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3. Ngày sinh: 05/09/1976                                             4. Nơi sinh: Bắc Giang 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định 4307/QĐ-SĐH ngày 14 tháng 12 

năm 2011;  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 73/QĐ-ĐHKHTN ngày 31 

tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

7. Tên đề tài luận án: Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục 

địa Đông Nam Việt Nam 

8. Chuyên ngành: Địa chất                    9. Mã số: 62440201 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  

      Hướng dẫn chính: GS.TS.Trần Nghi 

      Hướng dẫn phụ:   TS. Phùng Văn Phách 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Đề tài nghiên cứu "Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen khu vực thềm lục 

địa Đông Nam Việt Nam" thông qua việc phân tích minh giải tài liệu địa chấn nông phân 

giải cao kết hợp với phân tích thạch học, địa hóa các cột mẫu trầm tích và mẫu trầm tích 

bề mặt đáy biển đã đưa ra được nhiều kết quả mới. Trên cơ sở đó xác lập ra các điểm mới 

của luận án như sau: 

- Xác lập bốn bề mặt địa tầng chính bao gồm SB2, SB1, TS và MFS tương ứng với năm 

tập trầm tích T1, T2, T3, T4 và T5 tương ứng với các miền hệ thống biển cao-thoái 

(HST), biển thấp (LST), biến tiến (TST), biển tiến-thềm (TST/SST) và biển cao trẻ 

nhất (HST) cho TĐN giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen. 

- Xác định sự hình thành lớp đất cứng (mức độ cao nhất là lớp laterit), sự phát triển của 

lớp phủ thực vật, và tốc độ hạ xuống chậm của mực nước biển từ thời kỳ MIS 5 cho 

đến LGM là những nguyên nhân làm cho tập trầm tích T1 dày hơn so với tập T4. 

- Xác định các đường bờ cổ còn sót lại trên khu vực thềm ở các độ sâu 120-100m; 55-

60m; và 25-30m dựa trên các dấu hiệu thềm cổ, cồn cát, sóng cát đáy biển, hình thành 

vào các thời kỳ tương ứng 18 nghìn năm, 13 nghìn năm và 10 nghìn năm. 

- Xác định được hệ thống dòng chảy cổ của hệ thống Sông Đồng Nai, sông Mekong 

chảy qua khu vực thềm chuyển tiếp và một số chi lưu địa phương khu vực gần bán đảo 

Cà Mau chảy về phía Vịnh Thái Lan vào thời kỳ LGM. 
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- Xác định được vai trò của địa hình chi phối hình thái thung lũng sông cắt xẻ trên khu 

vực thềm thời kỳ mực nước biển thấp. 

- Phân chia được các đới tích tụ trầm tích ở khu vực thềm trong và lân cận, đánh giá 

được xu hướng tích tụ và vận chuyển trầm tích giai đoạn Holocen muộn-hiện đại thềm 

lục địa ven bờ biển. 

- Xác định thềm lục địa ĐN Việt Nam là vùng thềm động lực tích cực với tốc độ tích tụ 

trầm tích thấp ở khu vực thềm chuyến tiếp ra đến thềm ngoài. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Xác định tiến hóa trầm tích giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen TĐN chịu sự chi phối 

bởi sự thay đổi mực nước biển toàn cầu, các yếu tố địa phương bao gồm gradient địa 

hình, vai trò hoạt động của sông góp phần làm sáng tỏ các quy luật cộng sinh tướng 

trầm tích. 

- Nghiên cứu tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn-Holocen TĐN Việt Nam góp phần xác 

định các trường sóng cát và ba đới đường bờ cổ trên đáy biển theo các độ sâu 25-30 m, 

55-60 m nước và 100-120 m nước là tiến đề để đánh giá tiềm năng sa khoáng và vật 

liệu xây dựng trên thềm lục địa. 

- Quy luật vận chuyển và tích tụ trầm tích trên vùng thềm ven bờ ĐBSCL góp phần 

quan trọng trong việc phục vụ dự báo tương lai của ĐBSCL, đồng thời nhìn nhận đánh 

giá quy luật tích tụ trầm tích trên thềm đã diễn ra trong giai đoạn Pleistocen muộn-

Holocen. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiến hành nghiên cứu định lượng hơn về tiến hóa trầm tích và biến đổi cổ khí hậu giai 

đoạn Pleistocen muộn-Holocen có thể thông qua các chương trình khoan trên thềm lục 

địa. 

