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Tóm tắt: Những mâu thuẫn, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã tiến đến mức độ cao 

nhất là xung đột vũ trang, khi mà từ tháng 2-2022 Chính phủ Nga đã tiến hành “Chiến 

dịch quân sự đặc biệt trên phần lãnh thổ phía đông của Ukraine. Đối diện với hiện thực 

trên, Việt Nam đã giữ vững lập trường trung lập, đồng thời nỗ lực kêu gọi các bên giải 

quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật 

pháp quốc tế. Bài viết phân tích quyết định đi tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, 

việc thể hiện quan điểm của Việt Nam trong cách ứng xử với Nga và cho rằng đó là lựa 

chọn tối ưu của Việt Nam.  

Từ khóa: Xung đột Nga - Ukraine, lập trường của Việt Nam, chính sách đối ngoại của 

Việt Nam. 

 

Đặt vấn đề. 

Từ cuối tháng 02/2022 trở lại đây, chính trị 

thế giới trở nên vô cùng căng thẳng bởi cuộc 

xung đột quân sự giữa Nga – Ukraine. Cuộc 

đụng độ này vô cùng phức tạp và dường như 

chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt hay đi tới được 

các thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Thực tế 

đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích các 

bên tham chiến mà còn tác động lớn tới cục 

diện chính trị quốc tế.  

Đối diện với hiện thực trên, ngay từ những 

ngày đầu xung đột nổ ra, Việt Nam đã giữ vững 

lập trường trung lập không chọn bên, nỗ lực kêu 

gọi các bên nối lại đối thoại đàm phán, giải 

quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp 

hòa bình. Việt Nam luôn khẳng định mong 

muốn xung đột có thể chấm dứt để trả lại cuộc 

sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân hai 

nước, lập lại trạng thái ổn định cho nền chính trị 

quốc tế. 

 
*,**Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Bằng cách sử dụng phương pháp quan sát và 

mô tả các diễn biến trong quan hệ quốc tế, phân 

tích nội dung tài liệu, và so sánh… bài viết trình 

bày rõ hơn về đường lối đối ngoại trung lập của 

Việt Nam trước cuộc xung đột quân sự Nga – 

Ukraine. Đồng thời, nghiên cứu cũng lý giải về 

nguyên do của cách ứng xử đối ngoại cân bằng 

của Việt Nam.  

1. Xung đột Nga - Ukraine 

Mâu thuẫn, tranh chấp giữa Nga và Ukraine 

không phải chỉ mới xuất hiện mà vốn đã tồn tại 

từ khi Liên Xô tan rã kéo dài tới tận ngày nay.  

Năm 2014, Nga đã tiến hành sáp nhập bán 

đảo Crimea, tiếp theo là một số bất ổn diễn ra ở 

khu vực Donbass, phía Đông của Ukraine - nơi 

có hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk (DPR) 

và Luhansk (LPR). 

Năm 2015, Ukraine bắt đầu triển khai xây 

dựng bức tường bằng bê tông và thép dài 2.000 

km dọc biên giới với Nga, bao gồm các hào 

chống xe tăng, dây thép gai, hầm quân sự và  
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