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Tóm tắt: Cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8 năm 2020, tại huyện Mộc Châu, tỉnh
Sơn La đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất, trong đó có trận 5,3 độ richter, lớn thứ hai
sau trận 5,4 tại Cao Bằng (2019) trong vòng 4 thập kỷ qua. Tây Bắc là vùng động đất
đang hoạt động mạnh nhất của Việt Nam, tập trung ở ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn
La. Trong lich sử, tính từ năm 1900 đến nay, vùng này đã xảy ra trên 500 trận động đất,
trong đó có 3 trận lớn hơn 5,0 độ richter, hai trận động đất lớn nhất cả nước là 6,75 độ
richter/ 10 (Điện Biên), 6,8/ 10 (Tuần Giáo), với cường độ rung chấn cấp VIII/ XII, rủi ro
thiên tai cấp 4/ 5, gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, tài sản và con người. Trên cơ sở các
thông tin tra cứu được và các tài liệu thứ cấp, bài viết này trình bày rõ hơn một số vấn đề
về lý luận và thực trạng công tác đánh giá, dự báo động đất ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Từ khóa: Vùng Tây Bắc, động đất, động đất Tây Bắc.
1. GIỚI THIỆU

Theo định nghĩa chung, động đất mô tả bất kỳ sự kiện địa chấn nào dù là tự nhiên
hay gây ra bởi con người, người tạo ra sóng địa chấn. Động đất được gây ra chủ yếu do
vỡ các đứt gãy địa chất mà còn do các nguyên nhân khác như hoạt động núi lửa, lở đất,
vụ nổ mìn và thử hạt nhân. Điểm vỡ của trận động đất ban đầu được gọi là chấn tiêu hoặc
trọng tâm của nó. Tâm chấn là điểm ở mặt đất ngay phía trên chấn tiêu. Động đất là một
trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trên Trái Đất, gây ra sự tàn phá
khủng khiếp, gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

Trên toàn thế giới, hàng năm xảy ra trên 3,2 triệu lần động đất dưới 3 độ richter, từ
3,0 đến dưới 5,0 độ có trên 60.000 lần, từ 5,0 đến dưới 5,9 độ 800 lần, từ 6,0 đến dưới 7,0
độ 1.000 lần, từ 7,0 đến dưới 8,0 độ có 18 lần, từ 8,0 đến dưới 9,0 độ có 01 lần, từ 9,0
đến 9,5 độ 0,05 lần (khoảng 20 năm một lần). Hai trận lớn nhất là 9,3 độ xảy ra tại
Camchatka, Nga, năm 1737, trận 9,5 độ tại Chi Lê năm 1960. Trận từ 9,6 trở lên chưa
từng xảy ra. Các trận động đất từ 7 độ trở lên xảy ra chủ yếu ở các nước Mỹ, Nhật Bản,
Trung quốc, Inđônê xia, Thổ Nhĩ Kỳ, Chi Lê, Côlômpia. Vành đai núi lửa và động đất là
ở các vùng ven biển Thái Bình Dương. Có trên 10 trận động đất kèm theo sóng thần. Đã
có hàng triệu người thiệt mạng và tổn thất nhiều tỷ USD. Có một số trận làm thiệt mạng
hàng trăm ngàn người. Điển hình như trận xảy ra tại Thiểm Tây Trung quốc vào thế kỷ
XVI, có khoảng 850 ngàn người thiệt mạng. Trận tại Sumatra (2004) có 160 ngàn người
Inđônêxia và 60 ngàn người các nước láng giềng thiệt mạng.

