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Tóm tắt: 
 

Trong lịch sử Việt Nam, nhà Lê Sơ (giai đoạn từ năm 1428 đến năm 1527) đã để lại nhiều thành 
tựu quan trọng về ngoại giao, nhất là dưới triều vua Lê Thánh Tông (1460 –1497). Trong giai 
đoạn đó, chính sách ngoại giao của triều vua Lê Thánh Tông, chủ yếu thông qua mối quan hệ 
ngoại giao với 3 nước Chiêm Thành, Lão Qua và Đại Minh đã từng bước thu được nhiều thắng 
lợi, góp phần to lớn vào quá trình Nam tiến cũng như củng cố biên giới phía Bắc của nhà nước 
quân chủ Đại Việt vào thế kỷ XV. Nghiên cứu về quan hệ ngoại giao Đại Việt dưới triều vua Lê 
Thánh Tông góp phần làm rõ thêm một khía cạnh quan trọng của triều đại này, một trong những 
giai đoạn phát triển rực rỡ của lịch sử Việt Nam thời trung đại.                  
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Abstract: 
 

In the history of Vietnam, the Pre-Le dynasty, especially in the period from 1428 to 1527, had 
the most important diplomatic achievements under the reign of King Le Thanh Tong (1460 - 
1497). In the period of 1460 - 1497, the foreign policy of King Le Thanh Tong, mainly through 
diplomatic relations with Champa, Lang Xang and Dai Minh, gradually gained great success, 
contributing greatly to the process "Nam Tien" (Advancing towards the South), as well as 
reinforcing the northern border of the feudal country of Vietnam in the 15th century. The study 
on Dai Viet's diplomatic relations during the reign of King Le Thanh Tong contributes to 
clarifying an important aspect of this dynasty, one of the most brilliant periods in Vietnamese 
feudal history.          
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