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DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT ĐÃ THỰC 

HIỆN QUA TỪNG THỜI KỲ 
 

TT 

Năm 

nộp 

lưu trữ 

Tên báo cáo 
Tác giả , Chủ 

biên 

1 2 3 4 

1 1963 
Báo cáo kết quả đo trọng lực (1961- 1963) của đoàn 

36 (bằng tiếng Nga).  

Evstei N, V. 

Vlasova I. I 

2 1967 
Tổng hợp địa vật lý tìm kiếm than bằng phương pháp 

điện không đổi vùng Thái Nguyên 
Nguyễn Bá Vịnh 

3 1974 
Báo cáo địa vật lý tìm kiếm than Tuyên Quang Thái 

Nguyên 
Trần Anh Thư 

4 1971 
Báo cáo địa vật lý đo sâu điện ở mỏ than Làng Cẩm - 

Đại Từ -           Bắc Thái 
Ngô Văn Long 

5 1979 

Báo cáo tổng kết công tác địa vật lý từ, điện, trọng 

lực kiểm tra dị thường hàng không vùng Phú Xuyên 

tỉnh Hà Tây 

Nguyễn Trọng 

Hiệp và Nguyễn 

Văn Phùng 

6 
1962-

1967 

Báo cáo trắc lượng trọng lực khu vực tỷ lệ 1: 

500.000 nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 

Nguyễn Hiệp và 

Grơ-ma   A.M 

7 1979 

Báo cáo tổng kết công tác địa vật lý điện, trọng lực 

lập sơ đồ địa chất tỷ lệ 1: 100.000 vùng phủ Đông 

Triều - Quảng Ninh 

Phạm Khánh Hội 

8 1973 
Báo cáo vật lý địa chất: Kiểm tra dị thường từ hàng 

không vùng Chương Mỹ Hà Tây 

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

9 1975 
Báo cáo tổng kết công tác địa vật lý từ, điện, địa chất 

vùng Bắc mỏ Tràng Bồ Chu - Hà Bắc - Bắc Thái.  
Quách Văn Chữ 

10 1973 Báo cáo từ trường bình thường miền Bắc Việt Nam Lê Minh Triết 

11 1974 

Báo cáo kết quả kiểm tra bản chất dị thường từ máy 

bay bằng các phương pháp từ, điện, địa chất. vùng 

Ngân Sơn-Bắc Thái 

Quách Văn Chữ 

12 1975 
Báo cáo kết quả thí nghiệm một số tuyến trọng lực 

nghiên cứu mỏ than Tràng Bạch- Quảng Ninh.  

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

13 1977 
Một số vấn đề ứng dụng xác suất thông kê để phân 

tích tài liệu ĐVL.  
Phạm Kim Tuyến 

14 1977 
Thông báo về nghiên cứu áp dụng lý thuyết xác suất 

thông tin.  
Phạm Kim Tuyến 
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lưu trữ 

Tên báo cáo 
Tác giả , Chủ 

biên 

1 2 3 4 

15 1977 
Phương pháp toán trong tu chỉnh tài liệu từ, trọng 

lực.  
Nguyễn Tấn Thiện 

16 1977 Thông báo kết quả ứng dụng thuật toán Bayest Phạm Kim Tuyến 

17 1976 
Báo cáo kết quả nghiên cứu các phương pháp phân 

tích tài liệu Carota bằng máy tính điện tử.  

Nguyễn Bá 

Chương 

18 1976 

Báo cáo thông tin kết quả thử nghiệm máy DBD-1 

và TBF-10 vùng Sinh Quyền - Lào Cai, Giáp Lai - 

Vĩnh Phú.  

Nguyễn Đức 

Trạch 

19 1977 
Thông báo kết quả thử nghiệm máy đo tỷ số thế tại 

Giáp Lai-Vĩnh Phú 
Đào Trọng Hậu 

20 
 

Một số kết quả dùng dòng xoay chiều xác định điện 

trở suất biểu kiến ở thời điểm ngắt dòng nạp T=0 tại 

mỏ đồng Sinh Quyền- Bát Xát - Lào Cai.  

Đào Trọng Hậu 

21 1976 

Báo cáo nghiên cứu phương pháp cảm ứng và thử 

máy Zemlia vùng mỏ đồng Sinh Quyền- Bát Xát - 

Lào Cai.  

Nguyễn Xuân 

Ngoan 

22 
 

Báo cáo kết quả thử máy DCT-1 vùng mỏ đồng Sinh 

Quyền Bát Xát Lào Cai 

Nguyễn Xuân 

Ngoan 

23 1976 Báo cáo kết quả đo Carota vùng Chợ Đồn Bắc Thái.  Chu Cập Tung 

24 1976 
Báo cáo tổng kết công tác Carota vùng Khuôn Phầy- 

Sơn Dương - Tuyên Quang.  
Trần Hưu Cư 

25 1976 
Báo cáo kết quả đo Carota vùng Mậu A - Yên thái - 

Yên Bái.  
Chu Cập Tung 

26 1976 
Công tác đo Carota Đoàn 6 vùng Đồi Hoa-Chi Lê-

Hoà Bình.  

Nguyễn Nam 

Chung, Lê Văn 

Ngợi và Phạm 

Viết Nga 

27 1976 Báo cáo nghiên cứu lắp ráp máy cảm ứng DCT - 1 Nguyễn Tử Ánh 

28 1977 
Thử bộ máy иKC- 50 tại mỏ pyrit Giáp Lai - Thanh 

Sơn - Vĩnh Phú.  
Đào Trọng Hậu 

29 1977 
Thông báo về nghiên cứu thử nghiệm trạm B C - 63 

ở Nà Rụa - Cao Bằng.  

Nguyễn Quang 

Huy 

30 1977 
Kết quả đo thử thế khuếch tán, hấp thụ của nham 

thạch trong phòng thí nghiệm.  
Lê Kim Phan 

31 1977 

Báo cáo tổng kết áp dụng phương pháp hấp thụ 

notron vào việc xác định hàm lượng các nguyên tố 

B, Cd, Li , Hg 

Nguyễn Ngọc 

Chân 
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Tên báo cáo 
Tác giả , Chủ 

biên 

1 2 3 4 

32 1977 Báo cáo phương pháp tính hiệu chỉnh địa hình Nguyễn Tấn Chiên 

33 1977 
Báo cáo một vài kết quả thử nghiệm bộ máy điện tử 

đo điện trở suất biểu kiến - KC -50.  
Đào trọng Hậu 

34 1977 
Phương pháp phân tích đường cong đo sâu điện dòng 

không đổi bằng máy tính điện tử.  

