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ÑIEÀU TRA, THAÊM DOØ, KHAI QUAÄT, NGHIEÂN CÖÙU KHAÛO COÅ HOÏC
DI CHÆ HANG OÁC (HUYEÄN VOÕ NHAI, THAÙI NGUYEÂN)

Bùi Huy Toàn, Bàn Thị Hà*

Thái Nguyên là một vùng đất có bề dày lịch sử. Từ những năm 1920, các nhà 
khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ở đây những dấu tích đầu tiên của người Tiền 
sử. Vào những năm 1970 và những năm 1980, 1981, 1982, các nhà khảo cổ học Việt 
Nam đã phát hiện, khai quật khu di chỉ Thần Sa, huyện Võ Nhai trong đó có hang 
Miệng Hổ, Mái đá Ngườm, không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả khu vực Đông 
Nam Á. 

Từ đó đến nay, trải qua gần 30 năm, việc tìm kiếm thăm dò khảo cổ học dường như 
chững lại. Đến năm 2011, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Viện Khảo cổ 
học tổ chức đợt điều tra, khảo sát nhằm phát hiện các di tích khảo cổ học mới, đặt cơ sở 
khoa học cho việc nghiên cứu 
thời Tiền sử ở Thái Nguyên. 
Đoàn khảo sát tổ chức phúc 
tra lại một số di chỉ khảo cổ 
học quan trọng ở xã Thần Sa 
và điều tra, thăm dò ở một 
số khu vực khác ở huyện Võ 
Nhai và huyện Đồng Hỷ. Kết 
quả đã phát hiện nhiều di tích 
Tiền sử mới, trong đó có 4 di 
tích ở xã Bình Long là Hang 
Ốc, Hang Trâu, Hang Cá và 
hang Nà Vật trong đó Hang 
Ốc có giá trị quan trọng nhất.

* Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Toàn cảnh khai quật Hang Ốc (Võ Nhai, Thái Nguyên)
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Trên cơ sở những phát hiện khảo cổ học năm 2011, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã 
đăng ký với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề tài khoa học “Điều tra, thăm 
dò, khai quật khảo cổ học một số hang động ở xã Bình Long và vùng phụ cận của huyện 
Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” thuộc Chương trình Khoa học - Công nghệ có mục tiêu: 
Khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề tài đã được UBND tỉnh 
Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND, ngày 04/7/2014. Thời gian 
thực hiện: 18 tháng (từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2015). 

Tháng 11/2014, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành đào thám 
sát tại Hang Ốc 3 hố liền kề nhau với tổng diện tích 15m2 (mỗi hố 5m2). Kết quả thám 
sát như sau:

Địa tầng: sâu 1,4m. Cấu tạo địa tầng đồng nhất từ trên xuống bao gồm dày đặc vỏ 
nhuyễn thể, di tích, di vật và các đá tảng, viên đá vôi, cuội tự nhiên... Sinh thổ là nền 
đá gốc.

Di tích bao gồm: Vỏ nhuyễn thể (vỏ ốc suối, vỏ ốc núi, vỏ trai); xương răng động 
vật ăn thịt và có vú, gồm các loài hươu, nai, gấu, rùa, tê giác; di cốt người: có mảnh 
xương sọ.

Di vật đá: Bao gồm các loại hình như công cụ rìa ngang, công cụ rìa dọc, công cụ 
hình bầu dục, rìu ngắn, công cụ mảnh, công cụ cuội bổ, dấu Bắc Sơn, rìu mài lưỡi, phác 
vật rìu, hòn nghiền, chày nghiền, chày đập, bàn mài, bàn nghiền...

Như vậy, thông tin ghi nhận từ các hố thám sát khẳng định: Hang Ốc là một di chỉ 
khảo cổ học thời kỳ Tiền sử ở xã Bình Long, huyện Võ Nhai. Hang Ốc là di chỉ cư trú 
của cư dân Bắc Sơn có niên đại khoảng 7.000-6.000 năm cách ngày nay.

Với giá trị khảo cổ học của Hang Ốc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã ra Quyết định số 450/QĐ-BVHTTDL, ngày 11/02/2015 cho phép khai quật di chỉ 
khảo cổ học Hang Ốc với diện tích khai quật 40m2, thời gian khai quật từ 15/3/2015 đến 
15/4/2015, chủ trì khai quật là TS. Nguyễn Trường Đông - Phó Trưởng phòng Nghiên 
cứu Khảo cổ học thời đại Đá, Viện Khảo cổ học. 

