụ cho 
các công trình thủy lợi và giao thông, Bộ Thủy lợi đã cử một đoàn cán bộ sang 
Trung Quốc học tập và đi thực tế về khoan thăm dò, khoan khảo sát ĐCCT và 
ĐCTV. 

Công tác đào tạo nhân lực 

Sau khi miền Bắc được giải phóng, Đảng và Chính phủ đã gửi lưu học 
sinh đi nước ngoài để học tập nghiên cứu về lĩnh vực thăm dò khai thác khoáng 
sản. Một số trường của các nước đã đào tạo nhiều lưu học sinh, cán bộ nghiên 
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cứu về địa chất khoáng sản, địa vật lý, khoan thăm dò, khai thác mỏ cho Việt 
Nam như: Trường Đại học Mỏ Lêningrat, Trường Đại học thăm dò Địa chất 
Matxcova, Trường Đại học Mỏ Matxcova, Trường Đại học Công nghiệp Dầu 
khí Matxcova, Trường Đại học Hóa dầu Ba Cu, Trường Đại học Dầu khí và Địa 
chất Bucaret, Trường Đại học Địa chất và Dầu khí Bắc Kinh, Trường Mỏ Vũ 
Hán v.v. 

Ngày 15/10/1960, Trường Trung cấp Địa chất được thành lập theo Quyết 
định số 255/TCĐC của Tổng cục Địa chất. Nhiệm vụ của Trường lúc này là đào 
tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật địa chất, trung cấp địa vật lý và trung cấp khoan 
thăm dò. 

Năm 1962, khối sinh viên địa chất công trình khóa 7 - Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội tách ra thành một nhóm học khoan gồm 22 sinh viên. Sau đó 
(năm 1965), được bổ sung thêm một số sinh viên Trường Trung học Cơ điện, 
hình thành lớp sinh viên khoan thăm dò đầu tiên tại Việt Nam. 

Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Thủy lợi. Năm 1965, Viện  
Thiết kế thủy lợi đã thành lập Trường Công nhân Khoan ở Phố Nỉ - Vĩnh Phúc. 

Tính đến năm 1965, chỉ có 04 kỹ sư khoan được đào tạo ở Liên Xô và 
Trung Quốc gồm: Ks. Trương Biên, Ks. Nguyễn Đức Bảo, Ks. Đặng Minh Đức 
và Ks. Lê Quảng. Hơn 100 kỹ thuật trung cấp khoan học ở trong nước, 840 công 
nhân khoan và gần 900 công nhân cơ khí các loại. Do cán bộ kỹ thuật còn thiếu 
kinh nghiệm, nên lúc này chỉ đạo kỹ thuật thi công khoan phần lớn phải nhờ vào 
chuyên gia Liên Xô (cũ) và Trung Quốc. 

4. Giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1975 

Đây là thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, nhưng công tác địa chất 
và công tác khoan đã không ngừng được củng cố và phát triển khá toàn diện 
trong các lĩnh vực: tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn, khoan tìm kiếm thăm dò 
dầu khí, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn. Trong giai đoạn 
này, có thể chia thành 2 lĩnh vực: i/ khoan thăm dò tìm kiếm khoáng sản rắn, 
khoan thăm dò khai thác nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT và ĐCTV; ii/ khoan 
thăm dò, tìm kiếm dầu khí. 

Công tác khoan thăm dò, tìm kiếm khoáng sản rắn, khoan thăm dò - 
khai thác nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT và ĐCTV  

Từ năm 1966 - 1975, công tác khoan thăm dò khoáng sản rắn, dầu khí chủ 
yếu do Tổng Cục Địa chất điều hành và thực hiện. Tính đến 1975, toàn Tổng 
cục Địa chất đã có gần 40 đoàn thăm dò tìm kiếm khoáng sản. Trong đó, các đội 
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khoan, tổ khoan đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác khoan. Để 
quản lý công tác khoan, cơ khí và thiết bị thăm dò toàn ngành. Tháng 8/1966, 
Tổng cục Địa chất đã thành lập Cục Công trình. Nhiệm vụ và chức năng của 
Cục Công trình như sau: 

- Về khoan thăm dò địa chất: Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra thực hiện kỹ 
thuật và công nghệ khoan thăm dò địa chất trong toàn Tổng cục. 

- Về cơ khí: Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra công tác chế tạo, sửa chữa thiết 
bị, dụng cụ khoan, thiết bị vận tải, động cơ và các trang thiết bị liên quan đến thi 
công trong toàn Tổng cục. 

- Quản lý toàn bộ việc cấp phát, điều động tất cả các trang thiết bị khoan, 
cơ khí, phương tiện vận tải có liên quan đến điều tra, thăm dò của Tổng cục Địa 
chất. 

 Về quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài (chủ yếu là CHDCND Lào, 
Campuchia). Năm 1966, Tổng cục Địa chất đã thành lập Đoàn C1 tiền thân của 
Liên đoàn Intergeo ngày nay. Nhiệm vụ cơ bản của Đoàn C1 là tìm kiếm thăm 
dò khoáng sản ở trong nước và hợp tác với nước ngoài. 
 

 
Khoan thăm dò muối Kali ở Savannakhet – CHDCND Lào 

Giai đoạn 1966 -1975, chúng ta đã thi công được gần 1.300.000m khoan, 
gấp hơn 3 lần giai đoạn đầu (1955-1965). Hàng năm, kể cả những năm chiến 
tranh phá hoại ác liệt nhất ở miền Bắc (1964-1968), tốc độ thi công khoan năm 
sau tăng hơn so với năm trước, khối lượng và tỷ trọng khoan sâu tăng tương đối 
nhanh, chất lượng mỗi năm một tốt hơn, chính xác hơn, năng suất khoan máy có 
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tiến bộ rõ rệt. Số thiết bị mới và hiện đại phục vụ khoan sâu thăm dò khoáng sản 
rắn và dầu khí được đưa vào thi công ngày một nhiều như: ZIF-650 (3ИФ-650), 
ZIF-1200M (3ИФ-1200M), TXU-700, 4LD và T50. 

 
Khoan thăm dò thạch cao ở Đồng Hến - CHDCND Lào 

Để phục vụ việc đại tu, sửa chữa các loại thiết bị khoan và gia công các 
dụng cụ phục phụ cho công tác khoan. Tổng cục Địa chất đã thành lập 1 nhà 
máy cơ khí, 3 xưởng cơ khí thuộc các Liên đoàn thăm dò và gần 50 xưởng cơ 
khí ở các Đoàn thăm dò với hàng trăm máy công cụ (tiện, phay, bào…) cùng các 
thiết bị kiểm tra và gia công chính xác khác như: máy cân tổng bơm, doa, mài… 

Ở miền Nam, năm 1969 người Mỹ vẫn tiếp tục khoan thăm dò, tìm kiếm 
khai thác nước ngầm ở Bạc Liêu, Biên Hòa, Sài Gòn v.v. 

Năm 1973, người Nhật đã tiến hành khoan 5 lỗ khoan thăm dò và 1 giếng 
khoan khai thác nước ngầm ở Hóoc Môn. 

Các thiết bị phục vụ cho công tác khoan thăm dò - khai thác nước ngầm ở 
phía Nam chủ yếu là các thiết bị khoan của Mỹ . 

 Công tác khoan thăm dò - tìm kiếm dầu khí  

Trong giai đoạn 1965-1975, có thể nói công tác khoan thăm dò - tìm kiếm 
dầu khí phát triển khá mạnh cả về tổ chức, thiết bị và khối lượng thăm dò. 

 Để tăng cường công tác khoan thăm dò - tìm kiếm dầu khí. Ngày 
13/8/1966, Tổng cục Địa chất thành lập Đoàn 36K trực thuộc Liên đoàn 36. 
Đoàn 36K có 2 đội khoan: Đội khoan ZIF-650 (3ИФ-650) và đội khoan ZIF-
1200 (3ИФ-1200) làm nhiệm vụ khoan ở đồng bằng sông Hồng và vùng trũng 
An Châu. 
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Ngày 01/02/1969, Đoàn khoan sâu 36S được thành lập để chuẩn bị khoan 
các giếng khoan GK-100 tại làng Khuốc - Phú Châu - Đông Hưng - Thái Bình. 
Giếng khoan GK-100 do kỹ sư và công nhân Liên Xô cùng với các kỹ sư và 
công nhân khoan Việt Nam thi công. Giếng khoan GK-100 được khởi công ngày 
23/9/1970 và đến ngày 05/12/1971 đạt chiều sâu 3.303m. Đây là giếng khoan 
sâu nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ và cũng là giếng khoan đầy kỷ niệm, ấn tượng 
sâu sắc về tình nghĩa hữu nghị giữa Liên Xô - Việt Nam. 

Năm 1971, thành lập thêm 2 đội khoan ZIF-650 (3ИФ-650) và 3 đội 
khoan ZIF-1200 (3ИФ-1200) làm nhiệm vụ khoan cấu tạo ở đồng bằng sông 
Hồng và vùng trũng An Châu. 

Giếng khoan thăm dò 101 ở xã Quang Bình - Kiến Xương - Thái Bình, 
khởi công ngày 15/01/1974 đến ngày 15/8/1974 kết thúc và đạt chiều sâu thiết 
kế 3.202m. 

Giếng khoan 102 đặt ở xã Giao An - Xuân Thủy - Nam Định, được thi 
công bằng tổ hợp thiết bị khoan URALMASH-3D (УРАЛМАШ-3Д) của Liên 
Xô. Giếng khoan này khởi công ngày 28/12/1974 và kết thúc ngày 27/5/1977; 
chiều sâu thiết kế 5.000m, nhưng đến độ sâu 3.966m phải đình thi công vì sự cố 
khí phun. 

Ngày 06/01/1975, Đoàn Địa chất 36N được thành lập. Đoàn có nhiệm vụ 
khoan sâu tìm kiếm dầu khí ở vùng Xuân Thủy - Nam Định và chuẩn bị cơ sở 
vật chất để khoan các giếng khoan ở Cồn Đen. Đoàn 36N có 4 đội khoan với 2 
tổ hợp thiết bị khoan URALMARS-3D-61 (УРАЛМАШ-3Д-61), 2 tổ hợp thiết 
bị khoan BU-80 (БУ-80) và BU-75 (БУ-75). 

Ngày 28/7/1975, Đoàn khoan sâu 36Y được thành lập. Đoàn có nhiệm vụ 
khoan giếng khoan 104 ở Phù Cừ - Hưng Yên. 

Năm 1975, Tổng cục Dầu khí được thành lập. Từ đây, ngành Dầu khí nói 
chung và công tác khoan nói riêng bước vào giai đoạn phát triển mới: tăng 
cường lực lượng, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm 
dò và khai thác dầu khí trong phạm vi cả nước. 

Tính đến năm 1975, đã khoan được 22 giếng khoan cấu tạo ở miền võng 
Hà Nội với tổng số 20.025,8 mét khoan. Khoan vẽ bản đồ 22 giếng khoan bằng 
ZIV-150 với tổng số 2.188,12 mét khoan. 

Giếng khoan GK 61 ở xã Đông Cơ - Tiền Hải - Thái Bình được thi công 
bằng tổ hợp thiết bị khoan BU-75 (БУ -75) do Liên Xô sản xuất đã gặp khí 
phun. Đây là dòng khí công nghiệp đầu tiên phát hiện ở đồng bằng sông Hồng. 
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Các Liên đoàn phó Liên đoàn 36: Đặng Của (bên phải)  
và Nguyễn Trọng Tưởng (bên trái), bên ống dẫn khí đang phun tại GK-61  

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí 
Nguyễn Văn Biên thăm giếng khoan 61 (ngày 16/3/1976) 

 

 KS. Đặng Của (người thứ hai từ trái) đang báo cáo  
Thủ tướng Phạm Văn Đồng về công tác khoan thăm dò dầu khí ở Thái Bình 
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Kỷ niệm 30 năm phát hiện khí tại GK 61 Đông Cơ – Tiền hải – Thái Bình. 
Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Đăng Liệu (nguyên PTGĐ Tập đoàn dầu khí Việt 

Nam - PVN); TS Đỗ Văn Khạnh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PV Drilling); 
Ông Phan Minh Bích (nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn 36 (đứng ngay sau 

tấm bia)); Ông Đinh Hữu Kháng (Kỹ sư khoan, nguyên Phó trưởng ban Thăm dò 
khai thác PVN); Ông Lê Trung Kiên (Kỹ sư khoan, Công ty Dầu khí I Thái Bình); 

TS Đặng Của (nguyên Giám đốc Công ty Dầu khí I, Thái Bình); ông Hà Văn 
Tuấn (Giám đốc Công ty Dầu khí Sông Hồng, Tổng công ty PVEP). 

Công tác khoan tìm kiếm - thăm dò dầu khí ở miền Nam trước ngày giải 
phóng chủ yếu do các Công ty nước ngoài tiến hành như: Các công ty Dầu hỏa 
Mobil, Pecten, Esso Union Texas, Marathon và Sunningdale. Các công ty này đã 
tiến hành khảo sát địa vật lý và tìm kiếm tỷ mỉ, đánh giá triển vọng dầu khí ở 
các mỏ ngoài khơi Việt Nam như mỏ Đại Hùng, Bạch Hổ, Đại Bàng, Mía… 

 Cuối năm 1974 và đầu năm 1975, Công ty Pecten đã khoan 04 giếng 
(Hồng-IX, Dừa-1X, Dừa-2X, và Mía-IX); Công ty Mobil khoan 2 giếng (Bạch 
Hổ-1X và Đại Hùng-1X). 

Trên cơ sở các kết quả thử vỉa tại giếng khoan Dừa–IX, Công ty Pecten đã 
kết luận giếng khoan Dừa –IX là giếng có dầu khí công nghiệp. 

Tháng 9/1974, Công ty Mobil đã khoan giếng Bạch Hổ-1X và kết thúc ở 
chiều sâu 3.062m. Đây là giếng khoan đầu tiên tìm thấy dầu khí có giá trị 
thương mại ở bể trầm tích Cửu Long. 
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Đốt dầu thử nghiệm sản xuất tại giếng khoan Bạch Hổ - 1X ngày 11/02/1975 

Công tác đào tạo nhân lực  

Để tăng cường nhân lực và các kỹ sư cho ngành dầu khí. Tháng 11/1966, 
cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Bộ môn Khoan thăm dò 
tiền thân của Bộ môn Khoan - Khai thác ngày nay được thành lập từ một nhóm 
cán bộ của Bộ môn Địa chất công trình. 

