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Tóm tắt: Hoạt động hỗ trợ kĩ thuật của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc trong hoạt động xây 

dựng pháp luật ở Việt Nam là một trong những hoạt động có tính chất quốc tế quan trọng được đề cập 

trong Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lí và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt 

động hỗ trợ kĩ thuật của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc qua một số dự án luật điển hình, qua đó 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động này, hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn 

thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế. 
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PROMOTING THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL SUPPORT PROVIDED BY THE 

UNITED NATIONS’ ORGANS IN VIETNAM 

Abstract: The United Nations’ technical assistance in Vietnam’s legislative activities is one of the 

significant international activities mentioned in Decree No. 56/2020/ND-CP on management and use 

of official development assistance (ODA) and concessional loans granted by foreign donors. This 

article evaluates the current phenomenon of technical assistance activities in Vietnam through some 

specific case studies and gives some recommendations for improving the effectiveness of such 

activities, with the aim of building and refining the concept of a socialist rule-of-law State of Vietnam 

and international integration. 
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oạt động hỗ trợ kĩ thuật của các tổ chức 

thành viên Liên hợp quốc (LHQ) trong 

xây dựng pháp luật (legal techinical assistance) 

là một cấu phần chính của các chương trình 

viện trợ đa phương và song phương
1
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động này nhằm mục đích phát triển và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật đang được xây dựng 

ở các nước đang phát triển và các nước đang 

chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Hoạt 

động này bao gồm ba trụ cột cơ bản: 1) hỗ 

trợ kĩ thuật về xây dựng, soạn thảo các luật  

                                                                          
and Institutional Reform in developing countries, 

Legal technical assistance, Palgrave Macmillan, 

London, 1997, tr. 1. 
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