Di chỉ khảo cổ học Hang Ốc nằm ở xóm Phố, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh 
Thái Nguyên. Di chỉ có tọa độ 21°38’ 35,7” vĩ Bắc, 106° 10’ 52,6” kinh Đông, cao 60m 
so với mặt nước biển và cách bề mặt thung lũng dưới chân núi khoảng 33m. Di chỉ Hang 
Ốc cách thành phố Thái Nguyên gần 70km. Từ thành phố ngược lên phía bắc, theo quốc 
lộ 1B đến thị trấn Đình Cả, rồi rẽ vào tỉnh lộ 265, đi thêm 22km là đến Hang Ốc. Hang 
Ốc nằm bên phải và cách con đường tỉnh lộ dẫn sang thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
chừng 200m. 

Trong số các di vật nằm trên bề mặt, có dấu Bắc Sơn - một tín hiệu rõ ràng cho thấy 
đây là di chỉ thuộc văn hóa Bắc Sơn. Ngoài các hiện vật vốn đã có trên bề mặt từ xưa thì 
việc đào thăm dò vàng cũng đã khiến phần lớn di vật bị xáo trộn. 
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Một đặc điểm dễ nhận thấy là môi trường, cảnh quan núi đá vôi có hang động, gần 
nguồn nước sông suối thường có di chỉ khảo cổ học Tiền sử. 

Cuộc khai quật kết thúc sau khi chạm đá nền. Bề mặt của đá nền dưới đáy hố không 
bằng phẳng, lồi lõm khác nhau.

Di vật đá: Tổng số di vật thu được qua đợt khai quật khoảng 2.500 hiện vật đá, bao 
gồm các loại hình sau:

- Nhóm công cụ hạch cuội kiểu Sơn Vi: gồm công cụ rìa ngang, công cụ rìa dọc, 
công cụ phần tư cuội, công cụ hình móng ngựa, công cụ rìa lưỡi ở hai đầu và công cụ 
hạch không định hình.

- Nhóm công cụ hạch cuội kiểu Hòa Bình: gồm công cụ hình bầu dục, công cụ hình 
đĩa, rìu ngắn.

- Nhóm công cụ mảnh và công cụ cuội bổ.
- Nhóm công cụ chỉ có dấu vết sử dụng: chày đập, chày nghiền, bàn mài, bàn 

nghiền, dấu Bắc Sơn, hòn nghiền, hòn kê và hòn đập.
- Nhóm công cụ mài: phác vật rìu, rìu mài.
- Nhóm các di vật khác: hạch đá, mảnh tước, mảnh tách, cuội có vết ghè, đá có vết 

ghè, cuội có vết mòn lõm, nguyên liệu dấu Bắc Sơn, thỏi cuội có vết mòn tù, thỏi cuội 
có vết lỗ rỗ, thổ hoàng; các mảnh gốm thô thời kỳ Sơ sử, các mảnh sành sứ qua các thời 
kỳ lịch sử và các mảnh sắt thời kỳ hiện đại. 

Dấu tích động vật: tổng số khai quật được 435 mảnh xương răng, sừng động vật. 
Kết quả giám định thành phần giống loài cho thấy bao gồm các loài như hươu, nai, 
hoẵng, tê giác, rùa, gấu, lợn và cá. Một số xương có vết cháy. Một số mảnh xương được 
tu chỉnh ở một đầu để làm công cụ. 

Phát hiện 1 mảnh sọ người duy nhất ở lớp 2 trong quá trình chỉnh lý di cốt động 
vật, kích thước 3,5 x 2,2cm.

Vỏ nhuyễn thể ở Hang Ốc bao gồm vỏ ốc suối, vỏ ốc núi và vỏ trai. Trong đó, vỏ 
ốc suối chiếm một tỷ lệ lớn.

Di tích thực vật: Trên bề mặt hố khai quật và ở các lớp trên của hố khai quật thu 
được một số mảnh vỏ quả lai. Theo người dân địa phương, quả lai được sử dụng để làm 
dầu ăn. Hiện cây lai vẫn còn mọc, nhưng không thấy ở khu vực xung quanh Hang Ốc. 