 

Thầy và trò Bộ môn Khoan thăm dò tại khu thực hành ở Phổ Yên - Bắc Thái 

Ngày 15/10/1967, Trường Trung cấp Địa chất được tách thành 2 Trường: 
Trường Trung cấp địa chất I và Trường Trung cấp Địa chất II.  

Ngày 17/6/1970, Trường Công nhân Kỹ thuật Địa chất được thành lập 
trên cơ sở Trường Trung cấp Địa chất II và tiếp nhận một số bộ phận của 
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Trường Cơ khí Địa chất và Trường lái xe thuộc Tổng cục Địa chất. Trường 
Công nhân Kỹ thuật Địa chất chuyên đào tạo các nghề: Địa chất, khoan, cơ khí 
và điện nhằm cung cấp đa dạng hơn nguồn lao động kỹ thuật cho ngành Địa 
chất. 

 

 
Địa điểm sơ tán của Trường Trung cấp Địa chất  

tại Thanh Lâm - Mê Linh - Vĩnh Phúc. 

 

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường Công nhân Kỹ thuật địa chất (1985) 

Do yêu cầu của công tác thủy lợi, thủy điện ngày càng lớn mạnh. Năm 
1972, Bộ Thủy lợi thành lập thêm Trường Công nhân kĩ thuật khoan tại Lương 
Sơn (Hòa Bình). Lúc này, giáo viên là các kĩ sư khoan được đào tạo từ trường 
Đại học Mỏ - Địa chất. 
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5. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1985 

Công tác khoan thăm dò, tìm kiếm khoáng sản rắn; khoan thăm dò 
khai thác nước ngầm; khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV  

Ngay sau khi miền Nam được giải phóng, công tác địa chất được triển 
khai trên toàn bộ đất nước. Theo hệ thống quản lý mới của Tổng cục Địa chất, 
năm 1975 đã thành lập thêm các Liên đoàn Địa chất như: Liên đoàn 4, Liên 
đoàn 7, Liên đoàn địa chất thủy văn miền Nam. Năm 1977, tiếp tục thành lập 
các Liên đoàn thăm dò Địa chất như: Liên đoàn 1, Liên đoàn 3, Liên đoàn C 
(năm 1983 đổi thành Liên đoàn Intergeo). Năm 1981, thành lập Liên đoàn 8. 
Trong các Liên đoàn đều có các đoàn (đội) khoan thăm dò địa chất, khoan thăm 
dò - khai thác nước ngầm. 

Giai đoạn 1976 – 1985, tổng khối lượng khoan toàn ngành đạt được 
1.050.000m, giảm 20% so với 10 năm có chiến tranh, vì phần khoan sâu tìm 
kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí chuyển sang Tổng cục Dầu Khí. 

Đầu những năm 1980, bắt đầu nhập hàng loạt máy khoan thế hệ mới như  
SBA-500 (CБA-500), SKB-4 (СКБ-4), ZIF-1200MR (3ИФ-1200MP), ZIF-
650M (3ИФ-650M), xe khoan tự hànhYKB-4, máy khoan 3XR do Liên Hợp 
Quốc viện trợ để khoan kim cương với tốc độ vòng quay cao. Sau năm 1990, do 
nhu cầu của công tác thăm dò khoáng sản, các doanh nghiệp thăm dò đã tự trang 
bị một số thiết bị khoan tiên tiến như: Longyear-38 của hãng Boart Longyear, 
thiết bị khoan tự hành YDS-300 của Nhật Bản và thiết bị khoan CS-3001. 

 

Tổ khoan ZIF-650 (đoàn địa chất 402) khoan thăm dò mỏ sắt Thạch Khê -1979 
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Khoan tìm kiếm Đồng ở Tà Phới - Lào Cai (năm 2005) 

Song song với việc nhập các thiết bị khoan thế hệ mới từ nước ngoài, 
phương pháp khoan kim cương cũng được áp dụng trong công tác thăm dò 
khoáng sản rắn. Phương pháp khoan kim cương quy mô lớn được áp dụng đầu 
tiên ở Đoàn K1, sau đó được áp dụng rộng rãi ở các Liên đoàn thăm dò khoáng 
sản. Việc áp dụng phương pháp khoan kim cương vào thăm dò khoáng sản rắn 
là bước chuyển đổi lớn trong công nghệ khoan thăm dò khoáng sản rắn ở Việt 
Nam. 

Đứng trước yêu cầu bức thiết của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói 
chung và công nghệ khoan nói riêng. Năm 1976, Tổng cục Địa chất quyết định 
thành lập phòng Nghiên cứu Công nghệ khoan trực thuộc Viện Địa chất và 
Khoáng sản. Cũng từ đây, một số đề tài được triển khai nghiên cứu và áp dụng 
vào thực tế sản xuất đạt kết quả tốt như: khoan xoay - đập thủy lực (1978-1979), 
khoan định hướng (1980), khoan kim cương (1983), chế tạo dung dịch khoan từ 
chất thải nhà máy giấy và thuộc da, nghiên cứu thiết kế chế tạo một số dụng cụ 
khoan (ống lấy mẫu, lưỡi khoan hợp kim, phụ tùng thay thế)… 

Để tăng cường quản lý công tác khoan và cơ khí của Tổng cục Địa chất 
cho phù hợp với mô hình tổ chức mới trong thời kỳ này, Cục Công trình được 
đổi tên thành Vụ Kỹ thuật công trình và giai đoạn tiếp theo là Vụ Khoan và Cơ 
khí.  

Ngày 14/5/1977, Đoàn nghiên cứu Kỹ thuật Khoan - gọi tắt là Đoàn K1 
được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-TC của Tổng cục Địa chất. Trụ sở 
của Đoàn K1 tại khu Chùa Cao - Đại Phúc - Bắc Ninh. 



 

 

Ph¸t triÓn ngµnh khoan - khai th¸c VIÖT NAM (1945 - 2018) 

21 

 

Khoan thăm dò khoáng sản than bằng thiết bị CS-3001 ở Mỏ than Thống Nhất 

 

 

 

 

 

 

 
 

Khoan lấy mẫu sa khoáng ở thềm lục địa Việt Nam 

Trong công tác khoan khai thác nước ngầm. Năm 1974, Đoàn Thủy địa 
chất đổi tên thành Xí nghiệp khai thác nước ngầm (trực thuộc Ủy ban Nông 
nghiệp Trung ương).  

Khi đó, lực lượng kỹ thuật phát triển có hơn 10 kỹ sư địa chất thủy văn và 
kỹ sư khoan đào tạo trong nước và hàng trăm cán bộ trung cấp và công nhân kỹ 
thuật chuyên ngành. 
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Năm 1976, Xí nghiệp khai thác nước ngầm được tách ra thành 2 đơn vị: 
Xí nghiệp khai thác nước ngầm I - có trụ sở tại Hà Nội và Xí nghiệp Khai thác 
nước ngầm II - đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp khai thác nước ngầm II là khoan thăm 
dò và khai thác nước ngầm, phục dân sinh và công nghiệp ở miền Nam. Đồng 
thời, cũng tham gia công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất. Năm 1977, Xí 
nghiệp Khai thác nước ngầm II đã tiếp nhận toàn bộ tài sản của AMIS (Pháp) và 
các đơn vị của Sở Thủy lợi. 

Trong giai đoạn 1976-1980, công tác khoan khảo sát địa chất công trình, 
khoan thăm dò tìm kiếm vật liệu xây dựng phát triển khá mạnh mẽ ở Liên hiệp 
các xí nghiệp khảo sát xây dựng. Thông qua dự án VIE/76-105, Liên Hợp Quốc 
đã đầu tư các thiết bị khoan hiện đại như: F-120-L; thiết bị khoan F-60-L của 
Anh; thiết bị khoan F-1-BC; thiết bị khoan BE-50 HFC của Pháp; thiết bị khoan 
B-40-L của Thụy Điển .v.v có khả năng khoan các lỗ khoan thăm dò vật liệu xây 
dựng  với chiều sâu từ 350m - 500m. 

 
Kỹ sư Phạm Thành - Đặc phái viên của Tổng cục Địa chất cùng cán bộ Đoàn 
704 khống chế nước phun trào tại lỗ khoan nước khoáng Đăkmil (năm 1984). 

Từ trái sang phải: Bùi Quang Bắc (trưởng phòng Công trình Liên đoàn 7); Kỹ 
sư Phạm Thành; Phạm Viết Quảng (Đoàn trưởng đoàn 704); Thập (Kỹ thuật 
đoàn 704) và Hoàng (tổ trưởng khoan). (Phía sau là cột nước phun cao hơn 

18m tính từ miệng ống chống Ф146) 
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Khoan giếng khai thác nước ngầm ở khu công nghiệp Cần Thơ 

     

Thiết bị khoan B-40-L ( Thụy Điển)                Thiết bị khoan F-BE-1BC (Pháp) 
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Công tác khoan thăm dò – khai thác Dầu khí 

Năm 1978, Đoàn Dầu khí đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành 2 
giếng khoan đầu tiên là: Cửu Long 1 - sâu 2120m tại Cà Cối và Hậu Giang 1 - 
sâu 1813 m tại Phụng Hiệp. Cả hai giếng đều không phát hiện thấy dầu khí. 

Từ năm 1979 - 1980, tại thềm lục địa phía Nam đã khoan 12 giếng. Trong 
đó có giếng 15A-1x do Công ty Deminex (Đức) đã phát hiện dầu. Công ty Agip 
của Italy đã phát hiện khí tại 03 giếng khoan ở vùng trũng Nam Côn Sơn (04A-
1x;12B-1x và 12C-1x). Công ty Bow Valley (Canada) khoan 02 giếng tại hai lô 
28 và 29 đều không phát hiện dầu khí. 

Trong giai đoạn từ 1976 - 1980, Tổng cục Dầu khí đã khoan 27 giếng 
khoan với khối lượng 72.500m. 

Để tăng cường khả năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
vào sản xuất. Ngày 22/5/1978, Viện Dầu khí được thành lập trên cơ sở Đoàn 
nghiên cứu địa chất Dầu khí. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Viện là nghiên 
cứu và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực: Địa chất dầu, 
tìm kiếm - thăm dò và khai thác, ứng dụng và chuyển giao công nghệ…  

Ngày 19/06/1981, hai nước Việt Nam và Liên Xô đã ký hiệp định về việc 
thành lập Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro). Liên doanh 
Vietsovpetro được thành lập đã đánh dấu thời kỳ phát triển rực rỡ trong lịch sử 
hoạt động của ngành dầu khí Việt Nam. 

Ngày 06/8/1981, Vụ Khoan và Khai thác thuộc Tổng cục Dầu khí Việt 
Nam được thành lập . 

Năm 1982, giàn khoan F200 đang thi công giếng khoan số 76 ở Tiền Hải - 
Thái Bình thì bất ngờ gặp tầng khí phun trào mạnh làm toàn bộ giàn khoan sụp 
đổ và bị chôn lấp. 

Năm 1983, Cục Khoan biển trực thuộc Vietsovpetro được thành lập (tiền 
thân của Xí nghiệp khoan và sửa giếng ngày nay). 

Ngày 24/5/1984, đã phát hiện dòng dầu công nghiệp tại giếng khoan BH-
5 mỏ Bạch Hổ với lưu lượng 22 tấn/ngày-đêm. 

Ngày 21/6/1985, đã phát hiện dầu công nghiệp tại mỏ Rồng. 

Ngày 26/10/1985, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển 
(NIPI) của Liên doanh Vietsovpetro được thành lập trên cơ sở Xưởng nghiên 
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cứu khoa học và Thiết kế thăm dò. Nhiệm vụ cơ bản của NIPI là tìm kiếm - 
thăm dò và khai thác dầu khí. 

Năm 1985, đã sử dụng choòng khoan kim cương trong công tác khoan 
thăm dò Dầu khí. 

 

Ngày 24/5/1984 - dòng dầu công nghiệp đầu tiên được phát hiện tại giếng BH-5 
Bạch Hổ 

 

Ngày 21/6/1985 - đã phát hiện dầu tại mỏ Rồng 

 Công tác đào tạo nhân lực 

Ngày 21/10/1977, Khoa Dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1429-
QĐ/TC của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Sau đó, Bộ môn Khoan 
thăm dò được đổi tên thành Bộ môn Khoan - Khai thác. Từ đây, song song với 
việc đào tạo Kỹ sư khoan thăm dò địa chất, Bộ môn bắt đầu đào tạo hệ chính qui 
Kỹ sư khoan Dầu khí và Kỹ sư khai thác Dầu khí; Khóa đầu tiên là khóa 22. 
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Lớp Khoan thăm dò K22 sau 30 năm ngày tựu trường (1977 – 2007) 

 

 
 Các thầy cô Bộ môn Khoan - Khai thác  

gặp lớp Công nghệ khoan Dầu khí đầu tiên (K22) - năm 2012 
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Lớp khoan thăm dò K18 

 

 

Các thầy cô bộ môn Khoan – Khai thác cùng lớp chuyên tu Công nghệ Khoan - 
Khai thác Dầu khí K24 (ảnh chụp tháng 06 năm 1983). 
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6. Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1995 

Công tác khoan thăm dò, tìm kiếm khoáng sản rắn,khoan thăm dò khai 
thác nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV  

Đây là giai đoạn có nhiều biến đổi về tổ chức và quản lý của Nhà nước 
đối với tài nguyên khoáng sản. Một số chính sách và luật của Nhà nước đã được 
ban hành như: Chính sách mở cửa (1986), Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
(1987), Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản (1989), Luật dầu khí (1993).v.v… 
Nhờ đó, ngay từ đầu đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tìm 
kiếm thăm dò và khai thác khoáng sản như: vàng, đá quí và một số kim loại cơ 
bản (Đồng, Niken ở Sơn La, Volfram ở Thái Nguyên, Đồng ở Lào Cai, than 
Quảng Ninh, Dầu khí v.v.) 

Nhờ có các hợp đồng khoan tìm kiếm - thăm dò với các công ty nước 
ngoài, nên một số doanh nghiệp của Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư thiết bị 
khoan mới, hiện đại và áp dụng công nghệ khoan tiên tiến của thế giới. 