Bán đảo Đông Dương nằm trong mảng kiến tạo và xa với vùng rìa mảng, nên tại
Việt Nam rất hiếm những trận động đất mạnh, và gần như không có động đất kèm theo
sóng thần ở mức hủy diệt. Chỉ một số ít trận động đất được ghi nhận trong lịch sử. Trong
gần 900 năm, từ năm 1114 tới năm 2003, Việt Nam đã ghi nhận được 1.645 trận động đất
mạnh từ 3,0 trở lên, bình quân 1,8 trận/ năm. Từng giái đoạn có khác nhau: 1114 - 1902:
883 trận, bình quân 1,1 trận/ năm; 1903 - 1977 có 162 trận, bình quân 2,2 trận/ năm;
1978 - 2004 có 621 trận, bình quân 23,9 trận/ năm; 2005 đến hết 7 tháng đầu năm 2020:
588 trận, bình quân 39,2 trận/ năm (đến hết năm 2020, khả năng lên trên 40 trận/ năm.
Trên 90% là các trận động đất nhỏ, dưới 4,5. Chỉ có 115 trận 4,5 - 4,9/ VI - VII, 18 trận
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5,0 - 5,9/ VII, 5 trận 6,0 - 6,8/ VIII. Các trận lớn nhất là trận động đất cấp VIII ở bắc
Đồng Hới, Quảng Bình (1114), Yên Định - Vĩnh Lộc - Nho Quan, Ninh Bình 1635),
Nghệ An (1821), Hà Nội Cấp VII - VIII (1277, 1278, 1285). Từ năm 1822 tới nay (2020),
trong vòng 198 năm cũng có hai trận động đất lớn, cấp VIII, lớn nhất lịch sử động đất
Việt Nam, một trận 6,75 ở Điện Biên (1935) và một trận 6,8 ở Tuần Giáo (1983). Trận
động đất 6,1 xảy ra ở vùng ngoài khơi Nam Trung Bộ (1923), là trận động đất do núi lửa,
tạo thành Hòn Tro (không phải do kiến tạo). Năm 2001, xảy ra 1 trận 5,1 tại Điện Biên,
năm 2010 xảy ra trận 5,1 tại Sông Mã. Gần đây, mới lại xuất hiện 2 trận lớn hơn 5,0, đó
là là trận 5,4 ở Trùng khánh, Cao Bằng (tháng 11/ 2019), trận 5,3 tại Mộc Châu, Sơn La
(Tháng 7/ 2020). Ngoài ra, có hàng chục trận động đất ở vùng lân cận gây ra rung lắc ở
vùng đất Việt Nam. Gần đây là trận khoảng 7,0 độ Richter (2011) tại khu vực biên giới
Myanmar - Lào - Thái Lan, gây rung động cảm nhận được ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Như vậy, có thể nói tần suất xuất hiện các trận động đất nhỏ tăng lên, tần suất xuất hiện
các trận động đất lớn hơn 5,0 giảm. Thiệt hại động đất tại Việt Nam đến nay không lớn,
riêng thiệt hại về người, duy nhất xảy ra một trận do đá lăn (Trận Tuần Giáo 6,8 năm
1983).

Lịch sử động đất ở Tây Bắc chỉ thấy tài liệu ghi chép, tổng hợp từ năm 1900.
Trong vòng hơn 100 năm (1900 - 2003), ở Tây Bắc xảy ra 340 trận động đất, chiếm
6,3,8% cả nước. Nhỏ hơn 4,0 có 244 trận, chiếm 71,76%, từ 4,0 đến dưới 4,5 có 43 trận,
chiếm 12,64%, từ 4,5 đến dưới 5,0 có 43 trận, chiếm 12,64%, từ 5,0 đến dưới 5,5 có 8
trận, chiếm 2,35%, từ 5,5 đến dưới 6,0 không có trận nào, từ 6,0 độ trở lên có 01 trận,
chính xác là 6,75 tại Điện Biên (1935), chiếm 0,29%. Theo thông báo động đất của trung
tâm dự báo động đất và sóng thần Việt Nam, từ 2011 - tháng 7/ 2020, thì thống kê riêng
vùng Tây Bắc có 100 trận, chiếm 33,3% cả nước. Nhỏ hơn 4,0 có 85 trận, chiếm 84,16%,
từ 4,0 đến 4,9 có 14 trận, chiếm 14%, từ 5 đến 5,3 có 02 trận, chiếm 0,58%, lớn hơn chưa
có trận nào. Giai đoạn 6 năm (2004 - 2010), không thấy có tài liệu nào thống kê riêng về
động đất ở Tây Bắc. Nhưng có thể sơ bộ tính toán như sau: Tần suất động đất giai đoạn
100 năm (1900 - 2003) là 3,4 trận/ năm, giai đoạn 10 năm (2011 - 2020) là 10,7 trận/ năm.
Tần suất giai đoạn 7 năm (2004 - 2010) tối thiểu bằng tần suất trung bình hai giai đoạn, là
7,0 trận/ năm, cả giai đoạn là khoảng 49 trận, chiếm khoảng 21% cả nước. Ngoài biên
giới cũng có một số trận bên Lào và Trung Quốc rung chấn khá rõ đến một số tỉnh Tây
Bắc Việt Nam như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai.
2. NỘI DUNG

2.1. Giới thiệu vùng Tây Bắc
Vùng Tây Bắc lấy đứt gãy sông Hồng để phân định với vùng Đông Bắc gồm 6

tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái với diện tích chiếm
trên 12% diện tích đất liền cả nước và đứng thứ ba trong các vùng kinh tế của Việt Nam.
Tây Bắc tiếp giáp với vùng Đông Bắc, hữu ngạn sông Hồng, Lào, và Trung Quốc. Theo
phân vùng khí hậu, Tây Bắc là một trong 7 vùng khí hậu thủy văn của Việt Nam. Điều
kiện kinh tế - xã hội, tính đến tháng 4 năm 2019, Tây Bắc có 4.713.048 người, chiếm
4,89% của cả nước và 37,6% của Trung du và miền núi phía Bắc.