Lê Viết Dư 

Khương 

35 1977 
hàm lượng sắt từ của quặng.  

Trần Minh Hạnh 

36 1977 
Kết quả công tác thí nghiệm các phương pháp địa vật 

lý từ, điện ở vùng mỏ bauxit - Lạng Sơn.  
Cù Xuân Thuận 

37 1977 
Một vài kết quả nghiên cứu địa vật lý trên khoáng 

sản đồng Sinh Quyền 
Nguyễn An 

38 1977 
Báo cáo bản chất dị thường dương điện trường thiên 

nhiên mỏ sắt Quỳ Xa- Bảo Hà Yên Bái.  
Nguyễn An 

39 1977 
Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng hợp tham số vật lý 

khoáng sản sắt miền bắc Việt Nam.  
Nguyễn Bá Ngạn 

40 1977 
Báo cáo bản đồ từ trường bình thường Zo, To miền 

bắc Việt Nam.  
Nguyễn San 

41 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình vùng Ba Vì - 

Hà Tây.  
Trần Khắc Hải 

42 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình trên kênh Phả 

Lại- Biểu Nghi.  
Trần Khắc Hải 

43 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình đập Kệ Sơn 

Lương Sơn Hoà Bình 
Lương Duyên Lưu 

44 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình đập Thác 

Cháy-Phú Lương-           Bắc Thái.  
Lương Bội Lưu 

45 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình đập Minh Lý - 

Đồng Hỷ - Bắc Thái.  
Lương Duyên Lưu 

46 1977 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình trường sỹ quan 

pháo binh Sơn Tây.  
Lương Bội Lưu 

47 1977 

Báo cáo tìm kiếm đứt gãy vùng chứa nước khoáng 

bằng phương pháp thăm dò điện thành Nhà Mạc - 

Cẩm Phả.  

Hoàng Dũng 

48 1977 
Báo cáo tìm kiếm nước và đứt gãy khu vực Đai Bo - 

Chí Linh - Hải Dương.  
Hoàng Dũng 

49 1977 
Báo cáo tìm kiếm nước và đứt gãy Bắc Mã-Đông 

Triều 
Hoàng Dũng 

50 1976 
Báo caó thí nghiệm tìm kiếm bom chưa nổ bằng 

phương pháp ĐVL.  
Trần Văn Mộc 

51 1977 Báo cáo cấu tạo khối miền Bắc Việt Nam Đào Xuân Dưỡng 

52 1976 Những ý kiến tiến hành công tác địa vật lý biển vịnh Đào Trọng Hân 
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Bắc Bộ.  

53 1976 
Báo cáo một số chương trình phục vụ phân tích tài 

liệu địa chấn 1972 - 1973.  
Cao Kim Ánh 

54 1976 
Báo cáo kết quả bay kiểm tra bản đồ từ hàng không 

miền Nam năm 1976.  
Nguyễn Xuân Sơn 

55 1977 

Báo cáo kết quả khảo sát triển vọng chứa than bằng 

phương pháp địa vật lý địa chất vùng phủ Gia Lương 

Thuận Thành Hà Bắc.  

Bùi Ngọc Hoắng 

56 1978 
Báo cáo làm thử phương pháp gây phân cực vùng 

mỏ pyrit Giáp Lai Vĩnh Phú.  
Phạm Ngọc Tế 

57 1977 
Báo cáo làm thử phương pháp gây phân cực Chợ 

Đồn Bắc Thái.  
Phạm Ngọc Tễ 

58 1977 Báo cáo thăm dò điện vùng Linh Nham Bắc Thái Phạm Ngọc Tễ 

59 1978 Báo cáo lắp ráp máy chiếu sóng vô tuyến lỗ khoan.  Nguyễn Tri Lý 

60 1978 
Báo cáo kết quả khảo sát các dị thường từ hàng 

không DTa vùng Đông Bắc Bắc Bộ.  
Nhiều tác giả 

61 1978 

Báo cáo kết quả khảo sát các dị thường từ hàng 

không vùng Thiệu Hoá, Thanh Chương, Thường 

Xuân, Băng Đôn Kim Nham, Tam Bông Mỹ Đức 

thuộc các tỉnh khu 4.  

Nhiều tác giả 

62 1978 
Báo cáo kết quả khảo sát kiểm tra các dị thường từ 

hàng không DTa         khu Tây bắc 
Nhiều tác giả 

63 1978 

Báo cáo tổng kết tờ trình thí nghiệm áp dụng đo 

carota tìm kiếm nước ngầm vùng Đình Bia Đoàn 47 

Ninh Bình.  

Lê Thanh Hải 

64 1978 
Báo cáo kết quả phân tích phối hợp tài liệu từ và 

trọng lực vùng Tây nam Hà Nội.  
Nguyễn San 

65 1978 
Báo cáo tổng kết kết quả khảo sát các dị thường từ 

hàng không trên bản đồ DTa tỉ lệ 1:200. 000 
Nguyễn San 

66 1978 
Báo cáo công tác KT một số tuyến dị thường từ vùng 

Nghĩa Hưng Nam Định.  

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

67 1978 
Báo cáo kết quả khảo sát chi tiết dị thường từ Nà 

Rụa - Cao bằng.  
Qúach Kim Chữ 

68 1978 
Báo cáo kết quả nghiên cứu quy luật dòng điện đặt 

tại các trạm Hà Bắc, Thanh Hoá.  