Để phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước về mỏ và tài nguyên khoáng 
sản. Năm 1987, Tổng cục Địa chất được đổi tên thành Tổng cục Mỏ và Địa chất. 
Vụ Khoan và Cơ khí bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật khai 
thác mỏ và đổi tên thành Vụ Mỏ. 

Ngày 19/5/1988, Trung tâm kỹ thuật và Công nghệ Địa chất được thành 
lập theo Quyết định số 641/QĐ-MĐC của Tổng cục Mỏ và Địa chất trên cơ sở 
nhân lực của một số cán bộ quản lý và kỹ thuật của Vụ Mỏ, Phòng nghiên cứu 
Công nghệ khoan và Đoàn K1. 

 

Phòng nghiên cứu công nghệ khoan thuộc Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chất 
tại số 6 ngõ Chùa Nền - Láng Thượng - Hà Nội. 
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Đến tháng 3/1990, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Nghị quyết giải thể 
Tổng cục Mỏ và Địa chất và thành lập Bộ Công nghiệp nặng. Tổ chức sắp xếp 
lại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản của ngành Địa chất và của Bộ Công 
nghiệp nặng. Các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản trực thuộc Bộ Công 
nghiệp năng gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản 
Nhà nước và các Doanh nghiệp khai thác khoáng sản như: Tổng công ty Khoáng 
sản quý hiếm, Tổng công ty Phát triển khoáng sản v.v. Cục Địa chất Việt Nam 
trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng chỉ đảm nhiệm công tác nghiên cứu địa chất. 
Lực lượng thi công khoan ở các Liên đoàn Địa chất giảm, có Liên đoàn chỉ còn 
2 hoặc 3 tổ khoan vừa đảm nhiệm khối lượng khoan trong ngành được giao, vừa 
thực hiện các hợp đồng khoan ngoài ngành. 

Cũng trong thời gian này, một số cán bộ kỹ thuật khoan, cơ khí thuộc Vụ 
Mỏ sau khi giải thể Tổng cục Mỏ và Địa chất chuyển đi các đơn vị khác. Trong 
đó, có Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất. 

Ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 563/TTg thành lập 
Tổng Công ty Than Việt Nam. Thực hiện quyết định trên từ ngày 01/01/1995, 
Công ty Địa chất & Khai thác khoáng sản (Liên đoàn địa chất 9 trước đây) chính 
thức là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam. 

 

 
Kỹ sư khoan Liên Xô và kỹ sư khoan Việt Nam trên công trường thăm dò than  

ở Quảng Ninh 



 

 

HéI C¤NG NGHÖ KHOAN - KHAI TH¸C VIÖT NAM 

30 

         Tháng 10/1995, thành lập Bộ Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất ba Bộ: 
Công nghiệp nặng, Năng lượng và Công nghiệp nhẹ. Trước đó, Bộ Công nghiệp 
nặng có quyết định hợp nhất Tổng Công ty Khoáng sản quý hiếm và Tổng Công 
ty Phát triển khoáng sản thành Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam. Cùng thời 
gian này, Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Tổng Công ty Đá quý và 
Vàng Việt Nam. 

 Năm 2003, Tổng Công ty Đá quý và Vàng Việt Nam sáp nhập vào Tổng 
Công ty Khoáng sản Việt Nam. Đến năm 2005, Tổng Công ty Khoáng sản Việt 
Nam chuyển là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản 
Việt Nam. 

 Như vậy, với sự thay đổi của bộ máy tổ chức quản lý ngành Địa chất và 
khai thác khoáng sản, công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ, kỹ sư khoan cũng có 
nhiều biến động trong thời kỳ này. 

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật khoan, cơ khí có trình độ đại học, trên đại học 
được tu nghiệp ở nước ngoài và trong nước của ngành trước năm 1990 có 150 
người. Đến thời gian này chỉ còn lại gần 100 người, trong đó tập trung chủ yếu ở 
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất, Liên đoàn INTERGEO, Công ty 
Vật tư Địa chất, bộ máy quản lý của Cục Địa chất Việt Nam và ở một số Liên 
đoàn địa chất.v.v. Trong giai đoạn này, mặc dù số lượng cán bộ và lực lượng 
công nhân khoan trong ngành thay đổi theo xu hướng giảm dần, song công tác 
nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực khoan đã thực 
sự được lãnh đạo các cấp quan tâm đúng mức. Hàng loạt các đề tài cấp Nhà 
nước, cấp Bộ, ngành do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất thực hiện 
được triển khai và chuyển giao nhanh kết quả vào thực tế sản xuất như: các đề 
tài về công nghệ khoan và chế tạo ống mẫu luồn cùng các dụng cụ đi kèm, công 
nghệ khoan kim cương tốc độ vòng quay lớn, công nghệ khoan thổi khí v.v; các 
đề tài về dung dịch không sét, dung dịch emuxil, dung dịch trong khoan kim 
cương tốc độ vòng quay lớn, trong khoan ống mẫu luồn, dung dịch khoan trong 
các điều kiện địa chất phức tạp; các đề tài về công nghệ trám xi măng, về hỗn 
hợp vữa xi măng đông nhanh; các đề tài về cải tiến, chế tạo thiết bị khoan, dụng 
cụ khoan, các Dự án và đề tài về chế tạo một số ống lấy mẫu và mũi khoan; các 
đề tài về tiêu chuẩn hóa các dụng cụ dùng trong khoan thăm dò v.v. 

Cùng với sự đổi mới của toàn xã hội, lĩnh vực thi công khoan địa chất 
cũng thay đổi cơ chế quản lý theo hướng thị trường và rất có uy tín trong việc 
thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
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Tỷ lệ mẫu lõi khoan đạt 100% khi áp dụng công nghệ khoan ống mẫu luồn 
 (Mẫu lõi khoan tại mỏ vàng A Pey- Quảng Trị) 

 

Khoan nghiêng định hướng thăm dò quặng chì bằng thiết bị khoan Longyear-38 
với công nghệ khoan ống mẫu luồn do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa 

chất thực hiện năm 1991. 

Chỉ trong vòng 4 năm (1991 - 1995), Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ 
Địa chất cùng với Liên đoàn INTERGEO đã thực hiện tốt nhiều công trình 
khoan trọng điểm có ý nghĩa to lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế quốc dân 
như: Các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Thác Mơ; các nhà máy xi măng 
Hoàng Thạch, Tràng Kênh; khảo sát các công trình nhà cao tầng ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Hà Tây, khu chế xuất Gia Lâm, Sóc Sơn, các cầu cảng Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Nha Trang… 
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Khoan thăm dò nước nóng bằng công nghệ khoan ống mẫu luồn ở Phù Cát - Bình 
Định năm 1992 do tổ khoan UKB-4 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa 

chất thực hiện 

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất phát triển mở rộng thêm lĩnh 
vực thi công khoan khảo sát nền móng, cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường 
kính từ 300 - 800mm sâu 10-60m và tham gia kiểm tra, tư vấn cho Công ty xây 
dựng DELTA Việt - Mỹ. 

 
Máy khoan SKB-4 
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Ngày 13/01/1991, Bộ Công nghiệp nặng có Quyết định số 03/CNNg-TC 
chuyển Liên đoàn Địa chất 9 sang Bộ Năng lượng. Ngày 13/12/1991, Bộ Năng 
lượng có Quyết định số 609/NL-TCCB đổi tên Liên đoàn 9 thành Công ty Địa 
chất và Khai thác khoáng sản. Sau đó, Công ty trở thành thành viên của Tổng 
Công ty Than Việt Nam theo Quyết định số 563/TTg ngày 10/10/1994 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Trong năm 1993, các Xí nghiệp khai thác nước ngầm trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp được đổi tên thành các Công ty Khai thác nước ngầm I và Công ty Nước 
ngầm II. 

 

Khoan tìm kiếm quặng Urani ở Pà Lừa - Quảng Nam 

Hiện nay, các Công ty trên đã cổ phần hóa. Công ty Khai thác nước ngầm 
I sau khi cổ phần hóa đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển ngành 
Nước và Môi trường; Công ty Nước ngầm II thành Công ty cổ phần Nước ngầm 
II. 

Công tác thăm dò - khai thác dầu khí 

Tháng 6/1987, Tổng cục Dầu khí quyết định sáp nhập Vụ Khoan và Khai 
thác dầu khí với Vụ Cơ điện và Thiết bị dầu khí thành Vụ Khoan - Khai thác và 
Thiết bị. 

Ngày 08/3/1990, Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu Khí 
(DMC) được thành lập. Đây là công ty chuyên nghiên cứu, chế tạo dung dịch và 
hóa phẩm dầu khí. 



 

 

HéI C¤NG NGHÖ KHOAN - KHAI TH¸C VIÖT NAM 

34 

Trong giai đoạn từ 1986-1995, nhiều sự kiện trọng đại có tính đột biến 
trong việc phát triển ngành dầu khí như: ngày 26/6/1986, khai thác tấn dầu thô 
đầu tiên ở giàn MSP-1 tại mỏ Bạch Hổ; ngày 18/7/1987, đã phát hiện dòng dầu 
công nghiệp tại mỏ Đại Hùng. 

Các mốc sản lượng dầu cộng dồn khai thác từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng  
trong giai đoạn 1990 - 1995:  

- Ngày 5/12/1990, khai thác tấn dầu thứ 5 triệu từ mỏ Bạch Hổ; 

- Ngày 12/11/1993, khai thác tấn dầu thứ 20 triệu từ mỏ Bạch Hổ; 

- Ngày 11/12/1994, khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Rồng; 

- Ngày 23/4/1995, khai thác tấn dầu thứ 30 triệu từ mỏ Bạch Hổ và mỏ 
Rồng; 

- Ngày 16/4/1995, đã đưa dòng khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ vào bờ, cung 
cấp cho tổ máy nhiệt điện Bà Rịa. 

Công tác đào tào nhân lực 

Để tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác khoa học và quản lý. Từ 
năm 1986 – 1995, Bộ môn Khoan - Khai thác của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
không chỉ đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khoan thăm dò, Khoan thăm dò và khai 
thác dầu khí mà còn đào tạo được 5 tiến sỹ (TS): Đặng Của (1986); Hoàng Dung 
(1988); Tạ Đình Vinh (1990); Võ Thanh (1993); Phùng Đình Thực (1995) và 
nhiều thạc sỹ (Th.s) chuyên ngành. Một số TS sau này đã giữ vai trò trọng trách 
trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như: TS. Phùng Đình Thực; TS. Đặng Của. 

Ngày 12/11/1994, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 35/ BCN sáp nhập 
hai trường: Trường trung học chuyên nghiệp Địa chất và Trường Công nhân Kỹ 
thuật Địa chất thành Trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. 

7. Giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2005 

Công tác khoan thăm dò, tìm kiếm khoáng sản rắn, khoan thăm dò - 
khai thác nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV  

Năm 1997, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất được Bộ Công 
nghiệp ra Quyết định số 1675/QĐ-TCCB ngày 02/10/1997 chuyển thành Công 
ty Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác Mỏ trực thuộc Tổng Công ty Đá quí và 
Vàng Việt Nam. Năm 2003, Công ty Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác Mỏ 
được cổ phần hóa và trở thành Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai 
thác Mỏ. Cũng trong năm 2003, Tổng Công ty Đá quí và Vàng Việt Nam sáp 
nhập với Tổng Công ty Khoáng sản. Năm 2005, Tổng Công ty Khoáng sản trở 
thành đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
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Nam. Khi đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 12% 
cổ phần ở Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật khai thác Mỏ. 

Năm 2000, các kỹ sư khoan ở Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất 
công trình bắt đầu nghiên cứu và áp dụng công nghệ khoan tuần hoàn nghịch để 
khoan các giếng khai thác nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng Nam bộ. 

 
Máy khoan thủy lực HYDX-6 (China) khoan sâu tới 2000m với cần khoan NQ 

Từ năm 2004-2005, đã thiết kế chuyển đổi các thiết bị khoan tuần hoàn 
thuận để phục vụ công tác khoan tuần hoàn nghịch như: thiết bị khoan 1BA15 
(1БА15), URB-3A3 (УРБ-ЗА3) và URB-3AM (УРБ-ЗАМ). Đồng thời, đã tiến 
hành khoan 131 giếng khai thác nước ngầm ở vùng Nam bộ, Tây Ninh bằng 
công nghệ khoan tuần hoàn nghịch.  

 

Thiết bị khoan URB-3AM (УРБ-ЗАМ) được chuyển đổi để khoan tuần hoàn nghịch 
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Tháng 4/2003, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam nay là 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra Quyết định số 616/QĐ-
HĐQT thành lập Công ty Địa chất mỏ trên cơ sở tách lĩnh vực thăm dò địa chất 
của Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản. 

Những năm 2001-2003, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam đã hợp tác với Tổ chức phát triển Công nghệ và Năng lượng mới Nhật Bản 
(NEDO) tiến hành nghiên cứu, khoan thăm dò 19 lỗ khoan với chiều sâu đến 
1.200m tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng.  

 

 
Mẫu than nâu khoan bằng Công nghệ khoan ống mẫu luồn ở đồng bằng sông Hồng 

 

 
Khoan thăm dò than ở đồng bằng sông Hồng bằng máy khoan YSD – 300 

(Nhật Bản) 
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Riêng năm 2002, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đã thực hiện 
19.878m khoan tìm kiếm, thăm dò ở bể than Quảng Ninh, Na Dương, Khánh 
Hòa. 

 

 
 

Khoan tháo nước trong lò ở mỏ than Hà Lầm (Quảng Ninh) 
 

 

Khoan xiên tháo nước trong hầm lò ở mỏ than Mạo Khê 
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Khoan xử lý phay trong hầm lò tại mỏ than Thống Nhất - Cẩm Phả 
 

 

Khoan thăm dò trong lò ở mỏ than Mông Dương (Quảng Ninh) 
 

Năm 2001, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ thuộc Tập đoàn Than – 
Khoáng sản Việt Nam đã thành lập phòng Công nghệ Khoan - Khai thác với 
chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng công nghệ khoan vào công tác khai 
thác mỏ như: khoan khai thác tận thu các vỉa than mỏng bằng phương pháp 
khoan guồng xoắn đường kính lớn đến 1.200mm; khoan các lỗ khoan tháo nước 
ở trong các mỏ hầm lò và ở các mỏ lộ thiên; khoan tháo và thu hồi khí mêtan 
trong hầm lò; khoan các lỗ khoan thăm dò địa chất từ trong hầm lò. 
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Khoan thăm dò than BSNH399 Đông Ngã Hai  
thuộc Dự án hợp tác khoan thăm dò giữa TKV - JOGMEC. 

