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11. Summary of the new findings of the thesis:  

- The district-level integrated spatial planning was conducted the first time based on 

integrating the advantages of marine spatial planning and integrated management in the 

coastal area of Hai Hau - Nghia Hung district. 

- The functional sub-regions displaying the distribution of geographic conditions are the 

basis of the orientation to develop the integrated spatial planning of the coastal area of Hai 

Hau - Nghia Hung district, Nam Dinh province. 

- A standardized process of district-level integrated spatial planning for the first time 

was established for the coastal area belonging to the Red River Delta, which could be applied 

to other coastal areas with similar geographic conditions in Viet Nam. 

12. Practical applicability: Research results are the basic data and documents for 

policymakers to consider adjusting socio-economic development planning in association with 

the rational exploitation and use of natural resources and environmental protection in Hai 

Hau - Nghia Hung district, Hai Phong province. Those also can be applied to coastal districts 

with similar conditions. 

13. Further research directions:  

- Theoretical and methodological studies on the variability (dynamics of development) 

over time of geographic conditions are the basis for the orientation of integrated spatial 

planning for areas in different scales. 



- Theoretical and practical research on integrated spatial planning of coastal areas at 

district and provincial levels in Viet Nam in the context of climate change and sea-level rise. 

- Detailed studies on the methodology of the establishment of a functional zoning map 

for areas of different sizes. 
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