Nguyễn Văn 

Cường 

69 1978 
Báo cáo kiểm tra dị thường từ hàng không vùng 

Ngọc Lạc Thanh Hoá.  
Nguyễn Văn Trạc 

70 1978 
Báo cáo vật lý địa chất tìm kiếm sắt và than Làng 

Tình -Văn Bàn -Yên Bái.  
Nguyễn Bá Vịnh 

71 1975 Báo cáo thí nghiệm sản xuất thăm dò trọng lực than Nguyễn Văn Thụy 
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Cẩm Phả 

72 1978 
Bao cáo khảo sát nhà máy xi măng chợ Phỗng Lạng 

Sơn bằng phương pháp thăm dò điện.  
Vũ Ngọc Tiến 

73 1978 
Báo cáo kết quả làm thử nghiệm địa chấn khúc xạ 

vùng mỏ bauxit Tam Lương Lạng Sơn.  
Vũ Ngọc Tiến 

74 1977 
Báo cáo nghiên cứu lắp ráp máy đo cường độ tia g 

kiểu xách tay.  

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 

75 1977 
Báo cáo kết quả khảo sát từ hàng không tỷ lệ 1/25 

000 vùng phía đông Hà Tĩnh.  
Nguyễn Xuân Sơn 

76 1978 
Báo cáo tìm kiếm atbét ngoại vi suối Cẩn bằng 

phương pháp địa vật lý.  
Mai Thế Nhũ 

77 1976 
Báo cáo địa vật lý khảo sát công trình tại thuỷ điện 

Sông Đà.  
Lương Bội Lưu 

78 1979 

Báo cáo kết quả tìm kiếm quặng sulfur vùng Mường 

Trai, Phi Toong, Chiềng Sang Ít Ong, Mường La - 

Sơn La.  

Nguyễn Đức Thọ 

79 1976 

Báo cáo kết quả tìm kiếm quặng sắt, chì, kẽm bằng 

các phương pháp địa vật lý từ, điện vùng Bản Quần - 

Pù ổ - Chợ Đồn - Bắc Thái.  

Nguyễn Xuân 

Thủy Trịnh Văn 

Nhượng 

80 1978 
Báo cáo phương pháp xác định điện trở suất của mẫu 

nham thạch bằng khung cộng hưởng.  
Nguyễn Kiên 

81 1978 
Báo cáo kết quả bước đầu của việc nghiên cứu tham 

số vật lý vùng mỏ Ngà Hai Quảng ninh.  
Nguyễn Kiên 

82 1976 
Báo cáo kết quả tìm kiếm xecpentinit bằng phương 

pháp từ vùng mỏ Thượng Hà Yên Bái 
Nguyễn Văn Hào 

83 1982 
Báo cáo kết quả tổng hợp tài liệu địa vật lý dọc bờ 

phải sông Hồng 
Nguyễn Bá Vinh 

84 1982 
Báo cáo địa vật lý tìm kiếm bauxit vùng Y Tiến Lạng 

Sơn.  

Nguyễn Thiện 

Cảnh 

85 1982 

Báo cáo kết quả đánh giá các điểm quặng sắt vùng 

Làng Nhược, Kiến Lao dọc bờ phải sông Hồng bằng 

phương pháp địa vật lý.  

Nguyễn Bá Vinh 

86 1983 

Báo cáo kết quả thí nghiệm sử dụng hệ thống Toran 

khảo sát từ hàng không trên vùng bờ biển Thái Bình- 

Hà Nam Ninh.  

Nguyễn Xuân Sơn 

87 1983 

Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm khoáng sản bằng 

tổ hợp các phương pháp địa vật lý vùng Kim Bôi 

Hoà Bình.  

Nguyễn Văn Trạc 

88 1983 

Báo cáo kết quả xây dựng định mức tổng hợp đơn 

giá dự toán tạm thời cho công tác đo vẽ địa vật lý 

máy bay.  

Phùng Bá Thường 
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89 1984 
Báo cáo chế tạo thí nghiệm mẫu chuẩn và mẫu thử 

phóng xạ.  

Nguyễn Ngọc 

Châu 

90 1984 
Báo cáo tìm kiếm địa vật lý địa chất tỷ lệ 1/25000 

vùng Sa Pa Hoàng Liên Sơn.  
Điều Văn Vân 

91 1984 

Báo cáo nghiên cứu áp dụng từng bước các phương 

pháp phân tích hạt nhân xác định tuổi tuyệt đối địa 

chất ở Việt Nam.  

Dương Bá Cường 

92 1984 

Báo cáo kết quả khảo sát Tây Nguyên và ý kiến về 

nhiệm vụ nghiên cứu tổ hợp các phương pháp địa vật 

lý tìm nước trong tầng phủ bazan.  

Lê Vinh Hồng 

93 1984 
Báo cáo kết quả tìm kiếm ngoại vi mỏ Sinh Quyền 

Bát Xát Lào Cai bằng phương pháp địa vật lý.  
Phạm Ngọc Tế 

94 1984 
Báo cáo kết quả tìm kiếm địa vật lý vùng Bát Xát 

Lào Cai.  
Phạm Ngọc Tế 

95  
Báo cáo kết quả kiểm tra dị thường từ máy bay vùng 

Thiệu Hoá Thanh Hoá.  
Nguyễn Văn Ngậu 

96 1984 
Báo cáo công tác đo vẽ trọng lực khu vực tỷ lệ 

1/500.000 phần phía nam Việt Nam.  
Nguyễn Ngọc Lê 

97 1984 
Báo cáo khảo sát xạ ô tô Miền Nam Việt Nam tỷ lệ 

1/500.000.  
Ngô Minh Ân 

    

98 1984 
Báo cáo kết quả tổng hợp tham số vật lý của đá và 

quặng vùng bờ phải Sông Hồng.  
Nguyễn Kiêm 

99 1984 
Báo cáo kết quả phân tích địa chất bản đồ từ trường 

dị thường DTa 1/200.000 Miền Bắc Việt Nam.  
Nguyễn Xuân Sơn 

100 1984 
Báo cáo kết quả thí nghiệm sử dụng tổ hợp máy hàng 

không CANADA tỷ lệ 1/50. 000 
Nguyễn Xuân Sơn 

101 1985 

Nghiên cứu sử dụng máy phổ nhiều kênh NOKIA và 

thiết kế chế tạo hệ chiếu, hệ bảo vệ nguồn Notoron 

Am 241-Be 

Nguyễn Ngọc 

Châu 

102 1985 
Báo cáo kết quả đo bổ sung trọng lực tỷ lệ 1/500.000 

miền Bắc Việt Nam.  
Điều Văn Vân 

103 1986 

Báo cáo kiểm tra dị thường từ hàng không bằng 

phương pháp đo từ mặt đất và đo sâu điện phổ  

1/50.000 vùng Dầu Tiếng Tây Ninh.  