 

 
 

Mô hình thiết bị khoan thăm dò khoáng sản 

Giai đoạn này ngoài những thiết bị, dụng cụ khoan của Liên Xô (cũ), các 
Liên đoàn Địa chất, Công ty Địa chất mỏ, Công ty Khoan và dịch vụ Khai thác 
mỏ…, các Công ty tư nhân đã nhập hàng loạt thiết bị khoan và dụng cụ khoan đi 
kèm của Trung Quốc, Nhật Bản, Úc… 
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Hàng năm chúng ta nhập của Trung Quốc các loại máy khoan, như: XY-
1, XY-1A-4, XY-1A, XY-1A-YJ, HT-150, GK-180-1, GK-250, GK-400, XY-
2B, HXY-2BT, XY-42, XY-42T, XY-44T, HYDX-5A. 

 

Khoan ngang thăm dò vật liệu xây dựng (đá vôi) ở Hải Phòng 

 
Máy khoan thủy lực HYDX-5A (Trung Quốc) Khoan HQ đến chiều sâu 850m, 

 khoan NQ đến chiều sâu 1300m.  

 

Khoan khảo sát nền móng ở công trình Mỹ Phú – Nghệ An 
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Công tác thăm dò - khai thác dầu khí 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách dầu khí. Đồng 
thời, tăng cường việc hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư của nước ngoài trong 
việc tham gia thăm dò - khai thác dầu khí. Ngày 07/11/1998, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích đầu tư 
thăm dò khai thác dầu khí tại các vùng nước sâu xa bờ và các khu vực có điều 
kiện đặc biệt khó khăn. 

Tháng 8/2005, đã khoan và phát hiện dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng (lô 
16.1) và Sư Tử Nâu (lô 15.1). 

Các mốc lịch sử khai thác dầu trong giai đoạn từ 1996-2005 như sau: 

- Ngày 12/10/1997, khai thác tấn dầu thứ 50 triệu tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.  

- Ngày 21/11/2001, khai thác tấn dầu thứ 100 triệu tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.  

- Ngày 04/12/2005, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro khai thác tấn dầu thứ 
150 triệu tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.  

Công tác đào tạo nhân lực 

Trong giai đoạn từ năm 1996 - 2005, ngoài lực lượng kỹ sư và thạc sĩ 
trong lĩnh vực công nghệ khoan thăm dò khoáng sản rắn, khoan khảo sát địa 
chất công trình, khoan – khai thác dầu khí; Bộ môn Khoan - Khai thác của 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đào tạo được 13 tiến sỹ gồm: Nguyễn Đức 
Thành (1996); Ngô Văn Tự (1996); Nguyễn Đình Cảnh (1996); Ngô Hữu Hải 
(1996); Vũ Văn Ái (1997); Hoàng Quốc Khánh (2000); Nguyễn Chu Chuyên 
(2000); Lê Bá Tuấn (2002); Nguyễn Hữu Chinh (2003); Nguyễn Văn Minh 
(2004); Nguyễn Tiến Vinh (2004); Hoàng Xuân Vũ (2004); Lâm Thành Phước 
(2004). 

 
Lễ bảo vệ lớp Khoan thăm dò K41 
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Các Th.S ngành Khoan - Khai thác khóa 1 trong buổi lễ bảo vệ 

 

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Nhà nước của NCS Nguyễn Đức Thành 

Tháng 02/2004, trên cơ sở nhóm chuyên môn cơ khí, thiết bị dầu khí của 
Bộ môn Khoan - Khai thác; Bộ môn Thiết bị dầu khí và Công trình đã được 
thành lập theo Quyết định số 115/MĐC-TCCB của Hiệu trường trường Đại học 
Mỏ - Địa chất. Nhiệm vụ của Bộ môn là đào tạo cho ngành dầu khí đội ngũ cán 
bộ có chuyên môn tốt về lĩnh vực cơ khí đối với thiết bị khoan, khai thác, thiết 
bị xử lý sản phẩm khai thác và công trình dầu khí trình độ Đại học và trên Đại 
học. 

Ngày 20/6/1998, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 41/1998/QĐ-BCN 
đổi tên trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thành trường Trung học Công 
nghiệp III. 
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Trường Trung học Công nghiệp III 

8. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2018 

Công tác khoan thăm dò, tìm kiếm khoáng sản rắn,khoan thăm dò khai 
thác nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT, ĐCTV  

Ngoài các đơn vị tìm kiếm thăm dò tài nguyên khoáng sản của các doanh 
nghiệp Nhà nước, một số doanh nghiệp thăm dò khoáng sản của tư nhân cũng 
được thành lập. Điển hình là Công ty Cổ phần Khoan - Khảo sát địa chất do Ks. 
Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc được thành lập ngày 23/3/2016 theo Luật 
doanh nghiệp, với nguồn vốn 100% ngoài quốc doanh. Kể từ khi thành lập đến 
nay, Công ty chủ yếu thực hiện khoan tìm kiếm, thăm dò khoảng sản tại Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào.  

 
Thăm dò mỏ sắt Phu Nhuôn ở CHDCND Lào 
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Khoan thăm dò than ở CHDCND Lào  

 

Máy khoan tuần hoàn nghịch khoan thăm dò vàng ở CHDCND Lào 

Hiện nay, Công ty đang có 15 máy khoan thế hệ mới (100% điều khiển 
bằng thủy lực) của các hãng Boart Longyear (Canada), hãng Hanjin (Hàn Quốc) 
và hãng Hoàng Hải (Trung Quốc), với khả năng khoan sâu từ 700m đến 1.500m 
(với dụng cụ khoan lấy mẫu bằng ống mẫu luồn NQ). Trong số thiết bị này có 
05 máy khoan đa chức năng của hãng Boart Longyear (máy LX-11) và hãng 
Hanjin (máy D&B-30 Multi) có thể thực hiện được hai phương pháp khoan 
thăm dò lấy mẫu: Khoan lấy mẫu bằng bộ ống mẫu luồn (khả năng khoan NQ 
đến chiều sâu 1.500m) hoặc khoan lấy mẫu xáo trộn bằng phương pháp thổi khí 
tuần hoàn nghịch (Reverse Circulation - RC), có khả năng khoan RC sâu đến 
320m với cần khoan Φ114 và mũi khoan Φ133. Năng suất khoan cao nhất đã đạt 
được trong điều kiện địa tầng thuận lợi (khi khoan bằng bộ ống mẫu luồn HQ3, 
chiều sâu lỗ khoan 350m) là 119 m/ngày đêm. Năng suất khoan ống mẫu luồn, 
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bình quân với các loại địa tầng tại Lào (với chiều sâu lỗ khoan từ 250 - 700m) 
đạt khoảng 1.100 m/máy/tháng (bao gồm cả thời gian di chuyển điểm khoan và 
xây lắp, không bao gồm thời gian chờ đợi do điều kiện khách quan). Năng suất 
khoan RC, với cần khoan RC Φ114 và mũi khoan Φ133 (chiều sâu lỗ khoan từ 
100 - 200m, khoảng cách giữa các lỗ khoan 50m) đạt 250-300m/máy/ngày đêm. 
Trong những năm gần đây, mỗi năm khối lượng khoan tìm kiếm thăm dò do 
Công ty thực hiện tại CHDCND Lào dao động từ 50.000m đến 110.000m.  

 

Khoan thăm dò vàng ở CHDCND Lào bằng Máy khoan thủy lực đa năng D&B-
30 Multi (Hàn Quốc) có thể khoan lấy mẫu luồn, hoặc khoan lấy mẫu xáo trộn 

bằng phương pháp khoan thổi khí tuần hoàn nghịch (khoan RC). Khoan sâu 
1500m với cần khoan NQ, Khoan thổi khí tuần hoàn nghịch (RC): đến chiều sâu 

330m, với cần khoan Φ114mm. 
 

 
Máy khoan đa năng LX 11 (Úc) khoan sâu 1400m với cần khoan NQ, khoan 

tuần hoàn nghịch (RC) tới chiều sâu 300m với cần khoan Φ114mm  
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Thiết bị khoan D&B -30 Multin (Hàn Quốc) đang khoan thăm dò tìm kiếm 
khoáng sản tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Công ty CP Fountech được thành lập ngày 13/6/2007 theo Luật doanh 
nghiệp với 100% vốn ngoài quốc doanh, do Th.S. Nguyễn Chí Cao làm Chủ tịch 
và Ks. Vũ Công Văn làm Tổng giám đốc. Với đội ngũ trên 150 cán bộ giàu kinh 
nghiệm, trong đó có 3 Th.s khoan, 26 Ks. khoan và các kỹ sư trong nhiều lĩnh 
vực xây dựng, cơ khí, trắc địa, kinh tế tài chính v.v cùng với 220 công nhân kỹ 
thuật lành nghề. Nhiệm vụ chính của Công ty là thi công cọc khoan nhồi, cọc 
barette và các công trình ngầm. 

 

Thi công cọc khoan nhồi cho Dự án VINHOMMES SKY LAKE-Hà Nội  



 

 

Ph¸t triÓn ngµnh khoan - khai th¸c VIÖT NAM (1945 - 2018) 

47 

 

Thi công cọc khoan nhồi cho Dự án trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc Phòng)  

Công ty đã và đang đầu tư các thiết bị hiện đại và công nghệ cọc khoan 
nhồi tiến tiến như: thiết bị khoan cọc nhồi Liebherr LB36-410 của Áo; 
Casagrande B300XP, B250PDC của Italia; Sany SR250C, Sany 200 v.v của 
Trung Quốc. 

     
              Máy khoan cọc nhồi                                      Máy khoan cọc nhồi 
        Liebherr LB36-410 của Áo                       Casagrande B300 XP của Italia 
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Năm 2010 và 2011, Công ty Dầu khí Sông Hồng, Liên đoàn INTERGEO 
và Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản 
(Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) cùng với Công ty Keeper Resources thực 
hiện hợp đồng khoan thăm dò - khai thác khí than vùng Hưng Yên, đã khoan 5 
lỗ khoan với chiều sâu từ 425m – 1.200m. 

Với việc áp dụng công nghệ khoan ống mẫu luồn, năng suất khoan đạt 
trung bình khoảng 650m/tháng/máy, chất lượng mẫu lõi khoan đạt trên 90%, đáp 
ứng tốt cho công tác nghiên cứu địa chất. 

Tổng khối lượng khoan thăm dò khoáng sản rắn toàn ngành từ năm 2002 
đến năm 2010 là 704.637m. Trong đó, năm 2010 chiếm 247.951m.  

Tổng khối lượng khoan thăm dò khoáng sản rắn đã thực hiện từ 2011-2014 
là 1.006.296 mét. Dự kiến từ năm 2015 đến năm 2020, riêng khối lượng khoan 
thăm dò than sẽ thực hiện khoảng 300.000mét/năm, chủ yếu là khoan sâu dưới 
mức -300m. 

Từ năm 2012-2015, đã khoan thăm dò trong hầm lò 150.384m. Trong đó, 
khoan thăm dò than 32.602m; khoan tháo khô nước mỏ 117.782m. 

 
Máy khoan thủy lực CS 3001 (Thụy Điển) khoan sâu 2000m với cần khoan NQ 

đang khoan thăm dò ở mỏ than Khe Chàm (Quảng Ninh) 

Công tác thăm dò – khai thác dầu khí 

Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dầu 
khí. Đồng thời, nhằm tạo cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức, cơ chế quản lý phù 
hợp và thuận lợi cho việc phát triển ngành dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính 
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phủ đã ban hành Quyết định số 198/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ngày 29/8/2006, Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam (PVN) đã chính thức được thành lập.  

Đến năm 2010, sau 4 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình Tập đoàn 
kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thu được những thành tựu nổi 
bật trong công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Công tác tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực ở cả trong nước và ngoài 
nước. Việc kêu gọi đầu tư nước ngoài tiến hành tìm kiếm thăm dò dầu khí ở 
những lô còn mở, các lô nước sâu, xa bờ, nhạy cảm ở trong nước; công tác tìm 
kiếm dự án và triển khai hoạt động thăm dò dầu khí ở nước ngoài của PVN đã 
thu được kết quả tốt, có nhiều phát hiện dầu khí mới ở cả trong và ngoài nước. 

Để tăng cường và quản lý công tác tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí. 
Ngày 04/5/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có quyết định thành lập Tổng 
công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trên cơ sở hợp nhất Công ty thăm dò  
khai thác dầu khí và Công ty Đầu tư phát triển Dầu khí. 

 

TS. Đặng Của bên giàn khoan PV DRILLING-1, khoan ở độ sâu nước biển 90m  
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Trong 10 năm hoạt động, Tổng công ty PVEP đã có 46 phát hiện dầu khí 
khí mới. Trong đó, có 34 phát hiện trong nước và 12 phát hiện ở nước ngoài. 
Trong công tác khoan thăm dò, đã áp dụng các sáng kiến và giải pháp khoa học 
giúp giảm chi phí khoan ở một số giếng từ 15-20 triệu USD xuống 12 triệu 
USD, có giếng chỉ còn trên dưới 9 triệu USD. 

Trong công nghệ khoan dầu khí, đã áp dụng các phần mềm để thiết kế kỹ 
thuật thi công các giếng khoan xiên định hướng, khoan ngang, khoan nhiều đáy, 
cắt thân giếng cũ tạo thân giếng mới theo hướng đã định. Áp dụng công nghệ 
khoan thân giếng nhỏ; công nghệ kiểm soát quĩ đạo của giếng bằng các phương 
tiện phần mềm. 

