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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Applied coefficient N for the normal full gradient (NFG) method in constructing the 

geological structure model based on gravity data. Improved a HGM methodology to determine 

the structure and fault systems for field data analysis and processing. 

- The Cenozoic sedimentary density distribut function on the northern continental shelf of 

Central Vietnam-Hoang Sa. 

- Have added two Moho depth based on seismic data, which redefined the depth to Moho in 

the study area with more realistic results. 

12. Paratical applicability, if any: The results of the thesis show the applicability and high 

efficiency of the methodology and proposed improvements in the study of tectonic structure on 

Vietnamese and adjacent continental shelf. The scientific results obtained by the thesis on the 

tectonic structure of the study area may contribute to the determination of the boundary line 

outside the continental shelf of Vietnam, especially in Hoang Sa archipelago. 

13. Further research directions, if any: Continuing research on field methods in geophysical 

interpretation, further development of the normal full-gradient gradient, further study of deep-

sea and adjacient area deep structures. 
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