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LỜI TỰA
Ngót 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Địa chất đã gặt hái được những thành tựu lớn
lao. Chăm lo, đào tạo bồi dương cho thế hệ sau không chỉ là chủ trương, đường lối chính
sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ đi trước. Cuốn
giáo trình “Thực tập ĐCCT và đo vẽ BĐĐC” được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kết quả
nghiên cứu địa chất ở Việt Nam. Đặc biệt là các tài liệu nghiên cứu của tác giả tại khu vực
thành phố Lạng Sơn. Đây là nguồn tài liệu quan trọng giúp chúng tôi hoàn thiện giáo trình
này.
Năm 2011 chúng tôi đã biên soạn cuốn “Thực tập địa chất cấu tạo và địa chất công trình”.
Trong cuốn giáo trình này, tác giả biên soạn phần “thực tập địa chất cấu tạo ”. Năm 2012,
Bộ TNMT đã ban hành QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

(Kèm theo Thông tư Số 3/2012/TT-TNMT
ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
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Giáo trình “Thực tập ĐCCT và đo vẽ BĐĐC” tiếp tục bổ sung và hoàn thiện, bám sát vào
quy chuẩn Quốc gia. Đồng thời tác giả đề cập đến các dạng cấu tạo cơ bản, thường gặp trong
quá trình đo vẽ địa chất. Ngoài ra, tác giả cố gắng đưa thêm một số dạng cấu tạo liên quan
với trầm tích Đệ tứ, nhằm luận giải quá trình trầm tích, phục vụ công tác tìm kiếm sa
khoáng.
Cuốn giáo trình gồm 3 phân:
Phần 1: Những vấn đề chung trong nghiên cứu địa chất cấu tạo và đo vẽ BĐĐC
Phần 2: Nghiên cứu các cấu tạo cơ bản và đo vẽ BĐĐC vùng TP Lạng Sơn
Phần 3: Bài tập thực hành
Mặc dù rất cố gắng, song những thiếu sót là khó tránh khỏi. Tác giả mong muốn nhận được
sự góp ý từ các nhà chuyên môn và các bạn đồng nghiệp. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về
theo địa chỉ khoadiachat.tnmthn@gmail.com hoặc tuangid@gmail.com, ĐT: 0983 80 6463.
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