Kể từ giếng khoan sâu đầu tiên số 100 tại Đông Hưng - Thái Bình. Từ đầu 
năm 1970 đến hết tháng 8 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã khoan 
1.330 giếng tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí. Trong đó, có 
50 giếng khoan trên đất liền và 1.280 giếng khoan ngoài biển. Riêng bể Cửu 
Long, nơi có nhiều mỏ dầu đang khai thác đã khoan 928 giếng. Các giếng còn 
lại được khoan tại các bể Côn Sơn, Sông Hồng, Malay - Thổ Chu và Phú Thịnh 
- Vũng Mậy. Chiều sâu khoan lớn nhất là 6.555m.  

   Công tác đào tạo nhân lực 

Từ năm 2006 đến năm 2016, Bộ môn Khoan - Khai thác đã đào tạo được 
12 tiến sỹ gồm: Đỗ Văn Khạnh (năm 2006); Nguyễn Văn Giáp (năm 2009); 
Nguyễn Hải An (năm 2011); Nguyễn Thế Vinh (năm 2012); Bùi Minh Sơn (năm 
2012); Phạm Đức Thiên (năm 2012); Phạm Đức Thắng (năm 2013); Nguyễn 
Trần Tuân (năm 2014); Nguyễn Văn Khương (năm 2015); Lê Đức Vinh (năm 
2015); Trương Hoài Nam (năm 2015); Phạm Văn Nhâm (2016). 

 

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Nhà nước của NCS Đỗ Văn Khạnh 



 

 

Ph¸t triÓn ngµnh khoan - khai th¸c VIÖT NAM (1945 - 2018) 

51 

Qua 50 năm từ năm 1966 đến năm 2016, Bộ môn Khoan - Khai thác đã 
đào tạo được trên 3.380 kỹ sư các hệ chính qui, chuyên tu, tại chức; 150 thạc sỹ 
và 30 tiến sỹ cho đất nước và cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến nay, Bộ môn Thiết bị dầu khí và 
Công trình đã đào tạo được trên 1.030 kỹ sư từ khóa 38 đến khóa 57 và trên 30 
thạc sỹ Kỹ thuật dầu khí. 

Ngày 05/6/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 
2832/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc 
Yên trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp III. 

 

Lễ công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên  
và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Ba (năm 2006) 

Kể từ khi thành lập, qui mô đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp 
Phúc Yên không ngừng phát triển. Năm 2006, có 4.000 học sinh - sinh viên, thì 
đến nay đã có hơn 7.000 học sinh - sinh viên học tập ở trường.  
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PHẦN II 
HỘI CÔNG NGHỆ KHOAN - KHAI THÁC VIỆT NAM 

1. Quá trình hình thành và phát triển Hội Công nghệ Khoan – Khai thác 
Việt Nam 

        Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam là thành viên của Tổng Hội 
Địa chất Việt Nam hoạt động theo các Quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ số 18/2005/QĐ-BNV ngày 20/01/2005 và Quyết định số 88/2005/QĐ-
BNV ngày 26/8/2005 phê duyệt Điều lệ của Hội. Địa chỉ Văn phòng TƯ Hội ở 
số 628 – đường Hoàng Hoa Thám – Phường Bưởi –  Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội. 

        Hội tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong lĩnh vực công 
nghệ, thiết bị thăm dò và khai thác khoáng sản và những người ngoài ngành tình 
nguyện tham gia Hội nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng, trí tuệ, nâng cao 
trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cống hiến cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hoá, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh. 

         Tiền thân của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam là Phân hội Kỹ 
thuật địa chất thành lập ngày 02/02/1983. Trải qua 35 năm (1983-2018) xây 
dựng và phát triển, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác đã qua sáu kỳ Đại hội và 
bốn lần đổi tên Hội. 
 

 
Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam đi khảo sát ở Quảng Ninh 
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 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I tổ chức ngày 02/02/1983 tại Hội 
trường Tổng cục Địa chất, số 6 - Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Theo sự 
chỉ đạo của Hội Địa chất Việt Nam, 78 cán bộ khoa học chuyên ngành khoan, cơ 
khí, khai đào, khai thác, cơ lý đá đang công tác tại các đơn vị, cơ sở thuộc nhiều 
Bộ ngành khác nhau, đã tiến hành Đại hội thành lập một tổ chức nghề nghiệp 
với tên gọi Phân hội Kỹ thuật địa chất. Phân hội trở thành một đơn vị trực thuộc 
Hội Địa chất Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Phân hội đầu tiên gồm 
15 ủy viên: PTS. Trương Thiên là Chủ tịch Phân hội; Các Phó Chủ tịch là PTS. 
Nguyễn Phả và PGS. PTS Trương Biên; KS. Đặng Của là Thư ký Phân hội. 

 
Danh sách BCH Phân Hội kỹ thuật Địa chất  

 
Danh sách Ban thường vụ Phân Hội kỹ thuật Địa chất  
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 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II tổ chức vào ngày 05/01/1989. Đây 
là giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đại hội đã 
thống nhất đổi tên Hội thành Hội Kỹ thuật Mỏ - Địa chất cho phù hợp với đường 
lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách quản lý tài nguyên, khoáng 
sản. Đại hội bầu Ban chấp hành và bầu TS Trương Thiên giữ chức Chủ tịch, KS 
Nguyễn Văn Chính giữ chức Tổng thư ký.  

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tổ chức vào ngày 23/5/1998. Đại 
hội đã thống nhất đổi tên Hội thành Hội Kỹ thuật Khoan - Khai thác. Đại hội đã 
bầu Ban Chấp hành và bầu PGS.TS Trương Biên giữ chức Chủ tịch Hội, KS 
Nguyễn Văn Chính giữ chức Tổng Thư ký. Trong nhiệm kỳ này, tổ chức của 
Hội hoạt động như một phân hội thuộc Hội Địa chất Việt Nam. 

 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (lần thứ I theo điều lệ được Bộ 
Nội vụ phê duyệt) tổ chức vào ngày 20/4/2004. Đại hội đã đổi tên Hội thành Hội 
Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành và bầu 
PGS.TS Trương Biên giữ chức Chủ tịch, TS. Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Tổng 
Thư ký. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chấp hành TƯ Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Khóa IV (2005-2010) 

 Ngày 20/01/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 18/2005/QĐ-
BNV về việc thành lập Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam là thành 
viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam và Quyết định số 88/2005/QĐ-BNV ngày 
26/8/2005 về việc phê duyệt Điều lệ hoạt động của Hội. 
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 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (lần thứ II) nhiệm kỳ 2010 – 2015, 
được tổ chức vào ngày 05/6/2010 tại Hội trường lớn Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, số 18 - Láng Hạ - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội. Tại Đại hội V, Hội Công 
nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam đã đón nhận Huân chương lao động hạng Ba - 
phần thưởng cao quí của Nhà nước. 

 

Hình ảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành và bầu NGND.PGS.TS. Trương Biên giữ 
chức Chủ tịch, TS. Nguyễn Xuân Thảo giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư 
ký.  

Ngày 03/8/2013, tại Hội trường Viện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam; Hội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1983-
2013). Tại cuộc mít tinh này, hơn 120 Đại biểu đại diện cho các thế hệ đã biểu 
quyết thống nhất lấy ngày 08 tháng 08 hàng năm là ngày truyền thống của Hội 
Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam.  

 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (lần thứ III) nhiệm kỳ 2015 – 
2020, được tổ chức ngày 31/10/2015 tại Hội trường Nhà khách Chính phủ, số 10 
- Chu Văn An - Hà Nội. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành và bầu PGS.TS.Nguyễn Xuân Thảo giữ 
chức Chủ tịch Hội; TS. Vũ Văn Đông giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.  

Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả 
nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng. 

Nhiệm vụ quan trọng của Hội trong các giai đoạn là tập hợp và đoàn kết, 
động viên các Hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động sáng tạo góp phần phát 
triển khoa học công nghệ, quản lý trong lĩnh vực khoan thăm dò và khai thác; 
chăm lo đào tạo thế hệ trẻ. 
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 Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội đã tập hợp các thế hệ của 
ngành khoan từ các Hội viên đã tham gia khoan lỗ khoan thăm dò đầu tiên ở 
nước ta tại mỏ Cóc Apatit Lào Cai đến các Hội viên vừa tốt nghiệp ngành khoan 
thăm dò, khoan khai thác ở các trường Đại học, cao đẳng trong và ngoài nước 
của những năm đầu thế kỷ 21.  

 Hiện nay, các Hội viên của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam 
đang công tác trong các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, 
Cao đẳng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đơn vị của Bộ Công 
thương, các Tổng công ty, các Công ty, các Xí nghiệp địa chất thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Cục Địa chất Việt Nam; Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v.v. Đội ngũ khoa học của Hội 
bao gồm hàng trăm Tiến sỹ và thạc sỹ; trong đó có 10 Phó giáo sư, 1 Nhà giáo 
nhân dân và 10 Nhà giáo ưu tú. 

        Năm 2008, Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và năm 2010 
được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Ba. 

2. Các tổ chức của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam 

 2.1. Các Chi hội 

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và Điều lệ hoạt động của Hội Công nghệ 
Khoan - Khai thác Việt Nam; Hội đã thành lập các Chi hội trực thuộc như sau: 

1. Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc được thành lập theo Quyết định 
số 26/2006/QĐ-HCNK-KT ngày 10/06/2006 của Hội Công nghệ Khoan - Khai 
thác Việt Nam. Ngày 18/8/2006, tại Hội trường Công ty Địa chất Mỏ đã diễn ra 
Đại hội thành lập Chi hội Công nghệ khoan Đông Bắc. Nòng cốt chủ yếu của 
Chi hội là các Hội viên đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại Công ty Địa chất Mỏ 
- TKV. Văn phòng Chi hội tại Cẩm Phả - Quảng Ninh. 

 
Đại hội thành lập Chi hội Công nghệ Khoan Đông Bắc 
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 2. Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác TP Hồ Chí Minh được thành 
lập theo Quyết định số 18/2007/HCNK-KT ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Hội 
Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam. Ngày 22/12/2007 tại Hội trường Liên 
đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam đã diễn ra Đại hội thành 
lập Chi hội. Văn phòng Chi hội tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 

BCH Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I 

3. Chi hội Công nghệ Khoan - Khai thác Vũng Tàu tổ chức Đại hội 
thành lập ngày 04 tháng 12 năm 2010 theo Quyết định số 03/10/Q Đ-HCNK-KT 
ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. 
Văn phòng Chi hội tại số 159, Đường Bình Giã - TP Vũng Tàu. 

4. Chi hội Khoan Thịnh Lâm được thành lập ngày 05 tháng 6 năm 2005 
là Chi hội chuyên ngành, bao gồm: các Hội viên là cán bộ quản lý, kỹ thuật và 
công nhân của Công ty cổ phần Thương mại Thịnh Lâm. Văn phòng Công ty ở 
Thôn Đồng Chằm - Đồng Xuân - Thanh Oai - Hà Nội. 

5. Chi hội Khoan Sơn Hà là Chi hội chuyên ngành, bao gồm các Hội viên 
là cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân của Công ty Sơn Hà JSC được thành 
lập ngày 09 tháng 10 năm 2014. Văn phòng Chi hội tại Bãi Cháy - Quảng Ninh. 

 2.2. Các đơn vị khoa học công nghệ 

 1. Viện Công nghệ Khoan thành lập theo Quyết định số 106/THĐC ngày 
17/7/2005 của Tổng hội Địa chất và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy 
phép hoạt động số A-396 ngày 26/7/2005. Tháng 3/2006, chuyển về Hội Công 
nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam theo Quyết định số 88/QĐ-THĐC-2006 ngày 
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26/3/2006 của Tổng hội Địa chất Việt Nam và Quyết định tiếp nhận số 
08/HCNK-KT ngày 28/3/2006 của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. 
Viện có trụ sở tại số 628 – Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội. 

 2. Viện Công nghệ Khoan - Khai thác thành lập theo Quyết định số 
18/HCNK-KT ngày 15 tháng 4 năm 2008 của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác 
Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động số A-
733 ngày 30 tháng 5 năm 2008. Viện có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 3. Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan - Khai thác và Môi trường 
(DPEC) được thành lập theo Quyết định số 11/HCNK-KT ngày 26 tháng 03 
năm 2011của Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam và hoạt động theo 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3501823680 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cấp ngày 25/04/2011.  

 4. Công ty cổ phần Nước và Môi trường Hoàng Gia hoạt động theo giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0304586900 do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/09/2006. Công ty 
Cổ phần Nước và Môi trường Hoàng Gia tham gia Hội Công nghệ Khoan - Khai 
thác theo Quyết định số 27/QĐ-HCNK-KT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Hội 
Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam. 
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PHẦN III 
CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG GHI NHỚ 

TRONG NGÀNH KHOAN - KHAI THÁC 

1. Trong công tác khoan thăm dò khoáng sản rắn, khoan thăm dò khai thác 
nước ngầm, khoan khảo sát ĐCCT và ĐCTV 

Năm 1896, người Pháp đã tiến hành khoan khai thác nước ngầm và xây 
dựng Nhà máy nước Yên Phụ; khoan phục vụ cho xây dựng cầu và bến cảng. 

Năm 1901, người Pháp đã tiến hành khoan lỗ khoan thăm dò khí tại Đà 
Nẵng để tìm kiếm khí cháy nhưng không gặp. 

Năm 1907, người Pháp đã khoan thăm dò khai thác nước ngầm ở Sài 
Gòn, sau đó mở rộng sang Gò Vấp. Các giếng khoan khai thác nước ngầm 
đường kính từ 300mm-500mm, sâu từ 40-50m. 

Năm 1910, người Pháp đã khoan và đào giếng thăm dò ở vùng Núi Lịch - 
Yên Bái để tìm dấu vết dầu mỏ. Ngày 12/01/1911, đã khoan 2 lỗ khoan sâu 52m 
và 22m đã phát hiện lớp cát kết màu đen, có mùi dầu mỏ ở độ sâu 35m nhưng 
sau đó đã ngừng bỏ. 

Ngày 02/10/1945, Chính phủ thành lập Nha kỹ nghệ thuộc Bộ Kinh tế 
quốc dân. Ngày 03/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh sáp nhập Sở 
Tổng thanh tra Khoáng chất và Kỹ nghệ Đông Dương thuộc Phủ Toàn quyền 
Đông Dương vào Bộ Kinh tế Quốc dân. 

        Ngày 28/3/1956, thành lập Sở Địa chất thuộc Bộ Công nghiệp theo Nghị 
định số 91/BCN-QĐ của Bộ Công nghiệp. 