Hình 1: Bản đồ vị trí vùng Tây Bắc Việt Nam.
2.2. Một số vấn đề cơ bản về động đất
Trên hành tinh của chúng ta, không có vùng nào chưa từng xảy ra động đất trong

suốt lịch sử văn minh của nhân loại. Những rung động nhỏ được gọi là “vi địa chấn” thì
hầu như xảy ra thường xuyên tại bất cứ điểm nào trên mặt đất, còn động đất càng lớn thì
tần suất càng càng giảm và diện phân bố càng hẹp, chỉ xảy ra ở một số vùng, một số nước
thuộc đới hoạt động địa chấn mạnh, ranh giới của các mảng kiến tạo.

Động đất kiến   tạo xảy ra ở bất kỳ đâu trên Trái Đất nơi có đủ năng lượng
biến dạng đàn hồi dự trữ để thúc đẩy sự lan truyền đứt gãy dọc theo mặt phẳng đứt
gãy. Hầu hết các bề mặt đều có các vết nứt như vậy, dẫn đến trượt. Người ta ước tính
rằng chỉ 10% hoặc ít hơn tổng năng lượng của một trận động đất được bức xạ dưới dạng
năng lượng địa chấn. Hầu hết năng lượng của trận động đất được sử dụng để cung cấp
năng lượng cho sự phát triển của đứt gãy động đất hoặc được chuyển thành nhiệt do ma
sát tạo ra. Do đó, động đất làm giảm thế năng đàn hồi sẵn có của Trái Đất và làm tăng
nhiệt độ của nó, mặc dù những thay đổi này là không đáng kể so với dòng nhiệt dẫn và
đối lưu từ bên trong Trái Đất.

Động đất chủ yếu là liên quan đến lịch sử kiến tạo Trái Đất và vỏ Trái Đất. Vỏ
Trái Đất không liền khối, mà gồm các mảng, các đới kiến tạo lớn, nhỏ và trong từng
mảng, từng đới lại có các đứt gãy to (cấp 1), nhỏ (cấp 2). Các mảng, các đới luôn ở trong
trạng thái nén, áp vào nhau, tạo thành thế năng chuyển dịch ngang (sang phải hay trái),
hay trượt dọc lên nhau (lên hoặc xuống), sinh ra tích tụ năng lượng; năng lượng được tích
tụ đến mức thì phải được giải phóng ra tại một điểm nào đó trong lòng đất, tạo ra rung
chấn, gọi là động đất. Năng lượng giải phóng ra 1,0 độ richter tương đương với sức công
phá của 20 kg thuốc nổ Dynamite hay 1,5 kg thuốc nổ TNT. Cứ tăng 1,0 độ thì năng



lượng giải phóng tăng 31 lần theo cấp số nhân. Một trận động đất trên 8 độ richter giải
phóng năng lượng tương đương với 10.000 quả bom nguyên tử trong thế chiến thứ II.

Trên 90% số trận động đất là do hoạt động kiến tạo nói trên. Ngoài ra, động đất
còn do hoạt động núi lửa, sụt lún các hang động ngầm, thử nổ bom trong lòng đất, tích
nước các hồ thủy điện lớn (gây động đất kích thích...). Thường khi xảy ra động đất thì có
một trận chính (trận lớn nhất) và nhiều trận động đất phụ nhỏ hơn, gọi là rung chấn, có
khi kéo dai mấy ngày thậm chí cả tuần hoặc cả tháng.

Động đất gồm các thông số chính: Thời gian, tọa độ, địa điểm, độ lớn, độ sâu, cấp
rung chấn, chấn tâm, cấp độ rủi ro thiên tai. Độ lớn ký hiệu là M, đo bằng thang độ
richter (mang tên người đề xuất là Charles Francis Richter, Hoa Kỳ), gồm 10 bậc, viết
bằng chữ số Ả Rập (1, 2, 3...). Nói động đất lớn 5,0 độ richter hay chỉ đơn giản là động
đất lớn 5,0 đều được. Cấp rung chấn là cấp động đất, ký hiệu là I, đo bằng thang MSK-
64 (tên viết tắt của ba tác giả đề xuất vào năm 1964 là Sergei Medvedev (Liên
Xô), Wilhelm Sponheuer (Đông Đức) và Vít Kárník (Tiệp Khắc). MSK - 64 hay MSK
gồm 12 bậc, viết bằng chữ số La Mã (I, II, III...). Khi nói động đất cấp VIII, được hiểu là
động đất có I0 = Imax = VIII (cường độ rung chấn tối đa tại chấn tâm bằng VIII). Chấn
tiêu là nơi xảy ra động đất trong lòng đất, còn chấn tâm là hình chiếu của nó trên bề mặt
Trái Đất. Càng xa chấm tâm thì rung chấn càng giảm.

