
75 năm Liên hợp quốc - Thành tựu, thách thức và những đóng góp của Việt Nam 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 7/2021 24 

 

 

 
 

 

 

NGUYỄN THỊ THUẬN * 

Tóm tắt: Sau hơn 75 năm tồn tại và phát triển, Liên hợp quốc đã khẳng định được vai trò không 

thể thay thế của mình trong hợp tác phát triển vì một thế giới hoà bình và thịnh vượng. Bài viết phân 

tích vai trò của Liên hợp quốc thông qua các hoạt động phù hợp với chức năng, thẩm quyền được ghi 

nhận tại Hiến chương Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm quốc tế và khủng bố quốc 

tế, trên cơ sở đó, đánh giá những thành tựu nổi bật mà Liên hợp quốc đã đạt được trong lĩnh vực này 

cũng như những thách thức mà Liên hợp quốc phải đối diện.  
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THE UNITED NATIONS AND THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST INTERNATIONAL 

CRIMINALS AND TERRORISTS - ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES 

Abstract: After 75 years of existence and development, the United Nations has affirmed its 

irreplaceable role in the cooperation for the development of a peaceful and wealthy world. The article 

analyzes the role of the United Nations through its activities in compatible with the role and jurisdiction 

recognized in the United Nations Charter in the field of preventing and fighting international criminals 

and terroritsts. Thereby, the article assesses the outstanding achievements of the United Nations in 

this field as well as the challenges that the organization has to deal with. 
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iên hợp quốc (LHQ) là tổ chức quốc tế 

đa phương toàn cầu lớn nhất và quan 

trọng nhất trong đời sống quốc tế hiện nay. 

Được thành lập vào ngày 24/10/1945, sau 

hơn 75 năm tồn tại và phát triển, LHQ đã 

khẳng định được vai trò không thể thay thế 

của mình trong hợp tác phát triển vì một thế 

giới hoà bình và thịnh vượng. 

Hiến chương cũng như thực tiễn hoạt 

động của LHQ cho thấy, mục đích tối thượng 

của LHQ là duy trì hoà bình và an ninh thế 

giới, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Để thực 

hiện thành công các mục đích này, việc giải 

quyết các vấn đề quốc tế là một trong những 

nội dung hoạt động quan trọng của LHQ, 

trong đó có đấu tranh chống tội phạm, đặc 

biệt là đấu tranh chống tội phạm quốc tế và 

khủng bố quốc tế - những vấn đề xã hội 

nhức nhối đã tồn tại từ lâu và ngày càng trở 

nên nguy hiểm cho sự phát triển của toàn thể 

loài người trong hiện tại cũng như tương lai. 

Nhận thức được điều đó, LHQ đã đấu tranh  
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