Ngày 07/7/1959, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 1225-BCN/QĐ 
đổi tên Sở Địa chất thành Cục Địa chất.  

Ngày 01/9/1958, Đoàn thăm dò 9 - Hòn Gai (tiền thân của Công ty Địa 
chất Mỏ ngày nay) được thành lập theo Quyết định số 223/ĐC ngày 01/9/1958 
của Sở Địa chất - Bộ Công nghiệp. 

Năm 1959, công nghệ khoan kim cương được áp dụng để khoan khảo sát 
địa chất công trình tại công trình thủy điện Thác Bà, dưới sự hướng dẫn của các 
chuyên gia Liên Xô. 

 Ngày 26/7/1960, thành lập Tổng cục Địa chất trực thuộc Hội đồng Chính 
phủ theo Sắc lệnh số 18/TCT của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
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Các thế hệ kỹ sư khoan Liên đoàn địa chất 9 

 Năm 1961, thành lập Đoàn Địa chất 36 trực thuộc Tổng cục Địa chất là 
đơn vị tìm kiếm dầu khí, tiền thân của Tập đoàn Dầu khí ngày nay. 

Tháng 8/1966, thành lập Cục Công trình thuộc Tổng cục Địa chất; Cục 
Công trình sau này đổi tên thành Vụ Kỹ thuật công trình, Vụ Khoan và Cơ khí 
và Vụ Mỏ.  

 Năm 1977, tiếp tục thành lập các Liên đoàn thăm dò Địa chất như: Liên 
đoàn 1, Liên đoàn 3, Liên đoàn C (Năm 1983 đổi thành Liên đoàn Intergeo); 

Ngày 14/5/1977, Đoàn nghiên cứu Kỹ thuật Khoan - gọi tắt là Đoàn K1, 
được thành lập theo Quyết định số 132/QĐ-TC của Tổng cục Địa chất. 

Năm 1982, phương pháp khoan kim cương được áp dụng quy mô lớn 
trong công tác thăm dò khoáng sản rắn tại Đoàn K1. Việc áp dụng phương pháp 
khoan kim cương vào thăm dò khoáng sản rắn là bước chuyển đổi lớn trong 
công nghệ khoan thăm dò khoáng sản rắn ở Việt Nam. 

 Năm 1987, thành lập Tổng cục Mỏ và Địa chất theo Nghị quyết số 782-
NQ/HĐNN7 ngày 16/02/1987 của Hội đồng Nhà nước về việc phê chuẩn thành 
lập Tổng cục Mỏ và Địa chất và Nghị định số 116- HĐBT ngày 01/8/1987 của 
Hội đồng Bộ trưởng. 

Ngày 19/5/1988, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chất được thành 
lập theo Quyết định số 641/QĐ-MĐC của Tổng cục Mỏ và Địa chất trên cơ sở 
nhân lực của một số đơn vị (Vụ Mỏ, Phòng nghiên cứu Công nghệ khoan và 
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Đoàn K1). Hàng loạt các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành được triển 
khai và chuyển giao nhanh kết quả đạt được vào thực tế sản xuất như: các đề tài 
về công nghệ khoan ống mẫu luồn, công nghệ khoan kim cương tốc độ vòng 
quay lớn, công nghệ khoan thổi khí v.v. 

Năm 1990, thành lập Cục Địa chất Việt Nam; Cục quản lý tài nguyên 
khoáng sản Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng, trên cơ sở giải thể và 
sắp xếp lại các đơn vị của Tổng cục Mỏ và Địa chất  

Năm 1991-1992, thử nghiệm thành công khoan thăm dò khoáng sản than 
bằng bộ ống mẫu luồn KSSK-76 (KCCK-76) của Liên Xô (cũ) tại mỏ than Hà 
Lầm - Quảng Ninh 

 Ngày 20/3/1996, Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa IX thông qua Luật khoáng 
sản năm 1996. 
 Ngày 04/12/1996, thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực 
thuộc Bộ Công nghiệp trên cở sở hợp nhất Cục Địa chất Việt Nam và Cục quản 
lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước. 

Năm 2000, các kỹ sư khoan ở Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất 
công trình bắt đầu nghiên cứu và áp dụng công nghệ khoan tuần hoàn nghịch để 
khoan các giếng khai thác nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng 
bằng Nam bộ. 

        Tháng 11/2002, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được chuyển sang 
trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 Ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 
năm 1996 được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI. 
 

  Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 718/QĐ-TTg lấy 
ngày 02 tháng 10 hàng năm làm ngày Truyền thống của ngành Địa chất Việt 
Nam. 

 

 Ngày 17/11/2010, Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản năm 2010 tại kỳ 
họp thứ 8, khóa XII. 

 Ngày 01/7/2011, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tái thành lập trên cơ 
sở Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, về sau đổi tên là Tổng cục Địa chất 
và Khoáng sản Việt Nam. 

2. Trong công tác khoan thăm dò - khai thác dầu khí 

- Năm 1961, thành lập Đoàn 36 thăm dò dầu khí trực thuộc Tổng cục Địa chất 
Việt Nam 
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- Năm 1963, hai đội khoan dầu khí ở Đoàn 36 được thành lập. 

- Năm 1969, Đoàn 36K khoan cấu tạo và Đoàn 36S khoan sâu được thành lập. 

- Ngày 18/3/1975, tại Tiền Hải - Thái Bình phát hiện dòng khí với lưu lượng 
100.000 m3/ngày-đêm. 

- Tháng 10/1975, Liên đoàn Địa chất 36 được tách khỏi Tổng cục Địa chất để 
thành lập Tổng cục Dầu khí trực thuộc Hội đồng Chính phủ. 

- Ngày 06/8/1981, Vụ Khoan và Khai thác thuộc Tổng cục Dầu khí Việt Nam 
được thành lập. 

- Ngày 19/11/1981, Liên doanh Dầu khí Việt Xô (Vietsovpetro) được thành 
lập. 

- Ngày 24/5/1984, phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên tại giếng khoan 
BH-5 mỏ Bạch Hổ. 

- Ngày 21/6/1985, phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên tại mỏ Rồng. 

- Ngày 26/6/1986, khai thác tấn dầu đầu tiên ở giàn MSP-1 tại mỏ Bạch Hổ. 

- Ngày 11/5/1987, phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng móng mỏ Bạch Hổ. 

- Ngày 18/7/1988, phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên tại mỏ Đại Hùng. 

- Ngày 08/3/1990, Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí được 
thành lập. 

- Năm 2000, Quốc hội thông qua Luật dầu khí. 

- Tháng 8/2005, phát hiện dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng. 

- Ngày 07/8/2005, Liên doanh Vietsovpetro khai thác tấn dầu thứ 150 tr. từ 
mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng. 

- Ngày 09/6/2009, Liên doanh Vietsovpetro khai thác tấn dầu thứ 180 tr. từ 
mỏ Bạch Hổ và Rồng. 

- Năm 2006, Chính phủ thành lập Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam 
(PVN). 

- Năm 2007 và năm 2008, giàn khoan PV Drilling I, II và III đi vào hoạt động. 

3. Trong công tác Đào tạo nhân lực 

Ngày 15/10/1960, thành lập Trường Trung cấp Địa chất theo Quyết định 
số 255/TCĐC của Tổng cục Địa chất. Nhiệm vụ của Trường lúc này là đào tạo 
các cán bộ trung cấp kỹ thuật Địa chất, trung cấp Địa vật lý và trung cấp Khoan 
thăm dò. 
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Năm 1962, lớp khoan thăm dò đầu tiên (khóa 7) được tổ chức tại trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

 

 

Lớp kỹ sư khoan đầu tiên đào tạo ở Việt Nam (khóa 7) với kỹ sư khoan Công ty 
Địa chất mỏ 

Năm 1965, Viện Thiết kế thủy lợi đã thành lập Trường Công nhân Khoan 
tại Phố Nỉ - Vĩnh Phúc. 

Tháng 11/1966, cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ 
môn Khoan thăm dò; tiền thân của Bộ môn Khoan - Khai thác được thành lập.  

 Năm 1972, Bộ Thủy lợi thành lập Trường Công nhân kĩ thuật khoan tại 
Lương Sơn - Hòa Bình. 

Năm 2004, Bộ môn thiết bị Dầu khí và Công trình của Trường Đại học 
Mỏ - Địa chất được thành lập. 

 Ngày 05/6/2006, Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên được thành lập 
trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp III. 
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PHẦN IV 

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ  

Để ghi nhận đóng góp của tập thể và các cá nhân trong sự nghiệp thăm dò 
tìm kiếm và khai thác khoáng sản. Đảng và Nhà nước đã tặng các phần thưởng 
cao quí cho các đơn vị và cá nhân điển hình sau đây: 

- Năm 1985, Đoàn Địa chất 906 nay là Xí nghiệp Địa chất trắc địa Đông 
Triều được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 

- Năm 1988, Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin được tặng 
Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 1998 và năm 2008, được tặng Huân 
chương Độc lập hạng Nhì, hạng Nhất.  

- Năm 1995, Tập đoàn Dầu khí được Nhà nước tặng Huân chương Độc 
lập hạng Nhất. 

- Năm 1997 và 2001, Xí nghiệp Vietsovpetro được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lao động. 

- Năm 1997, Xí nghiệp Khai thác dầu khí được tặng Huân chương lao 
động hạng Nhất. 

- Năm 2000, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Nhà nước tặng Huân 
chương Hồ Chí Minh. 

- Năm 2004, Bộ môn Khoan - Khai thác Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Năm 2006, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên được trao tặng 
Huân chương Độc Lập hạng Ba. 

- Năm 2008, Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng được tặng Huân chương lao 
động hạng Nhì. 

- Năm 2008, Xí nghiệp Địa chất trắc địa Đông Triều đã được tặng thưởng 
Huân chương độc lập hạng Ba. 

- Năm 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động. 

- Năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Nhà nước trao tặng Huân 
chương Sao Vàng. 

- Năm 2010, Xí nghiệp Vietsovpetro được trao tặng Huân chương Sao 
Vàng. 
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- Năm 2011, Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin (tiền thân là 
Liên đoàn Địa chất 9) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao 
động. 

- Năm 2011, Xí nghiệp Khai thác – Vietsovpetro được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động . 

- Năm 2012, Viện Dầu khí (VPI) được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động.  

- Năm 2014, Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 

Các cá nhân thuộc lĩnh vực Khoan - Khai thác được Nhà nước phong tặng  
danh hiệu Anh hùng Lao động: Trần Văn Giao; Nguyễn Văn Ngọ; Nguyễn Văn 
Quý 

            
   Anh hùng Lao động              Anh hùng Lao động             Anh hùng Lao động 
   TRẦN VĂN GIAO             NGUYỄN VĂN NGỌ         NGUYỄN VĂN QUÝ 

 

Nhiều cá nhân của ngành Khoan - Khai thác công tác tại các cơ sở sản 
xuất, cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ sở nghiên cứu đào tạo khoa học được 
Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và 
nhiều giải thưởng cao quý khác. 

 

 

 

----------------------------- 
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PHẦN V 

NHỮNG CHÙM THƠ, KỶ NIỆM VỀ CON NGƯỜI  

VÀ NGHỀ NGHIỆP  

------------------------------------------------- 

NỖI NIỀM 
   Ngày nào mình cũng phàn nàn 

   Bao giờ ta được đi khoan thăm dò 

   Đêm nào mình cũng nằm mơ 

   Những trông cần cẩu cứ ngờ tháp khoan. 

                   Vĩnh Hòa - Báo tường K.62, 26/3/1965 

 

                                    BÀI CA NGƯỜI THỢ KHOAN 
          Tôi viết bài ca người thợ khoan 

          Khi hè về xuân còn đọng chưa tan 

         Anh thợ khoan - Ôi cái tên bình dị 

                   Mà hôm nay sao rất đỗi diệu kỳ 
 

                       Đâu có phải chiến trường 

                               Đâu có phải giao tranh 

                       Mà rất đẹp - Những tấm gương hăng hái 
 

   Đêm bên tháp, cái rét về tê tái 

   Sương thấm vai ống chống ép bầm da 

   Trưa bên tháp, gió lật nhào sỏi đá 

   Nước mắt trào cho cát bụi găm chơi 
 

 Mũi khoan dài năm tháng 

 Vấn miệt mài tháng năm 

 Lòng đất đó - Nguồn tài nguyên vô tận 

 Vươn tới tương lai sưởi ấm cho đời 

             Phan Xuân Dương - Hà Nội, tháng 6/2006 
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NGHĨ VỀ NGHỀ 

                   

                                                Vũ Đình Hiền - Hà Nội, tháng 5/2006 

          

                         Chọn Nghề Khoan 
    Nghề của anh nghe mà sướng ghê 

                                      Em lo lắng, sợ rằng anh vất vả 

 Có phải anh khoan để tìm ra dầu mỏ 

Ra những gì quý hiếm đó không anh ? 

  Đất nước mình vừa qua cuộc chiến tranh 

         Nay phải tìm cách khoan sâu vào trong lòng đất 

                              Để thăm dò, kiếm tìm, chắt lọc 

Khoáng sản, tài nguyên làm giàu đẹp cho đời 

                     Nghề khoan là nghề quý hoá đó anh ơi ! 

           Tết sắp đến rồi, đào mai khoe sắc nở 

                                    Em thích đào phai, anh mê mai vàng lấp ló bên cửa sổ 

                      Đầu xuân sang anh lại đi xuyên núi xuyên rừng 

            Để khoan tối ngày, em mỏi mắt chờ trông... 

                     Trong núi thẳm, sông sâu có đào, mai không nhỉ ? 

                  Nếu không có, em sẽ gửi cho anh nhành mai vàng lấp ló bên cửa sổ 

                  Để anh luôn có mai vàng khi phải khoan xa... 

                Em đang chọn nghề khoan, nhưng lại ngại đi xa 

                Chẳng biết có nơi nào khoan gần không anh nhỉ? 

           Em muốn làm nghề khoan ngay trong thành phố 

          Hà Nội là nơi em chọn………Được không anh? 

           Tác giả: Sông Lô - Hà Nội, ngày 10/01/2009 
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TRƯỞNG THÀNH 
                       (trích) 

Thương mến vô bờ “khoan sĩ” của ta ơi ! 

