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THÔNG BÁO 

Về nội dung tố cáo 

 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được nội dung tố cáo về hành vi 

vi phạm pháp luật của với ông Ngụy Khắc Phúc, Nguyên Chủ tịch UBND xã và 

ông  Hoàng Minh Thảo, Nguyên Công chức Địa chính xã Xuân Viên.  

Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện thụ lý tố cáo. 

Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo ông Ngụy Khắc Phúc, Nguyên Chủ 

tịch UBND xã Xuân Viên và ông  Hoàng Minh Thảo, Nguyên Công chức Địa 

chính xã Xuân Viên: 

1. Lập hồ sơ công nhận di tích Khu Lăng mộ cụ Đậu Vĩnh Trường, xã 

Xuân Viên với diện tích 500m2 không đúng với nguồn gốc đất đai tại bản đồ 299. 

2. Lập Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đậu Xuân 

Hải trái quy định của pháp luật. Cụ thể: Không có chữ ký giáp ranh giữa đất 

Khu Lăng mộ cụ Đậu Vĩnh Trường do họ Đậu quản lý với đất hộ ông Hải nên 

đã cấp đất cho ông Hải trùng lên phần lớn diện tích đất Lăng mộ cụ Đậu Vĩnh 

Trường. 

3. Sau khi Di tích được công nhận, UBND xã đã tổ chức giao đất Khu di 

tích cho dòng họ, tại thời điểm giao đất có thành phần: Ông Ngụy Khắc Phúc, 

Chủ tịch UBND xã và đại diện dòng họ (ông Đậu Quang  Bích, ông Đậu 

Hùng,…) nhưng không lập Biên bản giao đất, không có Bản đồ giao đất, không 

có ông Hoàng Minh Thảo, Công chức Địa chính.  

4. Ông Ngụy Khắc Phúc, Nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Viên để cho 

ông Đậu Xuân Hải đào đường đi chung vào khu lăng mộ; đào bới phía Nam và 

phía Tây Khu lăng mộ thành hố sâu; lấy đất lấp thửa đất 383 và thửa 384, bản đồ 

299 (đất 02 lúa) để trồng cây lâu năm là vi phạm phám luật; mặc dù công dân 

phát hiện đã báo cáo nhưng ông Phúc không xử lý.  

Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo. 

Vậy, thông báo để ông Ngụy Khắc Phúc, Nguyên Chủ tịch UBND xã và 

ông Hoàng Minh Thảo, Nguyên Công chức Địa chính xã Xuân Viên biết và thực 

hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận:                                                                          

- Chủ tịch UBND huyện; 

- CVP HĐND-UBND, Trưởng Ban TCD huyện; 

- Các ông: Ngụy Khắc Phúc, Hoàng Minh Thảo;  

- Lưu: VT, TCD.    

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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