Nguyễn Đình Lâm 

104 1986 
Báo cáo thăm dò địa vật lý vùng nước nóng Hội Vân 

Phù Cát Nghĩa Bình 1/25.000.  
Lê Vinh Hồng 

105 1986 
Báo cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm địa từ trường 

Việt Nam.  
Nguyễn San 

106 1986 
Báo cáo đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử 

máy điện từ hạt nhân phổ dụng trong thăm dò địa 
Nguyễn Trí Lý 
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chất.  

107 1986 Báo cáo đề tài nghiên cứu chế tạo máy thăm dò điện.  Nguyễn Tử Ánh 

108 1986 

Báo cáo tổng kết công tác khảo sát địa vật lý địa chất 

vùng Ba Vì, Thanh Thuỷ, Hà Tuyên, Yên Bái, Kim 

Bôi Hoà Bình.  

Nguyễn Xuân Sơn 

109 1986 
Báo cáo tổng kết lập các nguyên tắc lựa chọn các dị 

thường vật lý khi nghiên cứu địa chất khu vực.  

Nguyễn Thiện 

Giao 

110 1986 
Báo cáo tổng kết thành lập bản đồ trọng lực, từ hàng 

không Việt Nam tỷ lệ 1/500.000.  

Nguyễn Thiện 

Giao 

111 1986 

Báo cáo tổng kết đề tài hoàn thiện hệ phương pháp 

tìm kiếm quặng thiếc gốc Việt Nam cho vùng Tam 

Đảo.  

Nguyễn Đức 

Trạch 

112 1986 
Báo cáo kết quả thử nghiệm phương pháp chiếu sóng 

vô tuyến ở mỏ pyrit Nam Đông Thừa Thiên Huế.  
Nguyễn Kim Thoa 

113 1987 
Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chất VL của đá và 

quặng trên lãnh thổ Việt Nam.  
Nguyễn Khải 

114 1987 
Báo cáo đo thử nghiệm trọng lực đáy vịnh Cửa Lục 

Hòn Gai.  

Nguyễn Doanh 

Soạn 

115 1987 
Quy định sử dụng và bảo quản tổ hợp máy địa vật lý 

hàng không CANADA và các thiết bị phụ trợ.  
Nguyễn Xuân Sơn 

116 1987 

Báo cáo kết quả khảo sát một số thông số địa vật lý 

ảnh hàng không vũ trụ đa phổ phục vụ nghiên cứu 

địa chất khu vực.  

Nguyễn Tài Thinh 

117 1987 

Báo cáo nghiên cứu sự phụ thuộc độ từ cảm của đá 

và quặng vào trường từ hoá trái đất ở miền vĩ độ 

thấp.  

Nguyễn Khải 

118 1988 
Tiêu chuẩn ngành máy thăm dò điện một chiều 

VITIGESKA.  
Nguyễn Văn Lý 

119 1988 

Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu cấu trúc địa 

chất mặt móng bể than Nông Sơn bằng phương pháp 

trọng lực.  

Hà Quốc Hùng 

120 1988 
Báo cáo kết quả thành lập mạng lưới từ hàng không 

Việt Nam năm 1985 tỷ lệ 1/200.000.  

Nguyễn Thiện 

Giao 

121 1988 

Báo cáo nghiên cứu khai thác sử dụng máy phân tích 

biên độ 2048 kênh và máy vi tính APPLEII để phân 

tích mẫu địa chất.  

Hàn Ngọc Cương 

122 1988 

Báo cáo sử dụng máy gia tốc MICROTRON MT -17 

và lò phản ứng Triga IVV-9 để phân tích kích hoạt 

và xác định tuổi của các mẫu địa chất.  

Lê Văn Vượng 

123 1988 
Báo cáo kết quả đo vẽ địa vật lý hàng không vùng 

Quy Nhơn tỷ lệ 1/25.000.  
Quách Văn Thực 
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124 1988 
Báo cáo đề tài ứng dụng phương pháp điện, từ VLF 

vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm mỏ sulfur.  
Phạm Tiến Thuận 

125 1989 Tiêu chuẩn ngành máy nổ mìn.  Nguyễn Tri Lý 

126 1989 

Báo cáo kết quả nghiên cứu áp dụng phương pháp 

hạt nhân phóng xạ góp phần tìm kiếm khoáng sản 

không phóng xạ ở Việt Nam.  

Nguyễn Bá Ngạn 

127 1989 
Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường địa 

vật lý hàng không vùng Quảng Nam-Đà Nẵng.  
Nguyễn Đình Đạt 

128 1989 
Báo cáo tổng kết đề tài hoàn thiện dần các phương 

pháp địa vật lý để tìm kiếm quặng sulfur ở Việt Nam.  
Phạm Khánh Hội 

129 1989 
Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường địa 

vật lý máy bay vùng Xuân Lãnh.  
Lê Huy Y 

130 1989 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường địa 

vật lý hàng không vùng Sông Cầu, Vân Canh, Phú 

Khánh.  

Nguyễn Quang 

Huy 

131 1990 

Báo cáo tổng kết nghiên cứu áp dụng các phương 

pháp địa vật lý góp phần tìm kiếm quặng thiếc gốc 

vùng Quỳ Hợp Quỳ Châu Nghệ An.  

Nguyễn Trần Tân 

132 1990 

Báo cáo tổng kết đề tài giải thích địa chất tài liệu từ 

và trọng lực tỷ lệ 1/500.000 theo tuyến Rạch Giá -Đà 

Lạt - Quy Nhơn.  

Tăng Mười 

133 1990 

Báo cáo tổng kết đề tài áp dụng một số phương pháp 

địa vật lý dưới đất nhằm tìm kiếm thăm dò khoáng 

sản.  

