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Tóm tắt: Liên hợp quốc chính thức được thành lập ngày 24/10/1945. Trải qua hơn 75 năm xây 

dựng và phát triển, Liên hợp quốc đã trở thành tổ chức chính trị quốc tế toàn cầu lớn nhất. So với thời 

điểm thành lập, số lượng thành viên Liên hợp quốc đã gia tăng đáng kể, cơ cấu tổ chức, phương thức 

làm việc đã có sự điều chỉnh và hoạt động của Liên hợp quốc cũng được mở rộng về mọi mặt. Để 

khẳng định rõ hơn vai trò quan trọng không thể thiếu của tổ chức này trong đời sống chính trị quốc tế, 

bài viết phân tích sự phát triển về thành viên, sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức và phương thức làm việc 

của Liên hợp quốc từ khi thành lập đến nay. 
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THE DEVELOPMENT IN TERMS OF MEMBERSHIP, STRUCTURE AND WORKING 

METHOD OF THE UNITED NATIONS SINCE ITS ESTABLISHMENT 

Abstract: The United Nations was officially established on 24 October 1945. Over 75 years of 

development, the United Nations has become the largest global international political organization. 

Members of the United Nations has increased significantly, the structure and working method have 

been adjusted and the operation of United Nations has also been expanded in all aspects. In order to 

confirm the essential role of this organization in international political relations, the article analyzes 

the growth of the United Nations in terms of membership, the adjustment of the United Nations’ 

structure and working method since its establishment.      
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iền thân của Liên hợp quốc (LHQ) là 

Hội quốc liên - tổ chức quốc tế được 

thành lập năm 1919 sau khi Chiến tranh thế 

giới lần thứ nhất kết thúc. Hội quốc liên 

được thành lập hướng tới mục tiêu ngăn 

chặn các xung đột toàn cầu trong tương lai. 

Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định về tổ 

chức và hoạt động, Hội quốc liên đã không 

thành công trong việc ngăn chặn sự bùng nổ 

của Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 

1946, Hội quốc liên bị giải tán, nhiều cơ cấu 

cũng như mục tiêu của Hội quốc liên sau này 

đã được LHQ kế thừa.      

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, các 

nước Khối đồng minh và toàn nhân loại đều 

mong muốn duy trì lâu dài nền hoà bình mới 

được thiết lập và ngăn ngừa các cuộc chiến 

tranh thế giới mới. Trong khuôn khổ Hội nghị 

Dumbarton Oaks táng 10/1944 và sau đó là 

Hội nghị Yalta tháng 2/1945, nguyên thủ các 

nước Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh đã đưa ra sáng  
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