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Đóng góp của đề tài 

* Về mặt khoa học: Thứ nhất, đưa ra những phân tích, luận giải 

những nền tảng và nhân tố tác động đến quan hệ giữa Hàn Quốc và 

Hoa Kỳ giai đoạn 1993 – 2012. Thứ hai, tái hiện theo trình tự thời gian 

một bức tranh tổng thể về quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh – 

quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh lạnh 

một cách khách quan và chân thực. Thứ ba, góp phần tìm hiểu về hệ 

thống và trật tự quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Bắc Á. 

* Về mặt thực tiễn: Luận án cung cấp những cơ sở cần thiết cho 

việc nhìn nhận và dự đoán tình hình an ninh chính trị ở Đông Á trong 

những thập niên sắp tới và cũng đồng thời là những kinh nghiệm lịch 

sử có giá trị tham khảo trong việc hoạch định chính sách đối ngoại của 

nước ta. 
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Contributions of the thesis 

* Scientific aspects: Firstly, putting forth analyses, interpretations 

of foundations and influencing factors to ROK – U.S. relationship in 

the period 1993 – 2012. Secondly, depicting according to the 

chronological order an overall picture of political – diplomatic, 

security – military and economic relations between ROK and the 

United States after the Cold War objectively and precisely. Thirdly, 

contributing to the study on the system and order of international 

relations in Northeast Asian region. 

* Practical aspects: The thesis provides necessary basis to 

recognize and anticipate political and security situation in Northeast 

Asia in incoming decades and is also valuable historical experiences 

in foreign policy- making of our country. 