Bảng 1. Tương quan giữa độ lớn động đất, cấp rung chấn và cấp độ rủi ro thiên tai

Độ lớn động
đất M theo
độ richter

Cấp động
đất theo
thang
MKS

Mô tả mức độ ảnh hưởng
(vùng trung tâm)

Cấp độ rủi
ro thiên tai

(VN)

Phân loại
củatổ chức
địa chất quốc

tế

1 - 2,9 I 0 0
Rung chấn không đáng kể. Con
người không cảm thấy, chỉ có máy
mới ghi nhận được.

3,0 - 3,9 II - III 0 0 Rung chấn rất nhỏ. Ít cảm thấy.

4,0 - 4,9 IV - V
1 Động đất cấp

địa phương
yếu.

Rung chấn nhẹ, cảm nhận khá rõ.
Thiệt hại không đáng kể.

5,0 - 5,9 VI - VII

2
3 (Khu vực
hồ thủy lợi,
Thủy điện)

Động đất cấp
địa phương
trung bình.

Rung chấn trung bình, hầu hết mọi
người cảm thấy rõ và hơi sợ hãi.
Có thể gây thiệt hại đáng kể cho
những kiến trúc không theo tiêu
chuẩn phòng ngừa địa chấn. Thiệt
hại nhẹ cho những kiến trúc xây
cất đúng tiêu chuẩn.

6,0 - 6,8 VIII

4 (VII-
VIII)
Khu vực
nông thôn,
hồ TL, TĐ

Động đất cấp
địa phương
mạnh.

Mọi người sợ hãi. Nhà cửa bị phá
hoại, tường nhà bị nứt lớn. Có sức
tiêu hủy mạnh trong những vùng
đông dân trong chu vi 180 km bán
kính.
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6,9 - 7,5 IX

5
Cấp động
đất lớn hơn
VIII

Rung chấn rất mạnh. Có sức tàn
phá nghiêm trọng trên những diện
tích to lớn. Nhiều người khiếp sợ.
Núi lở, đá trượt, nhà cửa hư hại,
sụp đổ, nền đất có thể bị nứt rộng
10 cm.

Động đất cấp
cấp khu vực
7<M<8.

7,6 - 8,0 X
5
7< M < 8

Rung chấn cực mạnh có sức tàn
phá vô cùng nghiêm trọng trên
những diện tích rộng lớn với chu
vi bán kính hàng trăm km. Mặt đất
nứt toác, núi lở, đá trượt. Nhiều
người hoảng loạn. Động đất đáy
biển có thể gây ra sóng thần.

Trên 8,0 XI - XII
5
M≥ 8.

Động đất cấp
hành tinh.

Rung chấn siêu mạnh. gây thảm
họa trong phạm vi hàng nghìn km2,
địa hình, sông suối, núi non biến
dạng. Mọi người hoảng loạn. Động
đất đáy biển gây ra sóng thần.

Ghi chú: Bảng được tổng hợp từ một số bảng so sánh khác nhau. Từng trận động
đất có thông số được định lượng cụ thể. Bảng so sánh độ lớn và cấp động đất thì ghép
nhóm.

2.3. Tìm hiểu mức độ nguy hiểm động đất tại vùng Tây Bắc
Động đất không thể dự báo từng trận cụ thể, mà chỉ có thể dự báo vùng nguồn động

đất và mức độ nguy hiểm. Theo kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước,
Việt Nam có tất cả 34 vùng nguồn phát sinh động đất (30 vùng đất liền và 4 vùng ở biển
Đông), trong đó Tây Bắc có 8 vùng. Mức độ nguy hiểm của chấn động thực tế đã xảy ra
từ 5,5 - 6,8 độ richter, cường độ cấp VII - VIII. Theo lý thuyết tính toán và dự báo có thể
lên trên 7,0 ± (0,5 - 0,7), cường độ cấp VIII, cấp IX. Mức độ nguy hiểm cao nhất là vùng
Tây Bắc. Động đất Vùng Tây Bắc mạnh nhất, tập trung ở ba tỉnh: Điện Biên, Sơn La,
Lai Châu. (Hòa Bình ít động đất, Mmax dưới 5,0. Lào Cai có một số trận chịu rung chấn
từ bên lãnh thổ Trung Quốc. Yên Bái càng ít động đất hơn). Các đứt gãy chính là Lai
Châu - Điện Biên, Sông Mã - Điện Biên và Sơn La - Sông Đà.

