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   V/v phúc đáp đơn yêu cầu 

thanh toán trưng mượn lúa 

 của Ông Châu Thanh Long   

 

 

Kính gởi: Ông Châu Thanh Long. Ngụ ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
 

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Sở Tài chính có nhận được đơn yêu cầu 

thanh toán trưng mượn lúa năm 1975 của Ông Châu Thanh Long, cư ngụ: ấp 

Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nội dung đơn yêu 

cầu thanh toán khoản trưng mượn lúa của Ông Châu Dung ( Ông nội Ông 

Châu Thanh Long) vào thời điểm năm 1975 với số lượng là 15.312kg, có đính 

kèm biên nhận (bản photo) mượn lúa của UBND Cách mạng xã Nguyệt Hoá. 

Qua xem xét đơn yêu cầu, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

- Căn cứ công văn số 779/TC-HCSN, ngày 11/3/1997 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thanh toán nợ dân: “ Đối với khoản trưng mua lúa, gạo của nhân dân 

các tỉnh phía Nam năm 1975-1976, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

thành lập Hội đồng bao gồm: Văn phòng Ủy ban, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Công an, Sở Tài chính để kiểm tra xác minh lại các chứng từ gốc, nếu 

đúng sự thật thì giải quyết thanh toán số còn nợ. Những người đã có quyết định 

trưng thu của Ủy ban nhân dân tỉnh, những người vượt biên, có tội ác với cách 

mạng thì không giải quyết.” 

Theo biên nhận mượn lúa của Ông Châu Dung, thời điểm Ủy ban nhân 

dân cách mạng xã Nguyệt Hóa mượn lúa vào tháng 10 năm 1975 sau thời 

điểm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Theo đó, trường hợp này 

không thuộc đối tượng thanh toán các khoản Nhà nước nợ dân trong kháng 

chiến; mặt khác cũng không thuộc trường hợp Nhà nước trưng mua lúa, gạo 

năm 1975-1976. 

- Theo các văn bản hiện hành của Nhà nước về thanh toán nợ dân chỉ có 

quy định về thanh toán nợ dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ và cải cách ruộng đất; không có quy định việc vay, mượn và 

thanh toán nợ dân do Ủy ban nhân dân cách mạng xã mượn như trường hợp 

của Ông Châu Dung. Nên ngày 07/11/2017, Sở Tài chính đã có công văn số 

2151/STC-TTr gởi Bộ Tài chính về trường hợp yêu cầu của Ông, và được 

Bộ Tài chính trả lời tại công văn số 17521/BTC-HCSN ngày 25/12/2017. 

Theo đó, trường hợp đơn yêu cầu của Ông không thuộc đối tượng Nhà nước 

thanh toán. 



Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính xin phúc đáp đến Ông Châu Thanh 

Long được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên;  
 - UBND tỉnh ( b/c); 

 - Ban Giám đốc Sở ( Để biết); 

 - Đăng cổng TTĐT Sở Tài chính; 

 - Lưu VT,TTr. 
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