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Tóm tắt: Cân bằng lợi ích trong xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của mọi nhà nước, bởi đây chính là 

động lực thúc đẩy sự ra đời của nhà nước. Cụ thể, khi xã hội công xã nguyên thủy mất đi tính cân 

bằng lợi ích do sự trỗi dậy của tư hữu thì nhà nước đã ra đời nhằm tái duy trì sự cân bằng lợi ích này. 

Hiện nay, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đang là một trong những vấn đề nóng nhất của xã hội 

Việt Nam. Bài viết phân tích bản chất của đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước và người dân 

trong quá trình xác định giá đất tính bồi thường; qua đó phân tích việc tuân thủ triết lí này dưới ba 

góc độ chủ thể, phương pháp và thẩm định của quá trình định giá. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các 

giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. 
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ENSURING THE BALANCE BETWEEN THE STATE’S AND CITIZENS’ INTERESTS IN 

THE PROCESS OF IDENTIFYING LAND PRICE FOR CALCULATING COMPENSATION 

Abstract: Balancing interests in society is the top task of every state because this is the driving 

force behind the birth of the state. Specifically, when the primitive communal society lost its balance of 

interests due to the rise of private ownership, the state was born in order to re-estabish this balance of 

interests. Currently, compensation when the State recovers land is one of the most concerning issues 

of Vietnamese society. This article analyzes the nature of ensuring the balance between the State’s and 

citizens’ interests in the process of identifying land price for calculating compensation, thereby, 

analyzes the compliance of this from three aspects including subjects, methods, and appraisal of the 

valuation process. On that basis, the authors give suggestions aiming to improve legal provisions 

related to this issue. 
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ịnh giá đất tính bồi thường là một trong 

những lĩnh vực mang tính nhạy cảm 

cao, bởi lẽ hoạt động này rất dễ dẫn đến sự 

xung đột về lợi ích giữa nhà nước và người 

dân. Thực tiễn trong những năm gần đây cho 

thấy tỉ lệ các khiếu nại liên quan đến giá đất 

tính bồi thường hiện đang chiếm khoảng 

50%
(1)

 tổng số lượng các khiếu nại hành 

chính ở nước ta. Điều này đã cho thấy sự 
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