Nhận xét sau khai quật: Địa tầng có một tầng văn hóa duy nhất, cấu tạo chủ yếu là 
vỏ nhuyễn thể, bị xáo trộn nặng, không còn nguyên vẹn. Không có diễn biến sớm muộn 
giữa các lớp đất. Bản thân bề mặt di chỉ chứa đầy vỏ ốc và các di tích, di vật xuất lộ từ 
các hố đào thăm dò vàng trước đây. Hố khai quật không có các di tích như hố đất đen, 
bếp lửa, lò nung hay mộ táng. 

Về giá trị văn hóa lịch sử, Hang Ốc là một di chỉ khảo cổ có giá trị, cung cấp một 
số lượng hiện vật tương đối lớn. Việc khai quật Hang Ốc góp thêm tư liệu để nghiên cứu 
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rõ hơn văn hóa Bắc Sơn ở tỉnh Thái Nguyên, một trong những địa bàn cư trú gốc của cư 
dân Tiền sử này và mối liên hệ lịch đại với di chỉ Mái đá Ngườm nổi tiếng. Mở rộng 
ra trong mối quan hệ đồng đại, Hang Ốc là tư liệu quý để so sánh với các di chỉ văn hóa 
Bắc Sơn khác ở các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà 
Giang... nhằm đánh giá cụ thể hơn về tính đa dạng nhưng thống nhất của các di chỉ văn 
hóa Bắc Sơn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị văn hóa lịch sử của văn hóa cổ ở Thái 
Nguyên trong bối cảnh khu vực rộng lớn thuộc miền Bắc Việt Nam. 

Sau khi kết thúc khai quật khai quật khảo cổ, toàn bộ các di vật thu thập được 
chuyển giao về Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên lưu giữ, bảo quản, kiểm kê, chỉnh lý và phân 
loại theo các tiêu  chí khoa học, lập hồ sơ khoa học cho các hiện vật khảo cổ nhằm phục 
vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tiền 
sử của tỉnh Thái Nguyên.

Theo đánh giá bước đầu của các nhà nghiên cứu, Hang Ốc là một di chỉ khảo cổ 
học có giá trị của tỉnh Thái Nguyên, khẳng định từ xa xưa, nơi đây đã có một môi trường 
sinh thái tự nhiên đa dạng, phong phú, là điều kiện thuận lợi cho người Tiền sử sinh sống 
trong một thời gian dài. Với giá trị đặc biệt quan trọng của di chỉ Hang Ốc, chúng tôi đề 
nghị sớm đưa di chỉ Hang Ốc vào quy hoạch lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp Quốc gia, 
kịp thời đưa ra các phương án bảo vệ, tôn tạo (đặc biệt là cảnh quan, môi trường sinh 
thái, tiềm năng thiên nhiên), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát 
huy giá trị di chỉ khảo cổ học tạo thành một quần thể di tích hang động, tuyến tham quan 
du lịch về nguồn từ di chỉ khảo cổ học Mái đá Ngườm, Thần Sa đến di chỉ Hang Ốc, xã 
Bình Long, huyện Võ Nhai... thu hút các nhà nghiên cứu, du khách trong nước và quốc 
tế đến với Thái Nguyên.

STUDYING, INVESTIGATING AND EXCAVATING HANG ỐC SITE 
(VÕ NHAI DISTRICT, THÁI NGUYÊN PROVINCE)

Bùi Huy Toàn, Bàn Thị Hà
Thái Nguyên province is a long-standing land with many famous archaeological sites 

discovered by French archaeologists in 1920s and Vietnamese ones in 1970s and 1980s. 
However, archaeological study appeared to be declined until 2011, when Thái Nguyên 
Provincial Museum together with Vietnam Institute of Archaeology conducted surveying 
and investigating some archaeological locations in Võ Nhai district. Throughout the survey, 
several cave sites were discovered. Of which, Hang Ốc site is most significant. In 2014, 
Hang Ốc site was investigated with two test pits with area of 15m2 in total. The site was 
then in 2015 excavated with an area of 40m2 in total. The results of the 2015 excavation at 
Hang Ốc have shown a disturbed stratum containing shells and artifacts. The excavation 
also yielded a lot of artifacts, especially pebble tools, which are of Sơn Vi and Bắc Sơn 
traditions. According to the archaeologists, Hang Ốc site is important to the study of Thái 
Nguyên’s archaeology and natural habitat. Besides, the site is believed to attract attention 
of scientists as well as visitors to Thái Nguyên in the future.