Nguyễn Kim Thoa 

134 1990 Máy từ Proton quy trình kiểm định.  Nguyễn Tri Lý 

135 1990 
Máy phân tích phổ gamma đơn kênh, quy trình kiểm 

định.  
Nguyễn Tri Lý 

136 1990 Máy đo cường độ phóng xạ, quy trình kiểm định.  Nguyễn Tri Lý 

137 1990 

Báo cáo các quy trình kiểm định máy địa vật lý tiêu 

chuẩn ngành về máy: thăm dò điện một chiều, máy 

từ M 27, M 27M, vòng chuẩn Hemlhon.  

Nguyễn Tri Lý 

138 1990 
Báo cáo kết quả xây dựng phòng kiểm định máy đo 

lường ĐVL.  
Nguyễn Tri Lý 

139 1990 

Báo cáo tổng kết đề tài tổng hợp các tài liệu hiện có 

để xác lập mạng lưới và tổ hợp các phương pháp địa 

vật lý hợp lý phục vụ tìm kiếm quặng pyrit nội sinh ở 

Việt Nam.  

Nguyễn Tài Thinh 

140 1990 

Báo cáo nghiên cứu áp dụng phương pháp thăm dò 

từ kết hợp với các phương pháp địa vật lý khác để 

tìm kiếm quặng từ tính yếu.  

Nguyễn Thanh 

Giang 
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141 1991 

Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương 

pháp hạt nhân phóng xạ để xác định hàm lượng các 

nguyên tố phóng xạ trong các nguồn nước khoáng ở 

Việt Nam.  

Nguyễn Bá Ngạn 

142 1991 

Báo cáo đề tài ứng dụng tổ hợp các phương pháp địa 

vật lý hạt nhân để phân tích mẫu địa chất cho các 

nguyên tố Ag, Sb, As, Mo, Nb, Ta, TR, Li, Be, F.  

Trần Minh Đức 

143 1991 
Báo cáo lập trạm phân tích dã ngoại để phân tích 

mẫu địa chất bằng phương pháp hạt nhân.  
Lê Bá Vượng 

144 1991 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1:50.000 phục 

vụ công tác lập bản đồ địa chất vùng Hòa Bình - 

Cẩm Thủy 

Lê Thanh Hải 

145 1991 

Báo cáo kiểm tra chi tiết các dị thường địa vật lý 

hàng không vùng Thanh Mỹ- Phước Hảo- Quảng 

Nam - Đà Nẵng 

Nguyễn Quang 

Huy 

146 1992 
Báo cáo tổng kết thử nghiệm đo địa vật lý biển Hàm 

Thuận.  
Tăng Mười 

147 1992 
Báo cáo tổng kết đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/50.000 vùng 

Làng Đông Kẻ Tầng Đồng Văn Quỳ Hợp.  
Nguyễn Tài Thinh 

148 1992 

Báo cáo nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa 

vật lý để tìm kiếm quặng sa khoáng Ilmecosoo - Au 

ven biển Kỳ Anh Hà Tĩnh.  

Nguyễn Trần Tân 

149 1992 
Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường địa 

vật lý hàng không vùng Sơn Hoà, Tây Sơn, Tuy An.  

Nguyễn Quang 

Huy 

150 1992 

Quy trình kỹ thuật kiểm tra mặt đất dị thường địa vật 

lý máy bay tỷ lệ 1/25. 000, 1/50.000 trong điều tra đc 

và tk khoáng sản.  

Phạm Khánh Hội 

151 1993 
Tiêu chuẩn ngành máy đo độ phân cực kích thích , 

máy đo trường chuyển, máy đo độ phân cực 
Nguyễn Tri Lý 

152 1993 

Tiêu chuẩn ngành máy đo từ Proton PM-2 (66. TCN 

48-92) máy phân tích phổ gamma GA-12 (66TCN -

49-92) 

Nguyễn Tri Lý 

153 1993 
Báo cáo tổng kết mở rộng khả năng phòng Kiểm 

định máy ĐVL 
Nguyễn Tri Lý 

154 1993 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các cụm dị thường 

hàng không các vùng Quảng Nam - Đà Nẵng- Quy 

Nhơn - Đà Lạt 

Quách Kim Chữ 

155 1993 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/50.000 phục 

vụ công tác lập bản đồ địa chất tìm kiếm khoáng sản 

vùng Bắc Quang Vĩnh Tuy.  

Lê Thanh Hải 
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156 1994 
Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực vùng Vạn Yên Sơn 

La.  
Lê Thanh Hải 

157 1994 
Báo cáo kết quả khảo sát từ hàng không tỷ lệ 

1/200.000 ở các tỉnh phía Nam.  
Nguyễn Xuân Sơn 

158 1994 
Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết địa vật lý hàng 

không vùng tây Thanh Hóa.  
Quách Kim Chữ 

159 1994 
Báo cáo thành lập bản đồ trường phóng xạ tự nhiên 

Việt Nam tỷ lệ 1/500.000.  
Nguyễn Tài Thinh 

160 1995 

Báo cáo tổng kết đề tài thí nghiệm ứng dụng tổ hợp 

các phương pháp địa vật lý trên mặt đất để xác định 

độ tổng khoáng hoá của nước dưới đất.  

Phạm Khánh Hội 

161 1995 Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma vùng Đà Lạt.  Phạm Tiến Thuận 

162 1995 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/50.000 phục 

vụ công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng 

sản nhóm tờ Phan Thiết.  

Lê Thanh Hải 

163 1995 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các cụm dị thường 

địa vật lý hàng không các vùng Kim Thượng, Bó 

Giềng thuộc vùng Bay Vạn Yên 

Nguyễn Xuân Sơn 

164 1995 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/25.000 

và 1/50.000 vùng Ba Nà - Hội An.  
Nguyễn Xuân Sơn 

165 1995 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/25.000 

vùng Tuy Hoà.  
Vũ Thanh Quỳnh 

166 1995 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực phục vụ công tác lập 

bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ 

Huế.  

Nguyễn Duy Tiêu 

167 1995 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma vùng Rào Nậy 

- Nghệ An.  
Nguyễn Xuân Sơn 

168 1995 Báo cáo thành lập bản đồ từ hàng không Việt Nam.  Tăng Mười 

169 1995 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/50.000 phục 

vụ công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng 

sản nhóm tờ Măng Xim.  

