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Tóm tắt: Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc từ năm 1977, đến nay đã là 44 năm. 

Trong suốt quãng thời gian đó, Việt Nam đã luôn cố gắng để thực hiện tốt những nghĩa vụ thành viên 

của mình và được đánh giá là “thành viên có trách nhiệm” trong các hoạt động của Liên hợp quốc 

nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Bài viết phân tích những thành tựu trong mối quan hệ giữa 

Việt Nam và Liên hợp quốc qua từng giai đoạn phát triển, đồng thời chỉ ra những thách thức mà Việt 

Nam phải đối mặt trong giai đoạn tới.  
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44-YEAR RELATIONSHIP BETWEEN VIETNAM AND THE UNITED NATIONS - 

CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES 

Abstract: Vietnam has become a member of the United Nations since 1977; it has been 44 years 

until now. During that time, Vietnam has always endeavored to fulfill its membership obligations and 

is considered as a “Responsible member” in the operations of the United Nations in particular and 

the international community in general. The article analyzes the achievements in the relationship 

between Vietnam and the United Nations in each stage of development. It also points out the 

challenges that Vietnam is facing in the forseeable future. 
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iệt Nam chính thức trở thành thành 

viên của Liên hợp quốc (LHQ) từ ngày 

20/9/1977. Từ đó đến nay, mặc dù trải qua 

nhiều giai đoạn khó khăn của đất nước, 

những thành tựu Việt Nam đạt được trong 

suốt 44 năm là thành viên của LHQ là không 

thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng phải nhìn 

nhận một thực tế rằng, trong những giai đoạn 

đầu, khi Việt Nam còn đang phải khắc phục 

hậu quả của chiến tranh, tái thiết đất nước và 

có khoảng thời gian bị bao vây, cấm vận thì 

những thành tựu Việt Nam có được chưa 

nhiều. Trong giai đoạn 1977 - 1996, các hoạt 

động của Việt Nam chủ yếu tập trung vào 

việc thúc đẩy và khẳng định vai trò của mình 

trong LHQ. Trên cơ sở đó, Việt Nam bắt 

đầu có những đóng góp tích cực trong hoạt 

động của LHQ (1997 - 2011) và được đánh 

giá là “thành viên có trách nhiệm của cộng 

đồng quốc tế” (2012 - 2016). Trong mỗi 
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