Bao cực nhọc ta với người gắn bó. 

Hao nước, mất than, rơi cần, sập lở 

Trắng bao đêm dài tóc đẫm mồ hôi 

Làm việc quên mình và chỉ có sắn khoai 

Bởi Tổ quốc đang những ngày súng nổ 

Lòng kiêu hãnh đạp bằng gian khổ 

Tuổi thanh niên chỉ nghĩ đến tương lai. 
                                                                       

           Sơn Nam - Báo tường K62 - 6/1966 

 

H¸t trªn giµn khoan dÇu  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bay ra xa khơi 

Đâu là bờ bến? 

Trên là trời 

Dưới là biển 

Ta làm con chim 

Đi tìm hạnh phúc 

Sóng nổi sóng chìm 

Bỗng trầm nhạc khúc 

Thiện là thiên đường 

Ác là địa ngục 

Lẽ phải, tình thương 

Khơi trong, gạn đục 

Chân ta làm giàn 

Cắm sâu lòng biển 

Tay ta làm khoan 

Khơi dầu mạch giếng 

Đẹp thế người ơi ! 

Lòng ta chung thủy 

Dâng hiến cho đời 

Ta yêu ta quý. 

Biển say, trời say 

Rượu vui cùng bạn 

Từ giàn khoan này 

Đường lên vô hạn 

Ta bay ta bay… 

  

TỐ HỮU - Bạch Hổ - 1991 
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                                   KHÚC HÁT VŨNG TÀU 

 

Em đi cùng anh ra giàn khoan 

Nơi ngọn đèn năm canh thắp sáng 

Có tháp khoan cao tắm mình trong nắng 

Có cần cẩu dài vươn tới trời mây 
 

Từ nơi đó đến nơi đây 

Những chuyến bay đi về hối hả 

Giàn khoan dầu giữa mênh mông biển cả 

Sóng biển ru năm tháng bản tình ca 
 

Em đừng nghĩ rằng ở đây thiếu hoa 

Hoa nhiều lắm – hoa đại dương rực rỡ 

Bình minh lên chân trời hoa hồng đỏ 

Một ngày vui của người thợ khoan dầu 
 

Buổi chiều về hoa tím nhớ thương nhau 

Áo em mặc khoe màu vàng hoa cúc 

Và sóng biển dâng trào mỗi lúc 

Bềnh bồng dải hoa trắng tựa mây trời 
 

Còn hoa này đẹp lắm em ơi! 

Hoa lửa đỏ từ giếng dầu rực cháy 

Biển không cây mà hoa nhiều thế đấy 

Những cánh hoa nở tự lòng người 

Mà hương hoa bát ngát chân trời. 
 

Em đi cùng anh ra giàn khoan 

Em sẽ gặp những con người trẻ nhất 

Những người thợ khoan xuyên lòng đất 

Hay nói, hay cười cần mẫn tháng năm 

 

Điếu thuốc chia đôi đêm giá buốt sương dầm 

Mở giếng dầu cho đời vui phơi phới 

Và em ơi! Phút giây mong đợi 

Đã đến rồi chính lúc này đây 

Vào tầng dầu náo nức sáng xuân nay. 

 

Em đi cùng anh ra giàn khoan 

Biển mênh mông và trời xanh bát ngát 

Những giàn khoan mọc lên san sát 

Thành phố này chưa đặt tên đâu 

 

Tấp nập vào ra là những con tàu 

Giữa sóng nước vẫn vững vàng tay lái 

Em sẽ thấy ở biển xa khơi ấy 

Đường ống dẫn dầu như máu chảy về tim 

Và bồi hồi anh nắm tay em 

 

Nghĩ đếm một ngày không xa nữa 

Đất quê mình xanh hai mùa khoai lúa 

Sẽ mọc lên nhà máy nguy nga 

Khu công nghiệp này từ lòng đất sinh ra  

 

Em cười, má ửng hồng bên tiếng máy 

Trong mắt em trời xanh biển cả 

Tháp khoan cao với những giếng dầu 

Nghe âm vang khúc hát Vũng Tàu. 

 

       - ĐINH DANH -  

Trích từ tập - Ấm nồng ngọn lửa 
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Thợ khoan hoài niệm 

   

   TiÕng h¸t trªn §Ønh th¸p khoan  
        Muốn lên tuyệt đỉnh Cao Sơn 

  Hát vang mà gửi ra ngoài nước mây 

      (Cao Bá Quát) 

Hát vang trên đỉnh tháp khoan 

Hát vang vang khắp không gian cõi đời 

Nắng chiều chênh chếch vàng tươi 

Đỉnh khoan ngang với mặt trời sánh đôi 

Tháp khoan vắt bóng qua đồi 

Mênh mông tiếng hát bồi hồi bay cao 

Trăng nghiêng đầu núi trăng chào 

Giang tay nắm được, mắc vào đỉnh khoan 

Lung linh điện sáng, trăng tràn 

Ánh trăng, ánh điện hòa chan đất trời 
 

Hát vang trên đỉnh tháp khoan 
Nghe khoan chuyển tiếng hát vào đất sâu… 

  Phạm Xuân Hạt - trích trong tập “Lời của đá” 

Vào đến mỏ mười ba đoạn suối 

Leo dốc bốn ngày, ngựa cũng chồn chân 

Chở máy khoan phải tháo ra từng mảng 

Vừa vác vừa khênh vượt thác ghềnh. 
 

Ăn thì không phải lo gì cả 

Chỉ cần tích đủ gạo, cá khô 

Rau sắng, tàu bay tha hồ hái 

Giường nằm – chung một tảng đá to 
 

Khổ nhất ngày ngày lo thiếu nước 

Một hôm chỉ hứng được vài xô 

Dành nước nấu ăn không dám rửa 

Cơn sốt rét rừng, họng cháy khô 

Sướng nhất - quây quần vui bữa tối 

Vừa ăn vừa ngắm chị Hằng lên 

Nhớ hôm lấy mẫu khoan gặp quặng 

Thằng sáo, thằng đàn vui suốt đêm 

 

Anh nói say sưa như sống lại 

Cái hồi ở đoàn 6 Quỳnh Nhai 

Bất chợt mắt anh nhìn xa vợi 

Hồi ấy, bây giờ còn những ai? 

      

       - Nguyễn Công Chuẩn –  

              Trích tập thơ “Lời của đá” 
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NghÒ khoan 
Đời người trăm vạn nghề hay 

Gian nan cũng lắm, rủi may cũng nhiều 
Nghề khoan sướng khổ bao nhiêu 

Để người trong cuộc đôi điều nói ra 
Khoan gần cho đến khoan xa 

Kỹ thuật khoan cứ phải là đầu tiên 
 

Dẫu khoan qua lớp cứng mềm 
Dung dịch khoan phải để lên hàng đầu 

Không cho dầu khí tuôn trào 
Giữ không cho sập thành vào giếng khoan 

Khoan xiên rồi lại khoan ngang 
Cũng đều xếp hạng vào làng khoan sâu 

Khoan cho ra được khí dầu 
Tóc xanh cũng đến bạc đầu gió sương 

Cho dù vất vả trăm đường 
Đã lạc vào chốn khoan trường là khoan 

Chỉ tiêu kế hoạch đàng hoàng 
Khoan càng vượt mức lòng càng thêm vui 

 

Kỹ sư khoan đã khiếp rồi 
Lại còn tiến sỹ đến trời cũng kinh! 

Đã khoan là phải hết mình 
Nông sâu cũng phải tận tình với khoan 

Đã khoan thiết bị hạng sang 
Toàn là máy xịn tiền ngàn bạc trăm 

Đang khoan gặp lúc xuất thần 
Khoan đi thùn thụt tay chân rụng rời 

Là vận may đã đến rồi 
Dầu phun, khí phụt ở nơi thụt cần 

Khoan mở lỗ chỉ một lần 
Khoan đi khoan lại là dân khoan dầu 

 

Khoan xong lỗ phải đậy vào 
Chứa đầy dung dịch giếng nào cũng yên 

Nhọc nhằn là lúc khoan đêm 
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Có khi hai mắt nhắm liền vẫn khoan 
Nghề khoan thật lắm gian nan 

Khi cần khoan kẹp lại càng khó khăn 
Kéo lên, dạo xuống bao lần 

Đôi tay mệt mỏi, đôi chân rã rời 
Cần khoan giải phóng xong rồi 

Là khi cảm thấy cuộc đời lên tiên 
Khoan mất hướng, đến phát điên 

Thì mau căn chỉnh về trên tầng dầu 
Khoan chậm là lúc giếng sâu 

Nhẹ nhàng khoan, sẽ vào cầu như chơi 
 

Khoan chạm đến móng thì thôi 
Giếng khoan để lại, cần thời kéo lên 

Miệng giếng phải đậy chớ quên 
Phòng khi của lạ kề bên rơi vào 

Nghề khoan sức kiệt lực hao 
Đã khoan là phải đề cao tinh thần 
Khó khăn chẳng dám ngại ngần 

Quyết tâm khắc phục giành phần vẻ vang 
Nghề khoan chẳng quản giàu sang 

Có tay nghề giỏi như vàng mười phân 
 

Lúc nhàn hạ, lúc gian nan 
Người thợ khoan vẫn chứa chan tình người 

Nghề khoan sống ở trên đời 
Khoan xuống âm phủ tìm nơi có dầu 

Vũng Tàu đất của khoan sâu 
Ngành công nghiệp trẻ hàng đầu vẻ vang 

Thợ khoan dầu khí Việt Nam 
Toàn thợ khoan xịn, toàn hàng mày râu 

 

Cho dù khoan đẩu khoan đâu 
Thì khoan dầu khí vẫn đầu làng khoan. 

 

        Đinh Văn Danh - Trích “Hoa nói lời tình yêu” 
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NHí L¾M §ÊT Má ¥I 
Yêu biết mấy những chàng trai cô gái 

Nghe theo lời Tổ quốc gọi thiêng liêng 

Đến thăm dò miền núi rừng Đông Bắc 

Vạch lối mở đường, đánh thức tài nguyên 
 

Có hôm nay muôn triệu tấn vàng đen 

Quên sao được ngày chống lò, đào giếng. 

Hàng trăm mũi khoan xiên vào lòng đất 

Vạn mét đường sườn anh trắc địa nhớ không? 
 

Rét cắt thịt da, hầm sơ tán đêm đông 

Chị kỹ thuật vẽ, đo và tính toán 

Bom đánh giàn khoan, cắt đường, cháy lán 

Đội quân hậu cần xung kích có mặt ngay 
 

Những đêm lửa rừng, ca hát hăng say 

Em tiễn anh lên đường đi đánh Mỹ 

Để nhớ Yên Tử, núi Bao Da hùng vĩ 

Ta hái hoa rừng, sim tím tặng nhau 
 

Khe Chàm, Khe Tam, vút lưng trời đèo dốc 

Xuôi Dương Huy thấp thoáng bản làng. 

Cọc Sáu, Mông Dương nắng cháy đồi trụi lá 

Trà Cổ, Cái Bàu biển sương khói dăng dăng 
 

Núi Bài Thơ soi bóng Bái Tử Long 

Đường mười tám nâng chân qua Đèo Bụt 

Lên với mỏ ầm vang gòong, máy xúc.. 

Đẹp lắm đêm về điện sáng tựa sao xa 
 

Quảng Ninh thân yêu đang đổi thịt thay da 

Đâu kể xiết tên công trình, tên phố… 

Hay nhận ở chúng tôi tấm lòng ngưỡng mộ 

Đây! Những con người Địa chất mỏ năm xưa 

        

       Phạm Đức Nhị (nguyên thợ khoan đoàn 9A, Cẩm Phả) 

       Hà Nội, ngày gặp mặt 05/10/2003 
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TÌNH ĐẢO GIÀN KHOAN 

Anh ở ngoài khơi thăm tìm đáy biển 
Điều khiển giàn khoan gọi khí dầu lên 
Em đứng đợi bên bờ theo dõi sóng 
Lo anh một mình, mà biển bốn bên 

Em ước được cùng anh ra đảo nắng 
Rung giàn khoan khai thác ngày đêm 
Cùng đón đợi tàu dầu rời cảng sóng 
Hai tâm hồn lộng gió bốn phương 

Em khao khát tình anh nơi đảo vắng 
Cho cuộc đời ngọt nắng trùng dương 
Và đón nhận tình yêu đêm đảo ngắn 

                                  Cho ngày dài rực nắng giàn khoan. 

                                           Nguyễn Minh Huệ 
 

                    SÓNG LỤC ĐẦU VỖ NHỊP MÁY KHOAN REO 

Ai đứng đó trên đỉnh non cao? 
Mà núi rừng ầm vang tiếng khoan reo. 
Có phải anh chàng trai ĐỊA CHẤT? 
Của đất Mạo Khê, đây đất mỏ quang vinh. 
Anh có nhớ những ngày gian lao? 

Vượt núi đồi cần khoan vác trên vai. 
Tấm lòng anh một tấm lòng thép. 
Như mũi khoan kia vượt mấy tầng sa thạch xuyên sâu. 
Ơi! Anh địa chất thân yêu ơi! 
Anh đi trên Đông Triều mạch than, 
Sương đêm đông lửa nắng trưa hè. 

Anh đi khoan thăm dò lòng đất, 
Gọi suối than sáng ánh điện về. 
Ơi! Anh địa chất thân yêu ơi!  
Nghe xôn xang bên Lục Đầu giang, 
Nghe mênh mang làn gió đưa về, 
Tiếng sóng vỗ như ngàn câu hát, 
Gọi suối than sáng ánh điện về. 

