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Tóm tắt: Với đường lố  đố         oà       đ                      ọng và cam kết m nh mẽ đối 

với các nguyên tắc và mục tiêu cao cả c a Liên hợp quốc, Việt Nam mong muố  đó    ó     ều 

 ơ   ữa vào nỗ l c chung c a c    đồng quốc tế trong việ  đề cao pháp lu t quốc tế và Hiến 

  ươ   Liên hợp quốc    ú  đẩy vai trò c a Liên hợp quốc và các thể chế đa   ươ    đặc biệt 

trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Bài viế  đá     á   ững nỗ l c c a Việt Nam trong 

th c hiện các mục tiêu chung c a Liên hợp quốc về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế thời gian 

qua   ê   ơ sở phân tích s  v   đ ng c a tình hình thế giới về hoà bình, an ninh từ góc nhìn pháp 

lí quốc tế;   â   í      ĩa vụ c a quốc gia thành viên Liên hợp quốc theo Hiế    ươ  ;  ừ đó 

nhìn l i ch    ươ      í   sá   và  á   à   đ ng cụ thể c a Việ  Nam  ũ     ư đá     á kết quả 

những nỗ l c này. 

Từ khoá: Hoà bình và an ninh quốc tế; giải trừ quân bị; ngo     a  đa   ươ  ;   á   u t quốc tế 

Nh n bài: 05/10/2020                 Hoàn thành biên t p: 22/7/2021                 Duyệ  đă  : 22/7/2021 

THE EFFORTS OF VIETNAM IN IMPLEMENTING THE COMMON OBJECTIVES OF THE 

UNITED NATIONS ON MAINTAINANCE OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

Abstract: With a foreign policy of peace, independence, self-reliance, respect and strong 

commitment toward purposes and objects of United Nations, Vietnam wishes to contribute further to 

the common effort of the international community on upholding international law and the United 

Nations Charter, promoting the roles of the United Nations and multilateral mechanisms, especially in 

the maintenance of international peace and security. This article reviews the efforts of Vietnam in 

implementing the common objectives of the United Nations on maintenance of international peace and 

security during the past years, drawing from analysis of global peace and security developments from 

a legal perspective, and of the responsibilities of United Nations member states under the Charter. 

Thereby, the article reviews the policy and practical implementation of Vietnam, as well as assesses 

the achievements made through these efforts.  
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