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Tóm tắt: Bài viết trình bày tác động của tình trạng tranh chấp đất đai tới một vài trong số 17 mục
tiêu phát triển bền vững và liên hệ với bối cảnh vùng Tây Nguyên. Qua đó, bài viết rút ra kết luận:
tranh chấp đất đai vừa là nguyên nhân khiến các mục tiêu phát triển bền vững gặp khó khăn, lại vừa
là hệ quả khi việc thực hiện các mục tiêu này không đạt được hiệu quả. Trong bối cảnh vùng Tây
Nguyên, vấn đề này lại càng cần được quan tâm bởi đây là một khu vực vừa giàu tiềm năng phát triển
lại vừa tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về chính trị, xã hội và văn hoá.
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LAND DISPUTE AND ITS IMPACTS TOWARD THE AIM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF TAY NGUYEN REGION
Abstract: This article describes the impacts of the land dispute to some amongst 17 goals of
sustainable development in the context of Tay Nguyen. From the situation, the article points out that
the land dispute is not only a barrier to sustainable development but also a consequence because of
the inefficiency of the implementation of sustainable development goals. In the context of Tay Nguyen,
this issue should be more concerned because this region has potential of developing as well as some
complicated factors on politics, society and culture.
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cạnh khác nhau, bao gồm cả đời sống thể
1. Một số khái niệm
Tranh chấp là một hiện tượng xảy ra khá
chất và tinh thần của con người. Tuy nhiên,
phổ biến trong xã hội vốn có sự đan xen về
dưới góc độ pháp lí, vấn đề tranh chấp
lợi ích giữa các chủ thể khác nhau. Một cách
thường chỉ đặt ra đối với những quyền và
tổng quát, tranh chấp có thể hiểu là “giành
nghĩa vụ cụ thể bởi một trong những chức
giật, giằng co nhau cái không rõ thuộc về
năng cơ bản của pháp luật là điều chỉnh
(1)
bên nào, là bất đồng, trái ngược nhau”.
những mối quan hệ xã hội thông qua việc
Các tranh chấp có thể diễn ra trên nhiều lĩnh
quy định về quyền và nghĩa vụ cho các chủ
vực của xã hội và liên quan tới nhiều khía
thể dưới những hình thức như cho phép, bắt
buộc, ngăn cấm, khuyến khích…(2)
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