- Tiến hành nghiên cứu khảo sát chi tiết hơn khu vực thềm ngoài của thềm lục địa Đông 

Nam Việt Nam để xác định miền hệ thống trầm tích biển thấp trên thềm. 

- Nghiên cứu cơ chế động lực chi phối quá trình vận chuyển và tích tụ trầm tích khu vực 

cửa sông đới ven bờ biển ĐBSCL. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hồng Lân, Phùng Văn Phách, Dư Văn Toán, Bùi Việt 

Dũng, Daniel Unverricht, Karl Statteger (2011), "Xu thế vận chuyển và tích tụ trầm tích 
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trên phần châu thổ ngầm ven bờ đồng bằng Sông Cửu Long", Tạp chí Các Khoa học 

Trái đất, 33(4), tr.607-615. 

2. Phùng Văn Phách, Nguyễn Trung Thành, Bùi Việt Dũng, Aaron Fricke, Karl 

Stattegger, Lê Đức Anh (2012), "Quá trình tích tụ trầm tích Holoxen- hiện đại tại một 

số thung lũng sông lấp đầy phần đông bắc thềm lục địa kế cận đồng bằng Sông Cửu 

Long", Tạp chí Khoa học Công nghệ Biển, 12( 4A), tr.100-109. 

3. Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Trung Minh, Bùi 

Việt Dũng, Nguyễn Quang Long (2013), "Một số kết quả nghiên cứu về tốc độ tích tụ 

trầm tích phần chân châu thổ Mê Kông và thềm kế cận", Tạp chí Các khoa học Trái đất, 

35(1), tr.10-18. 

4. Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Bùi Việt Dũng, Karl Stattegger, Lê Đức 

Anh, Phạm Tuấn Anh (2014), Tiến hóa trầm tích thềm trong cận kề bán đảo Cà Mau 

giai đoạn cuối Pleistocen muộn - Holocene", Tạp chí Khoa học Công nghệ biển,14(4A),  

tr.90-102. 

5. Dung B.V., Stattegger K., Unverricht D., Phach P.V., Thanh N.T. (2013), "Late 

Pleistocene-Holocene seismic stratigraphy of the Southeast Vietnam Shelf", Global and 

Planetary Change 110, pp.156-169. 

 

                                                                                         Ngày 03 tháng 7 năm 2017   

 Người hướng dẫn luận án     Nghiên cứu sinh 

 

 

 

            GS. TS. Trần Nghi           Nguyễn Trung Thành 
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INFROMATION OF DOCTORAL THESIS 

 

1. Surname and Name: Nguyen Trung Thanh   2. Sex: Male 

3. Date of birth (dd/mm/yy): 05/09/1976                       4. Place of birth: Bac Giang 

5. Decision of PhD student recognition: Decision number 4307/QD-SDH signed on 14 

December 2011 by the Rector of VNU University of Science. 

6. Changes in the education duration: Extended decision number 73/QD-DHKHTN 

signed on 31 March 2016 by the Rector of VNU University of Science. 

7. The title of doctoral thesis: Late Pleistocene-Holocene sedimentary evolution on the 

South East Vietnam Shelf. 

8. Science branch: Geology               9. Code number: 62440201 

10. Supervisors:  

      Main supervisor: Prof. Tran Nghi, Dr. 

      Assistant supervisor:   Dr. Phung Van Phach 

11. Summary of new results of the doctoral thesis: 

Research theme "Late Pleistocene-Holocene sedimentary evolution on the South East 

Vietnam Shelf" carried out via interpretation of high resolution seismic data in 

combination with analysis of lithology and geochemistry of the sedimentary cores and 

surface sedimentary samples reveals five new points as follow: 

- Four stratigraphic surfaces as SB2, SB1, TS and MFS were determined corresponding 

to five sedimentary units and four sedimentary system tracts  consisting of highstand 

system tract (HST), lowstand system tract (LST), trangressive system tract (TST and 

TST/SST) and the youngest highstand system tract (HST) in the period of Late 

Pleistocene-Holocene in the South East Vietnam Shelf. 