Bảng 2. Động đất vùng Tây Bắc trong cả nước giai đoạn 1900 - 2020
Tổng số 103 năm (1900 - 2003) 16 năm (2004 - 2020)

<5,0 > 5,0 - 5,9 6 - 6,9 <5,0 > 5,0 - 5,9 6 - 6,9
1.Cả nước 1.383 783 15 2 577 6 0
Tần suất/ năm 11,5 7,6 0,14 0,02 35,8 0,37 0
2.Tây Bắc 489 332 6 2 145 4 0
Tần suất/ năm 4,7 3,2 0,06 0,02 8,8 0,25 0
Tỷ lệ Tây Bắc
/cả nước (%)

35,4 42,4 47,0 100 25,1 66,6 0

Ghi chú: Các tài liệu nghiên cứu động đất cả nước vùng Tây Bắc không ghi thống nhất
về giai đoạn và chia nhóm theo độ lớn. Bảng trên tính toán quy về mốc 1900 - 2003, 2004 - 2020.
Độ lớn phân làm 3 nhóm. Thực tế xảy ra Mmax = 6,8, còn lớn hơn chưa xảy ra.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_vi
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1n_k%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t_vu%C3%B4ng


Bảng 3. Động đất các tỉnh Vùng Tây Bắc trong 10 năm gần đây (2011- tháng 8/2020)

Nguồn: Từ 2011 đến tháng 7 năm 2020: Trung tâm dự báo động đất và sóng thần, Viện
Vật lý địa cầu,http://www.igp-vast.vn. Năm 2020 (4 ngày, từ 27/7 đến 1/8). Không tổng hợp
những trận động đất bên ngoài lãnh thổ VN mà một số tỉnh Tây Bắc có ảnh hưởng. Tỷ lệ% là
của từng tỉnh so với toàn vùng.

Bảng 4. Tham số nguy hiểm động đất vùng Tây Bắc

TT Tên vùng nguồn

Động đất > 4,0 richter
Độ lớn
tối đa

tính toánTần suất
(số lần/
năm)

Số lần
quan sát
được

Độ lớn
cực đại
quan sát
được

Độ sâu động
đất cực đại
(Km)

1. Sơn La 0,110 45 6,8 22 7,2 ± 0,54

2. Sông Mã 0,227 18 6,75 22 7,3 ± 0,77

3. Phong Thổ - Thanh Sơn 0,111 5 5,1 10 5,6 ± 0,23

4. Mường La - Bắc Yên 0,121 10 4,9 12 5,4 ± 0,54

5. Sông Đà 0,087 8 4,8 12 5,3 ± 0,54

6. Lai Châu - Điện Biên 0,238 21 5,6 12 6,5 ± 0,54

7. Mường Tè (Lai Châu) 0,083 3 4,7 12 5,2 ± 0,45

8. Mường Nhé (Điện Biên) 0,476 10 5,3 12 5,8 ± 0,54

Nguồn: Tập bản đồ xác suất nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông. Số thứ
tự theo thứ tự mã vùng nguồn của tài liệu. Số liệu được cập nhật đến tháng 8/2020.

Cần chú ý, tên vùng nguồn trong bảng được đặt theo tên đứt gãy, còn nơi xảy ra
động đất không trùng với địa bàn của đơn vị hành chính. Ví dụ, tên vùng nguồn là Sơn
La (đứt gãy Sơn La - Sông Đà), còn trận động đất 6,8 độ richter, lớn nhất trong lịch sử
động đất của vùng lại xảy ra ở Tuần Giáo Điện Biên, không phải trên lãnh thổ Sơn La.

TT Địa bàn
Độ lớn động đất M (theo độ Richter)

<4,0 4 - 4,9 5 - 5,9 ≥ 6 Tổng
số %Trận % Trận % Trận % Trận

1. Sơn La 37 34,5 7 6,5 1 0,9 0 45 42,1
2. Điện Biên 38 35,5 4 3,7 0 0 0 42 39,2
3. Lai Châu 15 14,0 3 2,8 0 18 16,8

4. Hòa Bình 2 2 1,9

Tây Bắc 92 85,2 14 13,1 1 0,9 0 107

http://www.igp-vast.vn/


Tên vùng nguồn Sông Mã (có tài liệu ghi là Sông Mã - Pumaytun), nhưng trận động đất
6,7, lớn thứ hai trong lịch sử, không xảy ra ở Sông Mã, mà xảy ra ở Điện Biên Đông.

Hình 2: Sơ đồ các đới đứt gãy vùng Tây Bắc (Nguồn: vnmedia.vn, 14/7/2020).

