TOØA AÙN NHAÂN DAÂN
THAØNH PHOÁ QUY NHÔN
TÆNH BÌNH ÑÒNH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Quy Nhôn, ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2019

Soá : 1010/TB-TLVA

THOÂNG BAÙO
VEÀ VIEÄC THUÏ LYÙ VUÏ AÙN
Kính göûi : - Anh Bùi Long Siêng - Sinh naêm: 1983 - Là nguyên đơn
Ñòa chæ: Thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Chị Trần Thị Ngọc Trâm - Sinh naêm: 1984 - Là bị đơn
Địa chỉ: Thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn ñaõ thuï lyù vuï
aùn dân sự soá: 1010/2019/TLST– HNGÑ Veà vieäc “ Ly hoân”
Theo ñôn khôûi kieän cuûa: Anh Bùi Long Siêng - Sinh naêm: 1983
Địa chỉ: Thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Nhöõng vaán ñeà cuï theå ngöôøi khôûi kieän yeâu caàu Toaø aùn giaûi quyeát bao goàm:
- Anh Siêng xin ly hôn chị Trần Thị Ngọc Trâm.
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Keøm theo ñôn khôûi kieän, ngöôøi khôûi kieän ñaõ noäp caùc taøi lieäu, chöùng cöù sau
ñaây: - Giaáy chöùng nhaän keát hoân (bản chính);
- Chöùng minh nhaân daân. (baûn sao).
Caên cöù vaøo Ñieàu 196 và Điều 199 cuûa Boä luaät toá tuïng daân söï, Toaø aùn nhaân
daân Tp. Quy Nhơn thoâng baùo cho anh Siêng và chị Trâm ñöôïc bieát.
Trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc Thoâng baùo naøy, chị Trâm (bị
đơn), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phaûi noäp cho Toaø aùn vaên baûn ghi yù kieán
ñoái vôùi yeâu caàu cuûa nguyên đơn vaø caùc taøi lieäu, chöùng cöù keøm theo, yêu cầu phản tố,
yêu cầu độc lập (nếu có). Tröôøng hôïp caàn gia haïn, thì phaûi coù ñôn xin gia haïn gôûi cho
Toaø aùn neâu roõ lyù do ñeå Toaø aùn xem xeùt. Heát thôøi haïn naøy maø người được thông báo
khoâng nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình ñoái vôùi yeâu caàu khởi kiện của người
khôûi kieän thì Toaø aùn caên cöù vaøo caùc taøi lieäu, chöùng cöù coù trong hoà sô ñeå giaûi quyeát
vuï aùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
Nôi nhaän :
- Nhö treân.
- VKS Tp. Quy Nhôn.
- Löu hồ sơ vụ án.
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