- Formation of hard weathering soil (the laterite layer at maximum of wearthering), 

development of forest cover, and the slow rate of sea level lowering since the marine 

isotope 5 (MIS 5) until the last glacial maximum  (LGM) cause the sedimentary unit 

T1 thicker than the sedimentary unit T4. 

- Old terraces, sand dunes, and sand waves were determined as relicts of the paleo-

coastal zone distributing on the sea bed at water depths 120-100 m; 55-60 m; and 25-

30 m that had been formed in the periods of around 18 ka, 13 ka and 10 ka. 

- The paleorivers including paleo Mekong river and paleo Dongnai river flowed through 

the middle shelf and paleo river tributaries near Camau flowed into the Gulf of Thai 
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Lan and the slope of topographic gradient influenced to the shape of the incised 

valleys in the period of Last Glacial Maximum (LGM). 

- Division of sediment accumulation zones in the inner shelf and vicinity, accessing the 

trend of sedimentation and sediment transport in the Late Holocene-modern in the 

coastal waters. 

12. Capability of application  

- Late Pleistocene-Holocene sedimentary evolution on the South East Vietnam shelf was 

controlled by global sea level change, local factors including topographic gradient and 

river influence contributes partially to unravel the regulation of sedimentary facies 

association. 

- Study of Late Pleistocene-Holocene sedimentary evolution in the South East Vietnam 

shelf contributes to determine sand wave fields and three paleo-coastal zone on the sea 

bed at water depths of around 25-30 m, 55-60 m and 100-200 m that are premises for 

accessing the potential of placers  and constructing materials on the continental shelf. 

- Sedimentation and sediment transport in the coastal waters around the Mekong River 

Delta  contribute significantly to forecast the future of the Mekong River Delta as well 

as access the regulation of sedimentary accumulation that had taken place in the Late 

Pleistocene-Holocene.   

13. Future research issues 

- Investigation of sedimentary evolution and paleo-climate change in the Late 

Pleistocene - Holocene via geological drilling programs on the continental shelf.  

- Increasing geological surveys on the outer shelf part of the SE Vietnam shelf to 

determine the lowstand system tract on the shelf. 

- Investigation of hydrodynamic mechanism controlling sedimentation and sediment 

transport in the river distributaries, coastal waters in order to finding out optimal 

solutions for protecting the delta coast.   

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

1. Thanh N T., Lan N.H., Phach P.V., Toan D.V., Dung B.V., Unverricht D., 

‘‘Statteger K.(2001). Sediment Transport and deposition on the subaqueous 

Mekong River Delta’’, Journal of Earth Sciences, 33(4), pp.607-615 (in 

Vietnamese). 

2. Phung Van Phach, Nguyen Trung Thanh, Bui Viet Dung, Aaron Fricke, Karl 

Statteger, Le Duc Anh. (2012), ‘‘Holocene-modern sedimentation in the incised 
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valleys on northeast of the continental shelf adjacent to the Mekong Delta’’, Journal 

of Marine Science and Technology, 12(4A), pp.100-109 (in Vietnamese). 

3. Nguyen Trung Thanh, Phung Van Phach, Le Ngoc Anh, Nguyen Trung Minh, Bui 

Viet Dung, Nguyen Quang Long (2013), ‘‘Some research results of sediment 

accumulation rates on the prodelta of Mekong River Delta and the adjacent shelf’’. 

Journal of Earth Sciences, 35(1), pp.10-18 (in Vietnamese).  

4. Nguyen Trung Thanh, Phung Van Phach, Bui Viet Dung,  Karl Statteger, Le Đuc 

Anh, Pham Tuan Anh. (2014), “Sedimentary evolution on the inner shelf adjacent to 

the Ca Mau Penisular in the latest Late Pleistocene-Holocene’’, Journal of Marine 

Science and Technology, 14(4A), pp.90-102 (in Vietnamese). 

5. Dung B.V., Stattegger K., Unverricht D., Phach P.V., Thanh N.T. (2013), "Late 

Pleistocene-Holocene seismic stratigraphy of the Southeast Vietnam Shelf", Global 

and Planetary Change 110, pp.156-169. 
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