Lê Thanh Hải 

170 1995 
Báo cáo tổng kết đo vẽ trọng lực vùng Rào Nậy 

Hoành Sơn tỷ lệ 1/100. 000, 1/50.000.  

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

171 1996 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực phục vụ công tác lập 

bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ 

Hương Hoá tỷ lệ 1/50.000.  

Nguyễn duy Tiêu 

172 1996 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 

vùng Huế.  
Võ Thanh Quỳnh 

173 1996 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường phổ 

gamma hàng không vùng Hương Phúc Hương Hoá 

(vùng bay Huế).  

Võ Thanh Quỳnh 
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174  

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường phổ 

gamma hàng không vùng Động ngang Hương Trà 

(vùng bay Huế).  

 

175 1996 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma vùng Măng 

Xim Quảng Ngãi tỷ lệ 1/50.000.  
Nguyễn Xuân Sơn 

176 1996 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma vùng Đăc Tô 

tỷ lệ 1/50.000.  
Nguyễn Xuân Sơn 

177 1996 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các dị thường địa 

vật lý hàng không vùng Ngọc Non- Dục Nông- 

Dakmon 

Nguyễn Xuân Sơn 

178 1996 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực vùng Đăk Poco phục 

vụ công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng 

sản nhóm tờ Đăklei Khâm Đức tỷ lệ 1/50.000.  

Lê Thanh Hải 

179 1996 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực phục vụ công tác lập 

bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Đăk 

Tô tỷ lệ 1/50.000.  

Quách Kim Chữ 

180 1997 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực phục vụ công tác lập 

bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ 

Quảng Ngãi tỷ lệ 1/50.000.  

NguyễnKhương 

Hoạt 

181 1997 
Báo cáo kết quả xây dựng phòng hiệu chuẩn được 

công nhận về máy đo lường địa vật lý 
Nguyễn Tri Lý 

182 1998 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma vùng Đông 

Kon Tum.  
Phạm Tiến Thuận 

183  Kiểm tra chi tiết dị thường  

184  Đo vẽ trọng lực  

185  Đo thử nghiệm GPS 4600  

186 1998 
Báo cáo kết quả khảo sát điều kiện bay đo từ phổ 

gamma vùng Sơn La - Lai Châu.  
Quách Văn Thực 

187  
Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/100.000 và 

1/50.000 vùng Ba Tơ. .  
 

188 1964 Báo cáo đo sâu điện vùng mỏ Sơn Dương.  Phạm Trọng Vinh 

189 1965 
Báo cáo kết quả thí nghiệm khu Khe Chàm- Khe 

Tam 
Đặng Văn Than 

190  
Báo cáo tổng kết công tác địa vật lý vùng Phấn Mễ- 

Bắc Thái.  
 

191 1986 
Báo cáo tổng kết đề tài xây dựng bộ chương trình và 

thuật toán xử lý tài liệu từ, trọng lực.  
Cao Kim Ánh 

192  

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu các phương pháp 

toán học xử lý tài liệu trên máy tính điện tử phân tích 

các tài liệu địa vật lý phục vụ địa chất.  
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193 1991 

Báo cáo tổng kết đề tài xd thư viện chương trình xử 

lý phân tích tài liệu địa vật lý đã có khai thác các 

chương trình nhập nội hợp dụng.  

Vũ Thu Hương 

194  
Báo cáo tổng kết thí nghiệm đo sâu điện khu vực cọc 

6 
 

195 1979 
Triển vọng quặng Uran trong trường pegmatit Vĩnh 

Phú.  
Nguyễn Bá Ngạn 

196 1983 
Báo cáo chế tạo mô hình phóng xạ tự nhiên dùng cho 

địa vật lý hạt nhân.  
Nguyễn Đức Thọ 

197 1984 Báo cáo tổng kết đề tài 50-01-01-03 Lê Văn Vượng 

198 1986 

Sử dụng phương pháp hạt nhân để phân tích nhanh 

mẫu quặng địa chất, địa chất công trình đáp ứng nhu 

cầu địa chất.  

Lê Văn Vượng 

199 1983 
Thí nghiệm sản xuất sử dụng đetectơvec để tìm kiếm 

Uran.  
Lê Văn Vượng 

200 1977 
Xác định độ dẫn điện vùng Văn Cốc Dàn Tiểu Hà 

Bắc.  
Phạm Ngọc Tễ 

201 1976 
Báo cáo nghiên cứu cải tiến và lắp ráp trạm Karota 

tháo rời.  
Nguyễn Tử Ánh 

202 1971 

Báo cáo kết quả khảo sát địa vật lý địa chất dị 

thường từ hàng không vùng Nghĩa Đàn Phù Loi 

Nghệ An.  

Nguyễn Văn Ngậu 

và Nguyễn Văn 

Trụ 

203 1977 
Báo cáo phương pháp đo mẫu phóng xạ trong phòng 

thí nghiệm.  

Lê Văn Vượng và 

Dương Văn Tân 

204 1976 
B/c kết quả bước đầu thí nghiệm đo biến thiên từ để 

xác định bản chất dị thường từ.  
Phạm Tiến Thuận 

205  
Vài nét về nghiên cứu từ trường biến thiên trong địa 

chất mỏ và phương pháp từ telua 
 

206  
Tình hình và xu thế phát triển công tác địa vật lý 

máy bay của các nước trên thế giới.  
 

207  Bản đồ mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh.   

208  
Bản đồ cường độ khoáng hoá nội sinh miền Bắc Việt 

Nam.  
 

209 1976 Nghiên cứu xử dụng máy phân tích An-128-2 Lê Văn Vượng 

210  
Báo cáo kết quả phân tích bauxit bằng phương pháp 

kích hoạt Neutron.  
 

211 1970 

Báo cáo kết quả công tác địa vật lý máy bay trong 

thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ cụ thể 

trong thời gian tới.  

