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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 11 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Phận, sinh năm: 1963; Là nguyên đơn
Ông Trần Văn Trọng, sinh năm: 1969; Là bị đơn
Đồng địa chỉ: Tổ 4, KV 7, P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
ô

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn đã thụ
lý vụ án dân sự số 207/2019/TLST– DS về việc “Tranh chấp chia tài sản chung”.
Theo đơn khởi kiện của: Ông Nguyễn Văn Phận, sinh năm: 1963
Địa chỉ: Tổ 4, KV 7, P. Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:
- Yêu cầu chia quyền sử dụng ruộng đất với diện tích 5.156m2 theo Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số 01699QSDĐ/L3 do UBND thành phố Quy Nhơn
cấp ngày 28/8/1999 cho 12 nhân khẩu theo quy định của pháp luật.
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp kèm theo các tài liệu,
chứng cứ sau: Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01699QSDĐ/L3
do UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 28/8/1999; CMND Nguyễn Văn Phận
(bản phô tô); Biên bản hòa giải không được; Đơn xin xác nhận các thành viên
trong hộ sử dụng đất (đều là bản sao).
Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân
dân Tp. Quy Nhơn thông báo cho các đương sự có tên trên được biết.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn, người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình
đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản
tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trong trường hợp cần gia hạn thì phải có văn bản xin
gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người
được thông báo không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu
khởi kiện của người khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong
hồ sơ vụ án để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Nơi nhận :

THẨM PHÁN

- Như trên;
- VKSND Tp Quy Nhơn;
- Lưu HS.
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