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Các nghiên cứu của luận án đã làm sáng tỏ sự tồn tại, quá trình hình thành, đặc điểm 

phân bố và đặc trưng chứa-chắn các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực 

Đông Nam bể Cửu Long, góp phần đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng.  

Các kết luận chính của luận án bao gồm: 

- Tại khu vực Đông Nam bể Cửu Long, trầm tích Oligocen thượng gồm 2 tập, tập C ở 

trên và D ở dưới. Mỗi tập được phân tích thành các hệ thống trầm tích, trong đó hệ thống 

trầm tích trầm tích biển thấp thuộc tập C và hệ thống trầm tích trầm tích biển cao thuộc 

tập D có liên quan đến các bẫy địa tầng.  

- Trong khu vực nghiên cứu đã xác định được sự tồn tại các loại bẫy địa tầng dạng biến 

đổi tướng (quạt sườn và quạt đáy bể) và bẫy vát nhọn địa tầng trong hệ thống trầm tích 

biển thấp (tập C); bẫy lòng sông cổ và bẫy cắt cụt địa tầng trong hệ thống trầm tích biển 

cao (tập D). 

- Các bẫy địa tầng dạng biến đổi tướng được hình thành do sự thay đổi thành phần thạch 

học giữa đá chứa và đá chắn, thành tạo trong các môi trường trải rộng từ châu thổ, lòng 

sông, hồ nông đến các vùng hồ nước sâu. Bẫy cắt cụt địa tầng được thành tạo trong môi 

trường đồng bằng bồi tích đến ven hồ do quá trình bào mòn cắt cụt và chôn vùi địa tầng 

phía dưới. Nguồn cung cấp vật liệu cho các bẫy này từ đới nâng Côn Sơn. 
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- Trong khu vực nghiên cứu, các bẫy địa tầng chủ yếu phát triển dọc theo sườn phía Tây 

của đới nâng Côn Sơn, mật độ phân bố giảm dần về phía trung tâm bể. Chúng được hình 

thành vào thời kỳ sớm của Oligocen muộn (tập D) trong hệ thống trầm tích biển cao và 

thời kỳ muộn của Oligocen muộn (tập C) trong hệ thống trầm tích biển thấp.  

- Các bẫy này có đặc trưng chứa trung bình tới tốt (ngoại trừ bẫy quạt đáy bể ở mức kém 

- trung bình), khả năng chắn nóc từ trung bình tới tốt (ngoại trừ bẫy vát nhọn địa tầng ở 

mức kém – trung bình) và khả năng chắn đáy/chắn biên từ kém đến trung bình. Chúng 

có ý nghĩa trong tìm kiếm thăm dò dầu khí vùng rìa do có tổng tiềm năng dầu khí rất 

đáng quan tâm và nằm gần hoặc cùng vị trí với các bẫy cấu tạo có trữ lượng lớn đã được 

xác minh.  

Kiến nghị: 

Trên cơ sở các kết quả đạt được, kiến nghị tiếp tục áp dụng các công nghệ mới (địa chấn 

địa tầng phân tập, sử dụng thuộc tính địa chấn và mạng trí tuệ nhân tạo…) nhằm nâng cao 

hiệu quả thăm dò các bẫy địa tầng phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng. 