Nguyễn Quang 

Quý; Nguyễn 

Thanh Châu và 

Mai Xuân Tuân 
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212 1978 Báo cáo lắp ráp máy chiếu sóng vô tuyến lỗ khoan.  Nguyễn Tri Lý 

213 1977 Báo cáo thăm dò điện vùng Lĩnh Nham Bắc Thái.  Phạm Ngọc Tễ 

214 1977 Báo cáo lắp ráp máy đo độ từ cảm lỗ khoan.  Nguyễn Tri Lý 

215 1979 
Báo cáo nghiên cứu các đặc trưng của hiệu ứng gây 

phân cực.  

Nguyễn An và 

Trần Trọng Thịnh 

216  
Báo cáo kết quả tổng hợp tài liệu địa vật lý từ, trọng 

lực vùng Hà Nội Hoà Bình.  
 

217 1977 
Báo cáo phương pháp toán trong tu chỉnh và phân 

tích tài liêu từ, trọng lực.  
Nguyễn Tấn Thiện 

218 1960 
Báo cáo kết quả tổng hợp tham số vật lý quặng 

không kim loại miền Bắc Việt Nam.  

Nguyễn Bá Ngạn 

Và nhóm tác giả 

219 1982 
Báo cáo kết quả khoan kiểm tra dị thường từ vùng 

Nghĩa Hưng Hà Nam Ninh.  
Đặng Văn Bảo 

220 1980 

Báo cáo kết quả nghiên cứu áp dụng phương pháp 

trường chuyển để tìm quặng dẫn điện và dẫn từ bằng 

bộ máy MPP3 và máy vạn năng.  

Nguyễn Trần Tân 

221  Bản vẽ trường từ của IVANHICOP  

222 1990 

Báo cáo kết quả thu thập tài liệu địa nhiệt ở Việt 

Nam và bước đầu phân tích đánh giá tiềm năng địa 

nhiệt và sự phân bố các nguồn nhiệt 

Lê Vinh Hồng 

223 1988 
Báo cáo kết quả đo trọng lực trên 2 tuyến vùng Núi 

Chúa Bắc Thái tỷ lệ 1/50.000.  

Nguyễn Trọng 

Hiệp 

224 1991 

Tài liệu địa vật lý hàng không _Dị thường 3A, Số 

liệu 3A, Số liệu 3B (Đà Lạt, Phan Thiết, Rào Nậy, 

Thanh Hóa, Vạn Yên, Gia Hội, Thiết Sơn) 

 

224  

Báo cáo công tác lựa chọn và quy hoạch kiểm tra chi 

tiết các dị thường địa vật lý máy bay trên 2 vùng 

Nông Sơn và Quảng Nam Đà Nẵng.  

 

225  
Báo cáo kết quả khảo sát chi tiết dị thường từ vùng 

Ga Lăng 
 

226  
Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực 1/50.000 vùng Lục 

Yên Châu.  
 

227 1998 

Báo cáo kết quả đo vẽ trọng lực 1/50.000 vùng sông 

Mã phục vụ công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm 

khảo sát nhóm tờ Sơn La.  

Lại Mạnh Giàu và 

nhóm tác giả 

228 1995 
Báo cáo kết quả cải tạo và sửa chữa máy hàng không 

ACG-71C 

Nguyễn Tiến 

Thuận 

229  
Báo cáo thông tin kết quả thử máy DBD-1 và TBF-1 

vùng Sin Quyền Lào Cai và Giáp Lai 
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230  

Báo cáo kết quả thử nghiệm phương pháp trường 

chuyển tìm kiếm, thăm dò quặng pyrit ở Nhân 

Nhượng và Giáp Lai. (Báo cáo bổ sung đề tài cấp 

Nhà nước) 

 

231  Cột địa tầng đo carota  

232  
Báo cáo kết quả công tác đo carota thực hiện năm 

1998.  
 

233 1976 
Báo cáo về việc nghiên cứu lắp ráp máy từ Proton 

Tp-74 
Nguyễn Tri Lý 

234  
Tổng hợp: Tài liệu bay - Tài liệu trọng lực trước năm 

2000 
 

235 2000 

Báo cáo kết quả kiểm tra chi tiết các cụm dị thường 

địa vật lý máy bay trên các vùng Bản Tang- Phú 

Yên, Làng Răm- Quảng Ngãi, Sông Giang - Quảng 

Nam.  

Tô Văn Hoà 

236 2000 
Số hóa và lưu giữ tài liệu nguyên thủy địa vật lý trên 

đĩa CD-Rom 

Nguyễn Khương 

Hoạt 

237 2001 
Báo cáo kết quả bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 

và đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/100.000 vùng Kon Tum.  
Nguyễn Xuân Sơn 

238 2002 

Báo cáo tổng hợp phân tích tài liệu địa vật lý để nhận 

dạng, đánh giá khoáng sản nội sinh ở các vùng Đà 

Lạt, Phan Thiết, Rào Nậy, Thanh Hóa, Vạn Yên.  

Nguyễn Thế Hùng 

239 2002 

Báo cáo: "Bổ xung, hoàn thiện quy phạm kỹ thuật 

các phương pháp thăm dò trọng lực địa vật lý lỗ 

khoan qui trình công nghệ đo hơi thủy ngân và 

Radon".  

Nguyễn Tài Thinh 

239 2003 

Đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy 

trình công nghệ xử lý, phân tích, tổng hợp tài liệu 

địa vật lý và ảnh viễn thám với mục đích điều tra địa 

chất và khoáng sản” 

Nguyễn Tài Thinh 

240 2004 
Đề án: "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin trong điều tra ĐC-KS”.  
Trần Hồng Hải 

241 2005 

Báo cáo kết quả"Kiểm tra, kiểm tra chi tiết dải dị 

thường từ vùng Cao Bằng-Thất Khê để tìm kiếm 

phát hiện quặng sắt.  