Tỉnh Sơn La: Có 8 huyện từng xảy ra động đất, nhiều nhất là Sông Mã - Sốp Cộp,
Thuận Châu, Mường La - Bắc Yên, Môc Châu. Cùng chung vùng nguồn Sông Mã, nhưng
Mmax nằm ở tỉnh Điện Biên, còn trên địa bàn Sông Mã - Sốp Cộp, Thuận Châu có thể chỉ
5,5 - 6,0. Thực tế mới xảy ra Mmax = 5,1 ở Sông Mã (2010). Tương tự, cùng chung vùng
nguồn Sơn La - Sông Đà, nhưng Mmax lại nằm ở Tuần giáo, tỉnh Điện Biên. Còn trên
lãnh thổ Sơn La, mới xảy ra Mmax = 4,3 ở Mường La (2014), 5,1 tại Tạ Khoa, Bắc Yên
(1991), 5,3 tại Mộc Châu (Tháng 7/ 2020). Có nghĩa, trên lãnh thổ tỉnh Sơn La Mmax
cũng chỉ ở khung 5,5 - 6,0. Trọng điểm là các huyện Mường La, Sông Mã, Mộc Châu.

Tỉnh Điện Biên: Có 8 huyện từng xảy ra động đất, nhiều nhất là Điện Biên, Điện
biên Đông, Mường Nhé, Tuần giáo. Mmax có thể đạt tới 6,5 - 7,0 tại khu vực Điện Biên
Đông (thực tế đã xảy ra Mmax = 6,75 vào năm 1935) và khu vực Tuần Giáo( thực tế Mmax
= 6,8 vào năm 1983). Các vùng còn lại, Mmax chỉ 5,5 - 6,0. Trọng điểm là huyện Điện Biên
Đông, Tuần giáo.

Tỉnh Lai Châu: Có 7 huyện từng xảy ra động đất, chủ yếu là Mường Tè, Phong
thổ. Mmax có thể đạt tới 6,0 - 6,5 tại vùng tiếp giáp với đới Lai Châu - Điện Biên. Còn
lại các vùng khác Mmax có thể chỉ 5,0 - 5,5. Thực tế, mới xảy ra Mmax = 4,9. Trọng
điểm là huyện Phong Thổ, Mường Tè, Tam Đường.



Động đất tự nhiên cực đại (Mmax.tn): Tại nguồn phát sinh động đất kích thích
được dự báo: Tại Hòa Bình Mmax.tn = 6,5; từ hạ du Huội Quảng đến hạ du Sơn La (hồ
Sơn La), Mmax.tn = 6,5; và từ cầu Pá Uôn đến đập Sơn La (hồ Sơn La), Mmax.tn = 6,7.

Độ sâu động đất H = 10 - trên dưới 20 km: Thực tế tuyệt đại đa số H = 10 - 15
km. Có 02 trận trên 6,0 độ richter là trận Điện Biên (1935) và Trận Tuần giáo (1983) đều
có H = 22 km.

Động đất kích thích: Ở Tây Bắc cũng đã có một số đề tài KHCN nghiên cứu.
Theo kết quả nghiên cứu, với 3 hồ thủy điện trên sông Đà lớn nhất cả nước, vùng này
cũng là nguồn phát sinh động đất kích thích lớn nhất, nhưng cường độ nhỏ và chỉ diễn ra
trong một số năm kể từ khi tích nước. Bắt đầu từ năm 1989, Hồ thủy điện Hòa Bình ghi
nhận hàng chục trận địa chấn nhỏ hơn 3,0, hai trận 3,8 và 3,7, hai trận 4,0 và 4,9 ở độ sâu
trên 5 km. Từ sau 1996 đến nay không quan sát thấy động đất kích thích ở đây. Hồ thủy
điện Sơn La, bắt đầu xảy ra động đất kích thích từ năm 2009, đến nay đã xảy ra nhiều
trận dưới 3,0, chấn tiêu ở độ sâu 10 km, trận lớn nhất là 4,3. Hiện động đất kích thích ở
đây vẫn tiếp tục, nhưng tần suất thấp. Hồ thủy điện Lai Châu tích nước từ năm 2016,
đang được nghiên cứu, chưa có kết luận, nhưng động đất trong vùng thời gian gần đây có
khả năng liên quan đến áp lực của cột nước lòng hồ cũng như sự liên thông nước hồ với
các hang động caster trên một vùng rộng lớn, làm thẩm thấu đến các tầng vật chất trong
lòng đất.