Phả Lại ơi! Có Anh những người địa chất của vùng than thân yêu./. 
                              Trần Thụ 
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Trích trong bài  
‘’ĐÓN SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN TỪ LỌC HÓA DẦU CỦA VIỆT NAM - 

NHÌN VÀ NHỚ LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA” 
của LÊ VĂN DỰNG – Kỹ sư Khoan khai thác Dầu khí 

Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 

……Gần bốn mươi năm trước đây, giếng khoan thông số số 1 của ngành 
Dầu khí Việt Nam đã được bắt đầu tại Thái Bình, một tỉnh đồng bắng Bắc bộ do 
các cán bộ kỹ sư và công nhân của Liên đoàn địa chất 36 thực hiện có thể nói là 
cái mốc đang ghi nhớ. Với tinh thần lao động hăng say nhiệt tình và sáng tạo, 
bốn năm sau giếng khoan ấy chúng ta có dòng dầu khí đầu tiên phát hiện ra ở 
giếng khoan 61 trên mảnh đất huyện Tiền Hải, đóng góp một phần vô cùng quan 
trọng vào việc phát triển kinh tế và xã hội cho tỉnh Thái Bình nói riêng và cả 
nước ta từ đó. Những ngày ăn sắn, hạt bo bo, uống nước đồng, ngủ lán tranh 
trong cái nóng cái rét đến kinh người ấy mà sao lao động hăng say không tính 
toán, tình người thắm đẫm, chung sức đồng lòng tất cả vì một mục tiêu cao cả là 
tìm ra nhiều dầu khí cho đất nước.  

Dời mảnh đất Thái Bình nhiều 
kỷ niệm, những người làm dầu khí 
tạm biệt quê hương và gia đình 
người thân đi hàng ngàn cây số vào 
một nơi xa xôi mà trước đây chưa 
bao giờ nghĩ rằng mình có thể đặt 
chân tới để tiếp tục một cuộc hành 
trình còn dang dở. Trời chẳng phụ 
lòng người, hơn mười năm lao động 
gian khổ, khai sơn phá thạch của 
gần chục ngàn con người đến từ khắp mọi miền đất nước, cùng với sự giúp đỡ 
đầy hiệu qủa của Chính phủ và các chuyên gia đến từ nước Nga xa xôi đã biến 
Vũng Tàu xưa kia chỉ là chốn ăn chơi nghỉ mát nay trở thành một thành phố 
công nghiệp hiện đại bên bờ biển cả. Năm 1986 lịch sử của ngành dầu khí Việt 
Nam lại ghi thêm một mốc son chói lọi khi dòng dầu thương mại đầu tiên của 
mỏ Bạch Hổ ngoài khơi thềm lục địa Vũng Tàu đã chảy, bắt đầu mở ra cho một 
thời kỳ phát triển rực rỡ của dầu khí Việt nam. Vũng Tàu không chỉ đẹp với 
phong cảnh thiên nhiên đã từng được lưu danh trong sách vở từ xưa mà nay lại 
được ghi tên vào một trong những địa danh có những mỏ dầu khí lớn trong khu 
vực.   
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Ca 3 trên công 
trường khoan 

 

Từ ấy đến nay với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ, 
với tinh thần lao động hăng say sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác 
dầu khí, nhiều mỏ dầu mới đã được phát hiện đưa vào khai thác, ngành dầu khí 
đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp một phần vô cùng 
quan trọng công cuộc phát triển kinh tế và xã hội nước ta. Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam từ những đoàn thăm dò nhỏ bé năm xưa đã trở thành một tập đoàn 
không chỉ mạnh về kinh tế mà còn đi đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
Ngày hôm nay chúng ta không chỉ thăm dò khai thác tài nguyên trong nước mà 
đã có đủ tầm để vươn ra thế giới với những hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí 
ở nhiều nước trên thế giới. Trong niềm vui và sự tự hào về những đổi thay to lớn 
của công nghiệp dầu khí hôm nay, những người làm dầu khí Việt Nam không 
khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những gì đã qua của nhiều chục năm về trước. 
Không ít người đã hy sinh hoặc mang trên mình những thương tật vì nghề 
nghiệp. Thế hệ đàn anh trong lĩnh vực thăm dò dầu khí đã qua, hôm nay nhiều 
người đã yên nghỉ ở thế giới bên kia mà không thể biết rằng ước mơ của các 
anh, các chị đã được thế hệ trẻ tiếp tay để hôm nay đất nước ta có nguồn “vàng 
đen” cuộn chảy. Nâng cốc chúc mừng sự kiện có ý nghĩa lớn lao không chỉ về 
mặt kinh tế mà còn mang tính nhân văn cao cả này, hãy cùng nhau dành một 
phút để tri ân những người đã ra đi vì sự nghiệp này và cảm ơn những người 
hôm nay đang ngày đêm lao động quên mình trên tất cả các mặt trận dầu khí ở 
khắp mọi miền tổ quốc để phát triển sự nghiệp này lên một tầm cao mới. 
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Trong ảnh là sinh viên Vũ Văn Dũng (bên phải) 
hiện nay là Nhà giáo ưu tú Vũ Văn Dũng thực 
tập khoan ở Liên đoàn các khu vực Trung tâm 

(Nga) năm 1975 
 

Thực tập khoan ở Belgorod (Nga)-1975  
(trong ảnh hiện nay là Ts. Khiếu Hữu Bộ) 

 

Một số hình ảnh thực tập khoan lớp PT-71-76 (LGI- Liên Xô) 

 
Các sinh viên khoan PT- 71-76 (LGI) thực tập khoan và “dân vận” ở Donhesk 

năm 1973 (Từ trái sang phải sau này là Ks khoan Lê Văn Do, Liên đoàn địa 
chất 4, Nhà giáo ưu tư Vũ  Văn Dũng, PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo) 
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TÔI ĐI KHOAN KIM CƯƠNG 
      Phạm Thành- Lớp khoan thăm dò, khóa 69 - 74  
Trường Địa chất Thăm dò Matscova- Liên bang Nga. 

 Ngày ấy, vào 1981 - 1982, Tổng cục Địa chất đã nhận những lô lưỡi 
khoan kim cương đầu tiên từ Liên Xô, nhập vào kho cục vật tư địa chất ở Yên 
Viên. Tuy nhiên, việc sử dụng thì còn phải lựa chọn điều kiện. 

 Phải mấy năm sau, khi đoàn chuyên khoan K1 ra đời, lúc lỗ khoan sâu 
650m ở mỏ sắt Thạch Khê mãi không kết thúc được, Tổng cục mới giao đoàn 
K1 vào thi công tiếp hơn 100m cuối bằng lưỡi khoan kim cương.  

 Là đoàn phó thi công, tôi trực tiếp chỉ đạo việc này. Thực ra, khoan kim 
cương với tôi không phải là mới. Ở Liên Xô, tôi đã trực tiếp khoan hàng trăm 
mét, kết thúc 4- 5 lỗ khoan sâu 800- 1200m bằng lưỡi khoan kim cương. Nhưng 
ở đây, mọi thứ mới mẻ. Tôi phải tập huấn cho công nhân, soạn tài liệu chỉ dẫn 
cho họ tham khảo, tra cứu… Nói chung, mọi việc khá suôn sẻ và sau hơn 1 
tháng, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ với chiều sâu trên 600m (qua quặng, vào 
đáy mỏ). 

 Lần đầu tiên, đội quân khoan “Bắc kỳ” vào vùng cát biển miền Trung 
“tham chiến” cũng có nhiều thú vị. Trước hết, chúng tôi ăn gạo tấm trắng tinh, 
có ít mì sợi! Trong khi quân 402 phải ăn gạo thâm và độn ngô, khoai; Điều đặc 
biệt là ở đây, chúng tôi không hề cảm nhận một chút mặc cảm nghề nghiệp nào 
từ quân khoan 402. 402 là đoàn thăm dò có đội khoan gần chục tổ, rất mạnh. 
Trước khi vào, tôi đã cảnh báo anh em về mọi khía cạnh, cả việc đoàn phó thi 
công 402 là đàn anh, cùng học với tôi. Thật tuyệt vời khi quân 2 đoàn rất nhanh 
chóng hòa nhập với nhau, chân tình hỗ trợ nhau. Trước đó (kể cả ở Nga) và sau 
này, tôi không được chứng kiến điều tương tự. Khi đã nhiều tuổi, tôi vẫn băn 
khoăn tìm lý giải nhưng có lẽ, cái trời đất nắng gió mênh mông nơi đây có thể 
làm thân hình người ta quắt quéo nhưng không làm tấm lòng người ta nhỏ hẹp! 
Quân K1 có vẻ ăn chơi (thường xuyên đổi mì lấy chó của dân về thịt), lại khéo 
mồm, dân quý! Mà cái giá đổi chó rất vui: cứ mỗi kg mì sợi, 1 kg chó hơi! 
Chẳng ai mặc cả, chỉ ăn khoai lang luộc với cá biển kho dưa gang, uống nước 
chè tươi rồi bắt chó, cân chó, cân mì là về, vui vẻ! Nói thêm chút về khoai lang 
Thạch Khê. Khoai ở đây ngon lắm, bột và chắc, thơm như bột đậu. Có anh nói 
khoác với lũ bạn: con chó nhà tao sáng nay mù mắt mất rồi. Hỏi vì sao? Chẳng 
là tao bóc củ khoai, nhỡ tay đánh rơi, bột khoai tung lên làm con chó đang ngồi 
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chực mù mắt!!! Tiếc là đến nay, khoai này mất giống. Tôi đã tìm hiểu qua người 
ở Thạch Khê, nhưng họ ngán ngẩm lắc đầu: chuyển sang trồng thứ khoai năng 
suất cao, thứ khoai ngon kia mất giống rồi! Hồi ấy, định mức của chúng tôi là 1 
kg chó hơi/ người, không kém. Ai “thừa” thì bị loại, tìm người ghép vào đi bắt 
con khác!  

 Còn cái khoản ếch. Mênh mông cồn cát cũng là vô vàn ếch. Dân ở đây khi 
đó gần như không ăn ếch. Quân K1 không biết là có ếch. Chỉ đến 1 hôm mưa 
rào, thấy ếch ra nhiều quá mới biết chúng ở hang trong cồn cát. Và thế là đêm, 
quân khoan K1 đi soi. Chỉ đi hơn 1 tiếng, 1 người soi, dùng roi cáp đập, 1 người 
chộp được đến hơn nửa bao xác rắn. Trời đất, vài bữa đầu còn ngon, mấy hôm 
sau phát sợ với ếch. 

 Thời tiết ở đây thì hay lắm. Từ khoảng 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nắng 
chang chang, cát nóng bỏng, chẳng ai đi ra ngoài. Nhưng sau 3 giờ thì mát rượi, 
chuyển nhanh lắm. Chiều tối thì như có người quạt hầu, nằm cõng tre ngoài trời 
mới sung sướng làm sao!  

 Một hôm, tôi đang khoan khoái như vậy trong buổi hoàng hôn dưới ánh 
điện hắt ra từ lán thì có một người trạc trung tuần mon men lại gần, ngồi bệt 
xuống cát và bắt chuyện: 

Sau vài câu hỏi thăm nhàn nhạt, thăm dò, anh ta vào chuyện: 
- Nghe nói các anh vào đây khoan bằng mũi khoan kim cương? 
- Vâng, đá rắn lắm - Tôi dè dặt, cảnh giác trả lời. 
- Nghe nói anh chỉ huy kỹ thuật ở đây (à, ra anh ta cũng đã có tìm hiểu về 

chúng tôi và cả bản thân tôi, không hiểu chuyện gì đây?), vậy chắc anh có 
nhiều hiểu biết về kim cương? 

- Cũng không nhiều lắm, nhưng có lẽ đủ để nhận biết tính chất và giá trị 
của kim cương. Anh cần xác định viên đá nào chăng? 

- Chuyện là thế này. Tôi là bộ đội giải ngũ sau giải phóng miền Nam. 
Trong chiến dịch HCM, tôi là một trong những người lính đầu tiên vào 
giải phóng thành phố. Vào thời khắc đó, tôi xông vào 1 ngôi biệt thự bỏ 
không trong khu sĩ quan ngụy. Tại 1 phòng ngủ, tôi nhìn thấy chiếc két sắt 
lớn, dĩ nhiên là đóng khóa. Tôi bắn 1 loạt vào khóa và cữa bung ra. Trong 
két có 1 gói lớn bọc vải nhung đỏ. Tôi cẩn thận mở ra thì thấy 1 vốc to 
kim cương và gói lại, dấu vào người. Từ đó, tôi luôn luôn giữ cái gói 
trong mình, kể cả khi đi tắm. Rồi tôi ra quân. Tôi đã giấu cái gói đó trên 
núi Quyết, trước khi về nhà. Cứ vài tháng, tôi lại bí mật lên đó thăm 
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chừng. Tuy nhiên, tôi vẫn không hoàn toàn tin chắc đấy là kim cương nên 
tìm đến hỏi anh … 

- Có vẻ tôi đã hiểu anh, để tôi hỏi: theo anh, số “kim cương” trong cái gói 
của anh khoảng bao nhiêu? 

- Tất nhiên là tôi chưa cân bao giờ, nhưng độ khoảng 2 - 3 kg gì đó. 
- OK, thế nó có màu gì? 
- Trong suốt, lấp lánh, đẹp lắm. 
- Như anh nói là nhiều viên, thế viên nhỏ nhất bằng mấy và viên lớn cỡ 

nào? 
- Viên nhỏ bằng hạt ngô, viên lớn bằng nắm tay… Tôi có thể mang 1 mẩu 

cho anh kiểm tra, ít hôm nữa, tôi ra núi Quyết … 
- Nghe anh mô tả, tôi thấy không cần thiết kiểm tra kỹ hơn như độ cứng, tỷ 

trọng v.v. Bởi vì, như tôi biết, nếu đó là kim cương, thì anh có thể mua 
được … cả tỉnh này. Hơn nữa, mỗi viên ấy, cả thế giới đều biết đến với 
tên tuổi, lý lịch rõ ràng… Có thể đó là pha lê. Có thể, là một tặng vật quý 
từ một người được tôn kính, chẳng may rơi vỡ. Người được tặng trân quý 
giữ gìn cho đến khi rơi vào tay anh. Để anh yên tâm, tôi khuyên anh tự 
kiểm tra bằng cách đơn giản: anh lấy một mẩu thạch anh tự nhiên rồi lấy 
cạnh sắc cái đá của anh cứa lên mặt mẩu thạch anh đó. Nếu cứa được - tức 
là tạo được đường xước trên thạch anh, thì anh tìm tôi, ta nghiên cứu tiếp; 
Ngược lại, thạch anh cứa được các viên đá của anh thì 100% cái thứ của 
anh là pha lê, chẳng có giá trị gì. 
 

 Thế đấy. Khoan kim cương quả thực là vui và thú vị. 
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KHÚC NHẠC KHOAN TRƯỜNG 
Nhạc và lời: Hà Ngọc Tâm 
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