Nguyễn Duy Tiêu 

242 4/2006 
Báo cáo kết quả xây dựng tiêu chuẩn ngành (TCN) 

kiểm định máy đo hơi thủy ngân 
 

243 9/2006 

Đề án: "Bay đo từ phổ gamma hàng không tỷ lệ 

1/50.000 và đo vẽ trọng lực 1/100.000 vùng Phan 

Rang – Nha Trang” 

Quách Văn Thực 

244 2006 
Báo cáo kết quả: " Điều tra, đánh giá nước dưới đất 5 

vùng trọng điểm tỉnh Cao Bằng 
Vũ Sỹ Ngọc 
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245 2007 

Đề tài: 04-DC-06: " Thành lập bộ chương trình cân 

bằng mạng lưới tựa trọng lực và từ mặt đất: xử lý và 

quản lý số liệu đo đạc thực địa tài liệu trọng lực và 

từ, tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác 

đo vẽ trọng lực”. Mã số 04-DC-06 

Chu Quốc Khánh 

246 2008 

Báo cáo: "Biên tập bản đồ phóng xạ Việt Nam tỷ lệ 

1: 1.000. 000 

BĐ phóng xạ toàn quốc.  

La Thanh Long 

247 2008 

Báo cáo: "Di chuyển mẫu phóng xạ không sử dụng 

của các đơn vị về kho Tân Vinh-Lương Sơn-Hòa 

Bình".  

Hồ Hải 

247 
2008-

2009 

Đề tài khoa học công nghệ: " Ứng dụng phương 

pháp Georada trong điều tra tai biến địa chất tìm 

kiếm nước dưới đất và khoáng sản kim loại" 

Nguyễn Duy Tiêu 

248 2009 
Đề án: "Kiểm tra, kiểm tra chi tiết dải dị thường từ 

hàng không vùng Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang” 
Lại Mạnh Giàu 

249 2009 
Đánh giá tiềm năng magnesit vùng Tây Kong Queng, 

huyện Konchro, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Quang 

Mạnh 

250 1/2011 

Đề án: Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-

zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình 

Thuận và Bắc Bà Rịa-VT" 

Trần Văn Thảo 

251 2/2011 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa 

học công nghệ: "Nghiên cứu tổng hợp , đánh giá 

thực trạng và đề xuất định hướng công tác địa vật lý 

hàng không của Việt Nam trong giai đoạn 2010 -

2020” 

Nguyễn Duy Tiêu 

252 4/2011 

Đề án công nghệ: "Nghiên cứu xây dựng một hệ 

thống chuẩn chung của cơ sở dữ liệu địa vật lý khu 

vực trong các đơn vị của bộ Tài nguyên và môi 

trường”. Đề tài: 04-ĐC-09 

Chu Quốc Khánh 

253 7/2011 

Đề tài: "Nghiên cứu chế tạo nguồn phát của phương 

pháp địa chấn để xác định cấu trúc địa chất đến độ 

sâu 400m ở khu vực biển Việt Nam”. Đề tài 02-ĐC-

09 

Nguyễn Trần Tân 

254  Các báo cáo biển Phan Rí- Phan Thiết  

255 8/2011 

Báo cáo kết quả: "Điều tra, đánh giá nguồn nước 

dưới đất tại các khu vực điều tra chi tiết tỉnh Yên 

Bái".  

Đường Văn Khánh 

256 2011 

Đề tài TNMT. 03. 06/HĐKHCN  Biên tập, hoàn 

chỉnh để xuất bản bản đồ trường trọng lực Việt Nam 

tỷ lệ 1:500. 00 (phần đất liền)”. 

Lại Mạnh Giàu 

257 2011 Đề án: "Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản  
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tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Tân Biên” 

258 2011 

Đề tài: " Nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý, hiển 

thị các kết quả điều tra chi tiết môi trường phóng 

xạ".  

La Thanh Long 

259 2012 

Đề tài khoa học công nghệ: "Nghiên cứu cơ sở khoa 

học để xây dựng quy chuẩn kỹ thật quốc gia cho 

công tác địa vật lý máy bay" 

Kiều Chung Thủy 

259 2013 

Đề tài: " Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định khu 

vực có mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại 

cho con người để khảo sát  đánh giá chi tiết”. Mã số: 

TNMT. 03. 19 

Trần Anh Tuấn 

260 2014 

Đề tài: ''Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá 

triển vọng KS kim loại (Sắt, chì, đồng, kẽm…) dưới 

sâu bằng tổ hợp phương pháp địa vật lý hiện đại. Áp 

dụng thử nghiệm trên 3 cụm dị thường địa vật lý từ 

và trọng lực. Mã số: TNMT 03. 26 

Nguyễn Văn Sửu 

261 1/2015 

Báo cáo: Xác định tiền sử dụng số liệu thông tin và 

kết quả đánh giá khoáng sản của nhà nước mỏ chì 

kẽm khu vực Nông Tiến-Núi Dùm, phường Nông 

Tiến và xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang".  

Nguyễn Văn Bình 

262 6/2015 

Đề tài KH&CN: " Nghiên cứu chế tạo máy đo điện, 

phóng xạ đường bộ và từ phục vụ điều tra, thăm dò 

khoáng sản” . MS: TNMT. 03. 20 

Phạm Quốc Phôn 

263 8/2015 
Đề án: " Bay đo từ phổ Gamma tỷ lệ 1:50.000 và đo 

vẽ trọng lực tỷ lệ 1:100.000 vùng Nam Pleiku” 

NguyễnTrường 

Lưu 

264 9/2015 
Đề án: "Thành lập bản đồ phông bức xạ tự nhiên 

Việt nam tỷ lệ 1: 1.000. 000”.  
Trần Anh Tuấn 

265 2015 

Báo cáo thông tin dự án: "Điều tra, đánh giá tổng thể 

tiềm năng  Magnesit, Đolomit, Wolastonit vùng tây 

Sơ ró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai".  

Đường Văn Khánh 

266 2015 

Báo cáo: Kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số 

liệu, thông tin về kết quả thăm dò khoáng sản của 

nhà nước, mỏ than Cổ Kênh, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 

Hải Dương.  

Nguyễn Xuân 

Đông 

267 4/2016 

Báo cáo: Kết quả xác định tiền sử dụng số liệu, 

thông tin về kết quả đánh giá khoáng sản của nhà 

nước, mỏ chì kẽm khu vực Bản Bó-xã Thái Học, 

Huyện Bảo Lậm, Tỉnh Cao Bằng.  

Nguyễn Văn Sơn 

 