Chu kỳ động đất: Có độ nguy hiểm, có khả năng gây rủi ro thiên tai được hiểu là
tần suất xảy ra trong lịch sử. Các chuyên gia đã nghiên về chu kỳ động đất cấp VIII có
gia tốc chuyển động nền cực đại phải cỡ 500 - 2500 năm. Còn động đất cấp IX có có gia
tốc chuyển động nền cực đại phải trên 9.000 năm. Trong lịch sử động đất Việt Nam, các
trận lớn nhất là trận động đất cấp VIII ở Bắc Đồng Hới, Quảng Bình (1114), Yên Định -
Vĩnh Lộc - Nho Quan, Ninh Bình (1635), Hà nội Cấp VII - VIII (1277, 1278, 1285),
Nghệ An (1821). Đến nay (2020), trận xa nhất gần hơn 900 năm, trận gần nhất gần 200
năm, nhưng chưa thấy lặp lại. Gần đây hơn, vùng Tây Bắc đã xảy ra 3 trận > 5,0 , cường
độ cấp VI, là trận Tạ Khoa 5,1 (1993), Điện Biên 5,1 (2001), trận Mộc Châu 5,3 (2020).
Mỗi địa điểm cũng đã hàng mấy trăm năm mới xảy ra trận động đất lớn như vậy. Hai trận
lớn hơn có cường độ cấp VIII là trận Điện Biên 6,75 (1935); Trận Tuần Giáo 6,8 (1983).
Đến nay, hai trận lớn, Điện Biên (1935) là 85 năm, Tuần Giáo (1983) là 37 năm, khoảng
cách giữa hai trận là 47 năm. Trong tương lai, Tây Bắc có thể xảy ra động đất cấp VIII
như đã xảy ra (6,7 - 6,8) thậm chí cấp IX (từ 6,9 - 7,5 độ richter). Động đất cấp VIII có
thể lặp lại, nhưng các chuyên gia cũng chỉ xác định toàn vùng là 40 - 50 năm/ 1 trận.
Riêng khu vực Tuần Giáo, Lai Châu, chu kỳ lặp lại trận động đất dưới 7 độ richter là
khoảng 500 năm, động đất cấp IX thì chưa từng xảy ra, nên dự báo thời gian càng khó.
3. KẾT LUẬN

Tây Bắc là vùng được dự báo động đất đang hoạt động mạnh nhất của Việt Nam,
tập trung ở ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Trong lich sử, chỉ tính từ năm 1900 đến
nay, vùng này đã xảy ra trên 500 trận động đất. Cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ
sự báo được tần suất xảy ra, chưa dự báo được chính xác thời gian và địa điểm cụ thể
theo giời gian thực. Từ việc nghiên cứu phân vùng và dự báo mức độ nguy hiểm và rủi
do thiên tai động đất Tây Bắc, giải pháp giảm thiểu thiệt hại là biện pháp kháng chấn,
những quy phạm xây dựng đối với các công trình trong vùng có nguy cơ xảy ra động đất.
Cụ thể, cần có một tài liệu/ quy chuẩn hướng dẫn chi tiết về thiết kế kháng chấn nhà bê
tông, cốt thép, nhà kết cấu thép, nhà xây gạch cho vùng Tây Bắc. Qua tài liệu này các yêu



cầu về bê tông, cấu kiện biên, cấu kiện nối, cấu kiện thu hồi lực, cấu kiện giằng, chiều dài
neo, dầm nối, đáy, đai, hệ thống chịu lực, móc nối cứng, móc chống động đất, tải trọng
tính toán và các hệ số… cũng được quy định chi tiết. Tài liệu hướng dẫn này cũng đưa ra
những yêu cầu cụ thể cho từng vùng động đất có gia tốc nền khác nhau. Đây là cơ sở có ý
nghĩa cho vùng Tây Bắc bởi việc áp dụng sẽ là biện pháp tối ưu cho việc hạn chế những thiệt
hại khi có động đất xảy ra./.

RESEARCH EARTHQUAKE NORTHERN VIETNAM REGION

KS. Phan Duc Ngu

TS. Pham Anh Tuan

Summary: Late July and the first half of August 2020 In Moc Chau district, Son La
province, there have been many earthquakes in a row, including the 5.3-magnitude match, the
second largest after the 5.4 game in Cao Bang (2019) over the past four decades. The Northwest
is the most active earthquake area in Vietnam, concentrated in the three provinces of Dien Bien,
Lai Chau and Son La. Historically, from 1900 to the present, this region has occurred over 500
earthquakes, including 3 greater than 5.0 magnitude, the two largest earthquakes in the country
are 6.75 magnitude / 10 (Dien Bien), 6.8 / 10 (Tuan Giao), with vibration intensity level VIII /
XII, disaster risk level 4/5, causing substantial damage to homes, property and people. On the
basis of the searchable information and secondary documents, this article better presents some
theoretical issues and current status of earthquake assessment and forecasting in the Northwest of
Vietnam.

Keywords: Northwest region, earthquake, earthquake in the Northwest.

