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11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Under the combined impact of natural conditions and human activities in the context of 

rising sea level, the convulsion of the Soc Trang - Ca Mau coast in the 1965 - 2013 period has a 

complicated development with an increasing trend of erosion; 

- Integration of terrain convulsion trend analysis and vulnerability assessment is a 

necessary scientific basis for the orientation of coastal management and establishment of 

warning corridor of erosion - accretion risk of the Soc Trang - Ca Mau coast;  

- The status and trend of coastal erosion have been made clear in relation with the 

geomorphology of the Soc Trang - Ca Mau area. 

- The warning corridor for the erosion - accretion hazards of the Soc Trang - Ca Mau 

coastal zone has been established, particularly for the 3 southern communes of  Ca Mau 

Cape.   

12. Practical applicability, if any: The research result of the theme is a valuable reference for 
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13. Further research directions, if any: Continue more detailed and complete research on the 

rationale, method of establishment and management of warning corridor of erosion - 

accretion risk of coast at coastal regions. 
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