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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2068/STC-TTr
V/v giải quyết đơn khiếu nại
của ông Nguyễn Văn Trạng.

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh- Nguyễn Văn
Dương tại Công văn số 1190/VPUBND-TCD-NC ngày 27/7/2020 của Văn phòng
UBND Tỉnh: “Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh trước
ngày 03/9/2020”.
Sở Tài chính báo cáo kết quả như sau:
1/. Tóm tắt nội dung:
Theo đơn ông Nguyễn Văn Trạng, ngụ số 57, đường Nguyễn Hữu Cảnh,
khóm Long Thị B, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trình bày:
Vào năm 1947 ông có cho huyện ủy (cách mạng Việt Minh), huyện Hồng Ngự, tỉnh
Đồng Tháp mượn 08 con trâu lớn để sử dụng làm quỹ nuôi quân, không có biên
nhận mà có nhân chứng xác nhận gồm:
- Ông Nguyễn Lam Điền (bí danh Khương Thế Nhân), phó Chủ tịch kiêm ủy
viên tài chính Ủy ban kháng chiến hành chính xã Thường Lạc thời điểm 1947 là
người trực tiếp nhận 08 con trâu của tôi, xác nhận năm 1995.
- Ông Đây là trưởng dân quân xã Thường lạc thời điểm năm 1957 là người
quản lý 08 con trâu của tôi về Giồng Sa Rài-Hồng Ngự, sau đó chuyển trâu xuống
Cần Thơ để bán lấy tiền nuôi quân, xác nhận năm 1981.
- Ông Nguyễn Văn Trúng là trưởng Công An xã Thường Lạc thời điểm năm
1947 là người chứng kiến tôi có cho mượn 08 con trâu, xác nhận năm 1994.
2./ Quá trình giải quyết:
- Năm 1981 ông Trạng có làm đơn gửi đến Ty Tài chính tỉnh Đồng Tháp
nhưng không được giải quyết, đến ngày 20/7/2020 ông Trạng tiếp tục khiếu nại gửi
UBND tỉnh.
- Biên bản số 14/BB.TTr ngày 27/12/1997 của Hội đồng xét giải quyết trả
nợ dân của Tỉnh có xét đơn của ông Nguyễn Văn Trạng đề nghị Nhà nước thanh
toán 08 con trâu lớn ông cho mượn vào năm 1947 để sử dụng làm quỹ nuôi quân.
Trường hợp ông Nguyễn Văn Trạng Hội đồng thống nhất trình Bộ Tài chính xem
xét, do nội dung khiếu nại xin thanh toán trâu không có trong quy định tại Chỉ thị
số 66-CT ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc kết thúc việc
thanh toán các khoản nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và

chống Mỹ; Công văn số 779/TC/HCSN ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính về việc
thanh toán nợ dân.
Ngày 14 tháng 8 năm 2020 Thanh tra Sở Tài chính mời ông Trạng đến để
cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng. Ông Nguyễn Văn Trạng ủy quyền cho con
là ông Nguyễn Văn Đon, sinh năm 1975, số 57, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm
Long Thị B, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ông Đon chỉ
cung cấp được các thông tin, tài liệu, bằng chứng là các giấy xác nhận như đơn đã
gửi, không cung cấp thêm thông tin, tài liệu khác.
3/. Nhận xét - kiến nghị:
- Đơn yêu cầu trả nợ của ông Nguyễn Văn Trạng, năm 1981 được Hội đồng
xét giải quyết trả nợ dân của Tỉnh xem xét giải quyết không thanh toán 08 con trâu
ông cho mượn, do không nằm trong nội dung thanh toán theo Chỉ thị số 66-CT
ngày 16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
- Theo Công văn 8274/BTC-HCSN ngày 22/6/2017 của Bộ Tài chính về việc
thanh toán nợ dân, có nêu: tiếp tục thanh toán đối với các trường hợp người dân
còn chứng từ gốc theo hướng dẫn tại Công văn số 779/TC/HCSN ngày 11/3/1997
của Bộ Tài chính
Điểm a, khoản 1, Công văn số 779/TC/HCSN: “ Đối với những khoản Nhà
nước vay dân trong 2 cuộc kháng chiến mà còn chứng từ gốc hợp lệ được xét hoàn
trả theo quy định tại chỉ thị số 108/CT ngày 28/3/1985, Chỉ thi số 66/CT ngày
16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), vả
Thông tư hướng dẫn số 21/TC/HCVX ngày 01/12/1979, Thông tư số 25/TC/HCVX
ngày 28/5/1988, Thông tư số 15/TC/HCVX ngày 05/5/1988 của Bộ Tài chính”. Do
đó, nội dung thanh toán trâu cho mượn trong hai cuộc kháng chiến không có trong
quy định thanh toán nợ dân.
Hiện nay, ông Trạng chỉ cung cấp được giấy xác nhận của 03 người về việc
cho mượn 08 con trâu, không cung cấp chứng từ gốc việc vay mượn quy định tại
Công văn 8274/BTC-HCSN ngày 22/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số
779/TC/HCSN ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính và Chỉ thi số 66/CT ngày
16/3/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Đối chiếu các quy định trên, thì yêu cầu thanh toán trả nợ dân của ông
Nguyễn Văn Trạng là không có cơ sở xem xét giải quyết.
Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trả lời cho ông Nguyễn Văn
Trạng được biết ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-Như trên;
-Lưu VT, TTr.

Digitally signed by Sở Tài chính
DN: c=VN, o=Tỉnh Đồng Tháp,
l=Đồng Tháp, cn=Sở Tài chính,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1
400727105
Date: 2020.09.03 10:31:10 +07'00'

Ngô Hồng Chiều
2