Tài liệu tham khảo chính
[1]. Nghiên cứu dự báo động đất và dao động nền ở Việt Nam. Đề tài cấp quốc gia, 2005.
[2]. Phân vùng dự báo chi tiết động đất ở khu vực Tây Bắc. Đề tài cấp quốc gia, 2005.
[3]. Các tai biến địa chất Tây Bắc bộ. Đào Văn Thịnh, Tạp chí địa chất, 2004.
[4]. Tập bản đồ xác suất nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông. Nguyễn Hồng Phương,

Phạm Thế Truyền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, số 1/2015.
[5]. Độ nguy hiểm động đất khu vực Tây Bắc bộ và các vùng lân cận. Cao Đình Triều và

cộng sự. Tạp chí địa chất, 2010.
[6]. Về đứt gãy tân kiến tạo hiện đại và tính địa chấn liên quan ở khu vực Tây Bắc Bộ, Việt

Nam. Lê Triều Việt, Viện địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam.
[7]. Biểu hiện hoạt động động đất kích thích tại một số hồ thủy điện ở Việt Nam. Cao Đình

Trọng, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đắc Cường. Viện Vật lý
địa cầu. Tạp chí Kkhoa học và Công nghệ Việt Nam, số 6/2018.

[8]. Động đất và vấn đề đặt ra trong xây dựng ở Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn, ThS.
Nguyễn Duyên Phong, KS. Nguyễn Xuân Tùng. Tuyển tập các công trình khoa học kỷ
niệm 45 năm Bộ môn xây dựng công trình ngầm và mỏ.

[9]. Vùng Tây Bắc có khả năng xảy ra những trận động đất dưới 7 độ Richter.
dangcongsan.vn, 2014. Nhịp sống doanh nghiệp, Bizlive, 2014.

[10]. Việt Nam từng có động đất 8 độ richter? Tuổi trẻ online, 2011.
[11]. Phan Đức (2017), Vùng Tây Bắc gồm những tỉnh nào?, trong: https://susta.vn/bai-viet-

Vung-Ty-Bc-gom-nhung-tinh-no-1290.html (truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2020).
[12]. Tây Bắc, Vùng đất - Con người (2010), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội.
[13]. Ohnaka, M. (2013). The Physics of Rock Failure and Earthquakes. Cambridge University

Press. p. 148. ISBN 978-1-107-35533-0
[14]. Vassiliou, Marius; Kanamori, Hiroo (1982). "The Energy Release in Earthquakes". Bull.

Seismol. Soc. Am. 72: 371–387

https://books.google.com/books?id=Bp0gAwAAQBAJ&pg=PA234
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-107-35533-0


[15]. Spence, William; S.A. Sipkin; G.L. Choy (1989). "Measuring the Size of an Earthquake".
United States Geological Survey. Archived from the original on 2009-09-01.
Retrieved 2006-11-03.


	2. NỘI DUNG
	2.1. Giới thiệu vùng Tây Bắc
	Trên hành tinh của chúng ta, không có vùng nào chư
	Động đất chủ yếu là liên quan đến lịch sử kiến tạo
	Trên 90% số trận động đất là do hoạt động kiến tạo
	 Động đất gồm các thông số chính: Thời gian, tọa đ
	Bảng 1. Tương quan giữa độ lớn động đất, cấp rung 
	Độ lớn động đất M theo độ richter
	Cấp động đất theo thang MKS
	Mô tả mức độ ảnh hưởng 
	(vùng trung tâm)
	Phân loại củatổ chức địa chất quốc tế
	1 - 2,9
	I
	0
	0
	Rung chấn không đáng kể. Con người không cảm thấy,
	3,0 - 3,9
	II - III
	0
	0
	Rung chấn rất nhỏ. Ít cảm thấy.
	4,0 - 4,9
	IV - V
	1
	Động đất cấp địa phương yếu.
	Rung chấn nhẹ, cảm nhận khá rõ. Thiệt hại không đá
	5,0 - 5,9
	VI - VII
	2
	3 (Khu vực hồ thủy lợi, Thủy điện)
	Rung chấn trung bình, hầu hết mọi  người cảm thấy 
	6,0 - 6,8
	VIII
	4 (VII-VIII)
	Khu vực nông thôn, hồ TL, TĐ
	Động đất cấp địa phương mạnh.
	Mọi người sợ hãi. Nhà cửa bị phá hoại, tường nhà b
	6,9 - 7,5
	IX
	5
	Cấp động đất lớn hơn VIII
	Rung chấn rất mạnh. Có sức tàn phá nghiêm trọng tr
	Động đất cấp cấp khu vực
	7<M<8.
	7,6 - 8,0
	X
	5
	7< M < 8
	Rung chấn cực mạnh có sức tàn phá vô cùng nghiêm t
	Trên 8,0
	XI - XII
	5
	M≥ 8.
	Động đất cấp  hành tinh.
	Rung chấn siêu mạnh. gây thảm họa trong phạm vi hà
	Ghi chú: Bảng được tổng hợp từ một số bảng so sánh

