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3. Vy Quốc Hải , Trần Đì nh Tô , Dương Chí Công , 2005. Xác định chuyển dịch
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10. Supervisors: Associate Professor. Dr. Vuong Nguyen Van, Head of Faculty of
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11. Summary of the results of the thesis: The thesis was evaluated, the partition
level of modern tectonic activity of the Son La fault zone into three sections, which
evaluated the complications related landslides landslides, earthquakes cause huge
impact to the human activities of humans as follows:
- The Nam Muc – Tuan Giao area has level of strong tectonic activity, the risk of
complications of type earthquakes, landslides high.
- The Pha Din - Chieng Ve area has level of tectonic activity on average, the risk
of earthquake hazards in the lower slopes.
- The Chieng Ve - Mai Chau area has level tectonic activity weaker than the two
regions, the risk of earthquake disasters with lesser intensity.
12. Ability to apply in practice:
- Expanding the application of geomorphology method - is created (measure
morphology, remote sensing and geomorphological indicators - is created) to
determine the nature of modern tectonic activity of the fault zone Son La, thereby
warning related events such as earthquakes, landslides, ... affect people's lives.
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