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Câu hỏi 

1. Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì? 

2. Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em 

biết. 

3. Hãy nêu những biểu hiện của tình hình “chiến tranh lạnh” và hậu quả của nó. 

Trả lời 

1. Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc bao gồm: 

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền 

các dân tộc. 

- Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo. 

2. Từ khi Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc (9-1977), quan hệ Việt Nam và Liên 

hợp quốc ngày càng phát triển. 

- Liên hợp quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam trên nhiều mặt: kinh tế, giáo dục, môi 

trường, nhân đạo... thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc ở Việt Nam: FAO (Tổ chức 

nông-lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)... 

 Liên hợp quốc giúp xử lý dioxin ở Việt Nam. 

 Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào 

tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính, giúp đở các vùng 

bị thiên tai, ngăn chặn đại dịch AIDS, giáo dục ... 

3. Biểu hiện của “Chiến tranh lạnh”: 

 Mĩ và các nước đế quốc thi hành chính sách thù địch trong quan hệ với Liên Xô và 

các nước xã hội chủ nghĩa. 

 Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, 

thành lập các khối quân sự, các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã 

hội chủ nghĩa. 

 Tiến hành chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
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 Liên Xô và các nước XHCN tăng ngân sách quốc phòng, củng có khả năng phòng 

thủ. 

- Hậu quả: Chiến tranh lạnh gây ra những hậu quả nặng nề: 

 Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ 

chiến tranh thế giới mới. 

 Các cường quốc chi một khối lượng khủng về tiền, của, sức người để sản xuất vũ 

khí hủy diệt, xây dựng căn cứ quân sự. 

 Loài người phải chịu khó khăn do nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bệnh tật gây 

ra... 

  

 


