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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
Kính gửi : - Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn.
- Anh Nguyễn Thanh Lập, sinh năm1993
Là nguyên đơn.
- Vợ chồng ông Võ Bình, sinh năm 1973
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1979
Là bị đơn.
- Chị Nguyễn Thị Ngọc Dịu, sinh năm 1994,
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Cùng địa chỉ: Thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Toà án nhân dân thị xã An Nhơn đã thụ lý
vụ án dân sự số 68/2019/TLST-DS về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.
Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn Thanh Lập
Địa chỉ: Thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:
Vào ngày 12/7/2019 vợ chồng ông Võ Bình- bà Nguyễn Thị Phương
Thảo có vay của anh số tiền là 315.000.000.đ , khi vay hai bên có ký kết bằng
văn bản tại Văn phòng công chứng số 21 Lê Hồng Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh
Bình Định, thời hạn vay 01 tháng, mức lãi suất thỏa thuận là 0%, mục đích vay
để lấy vốn làm ăn. Quá hạn trả nợ, vợ chồng ông Bình-bà Thảo không trả tiền
như đã thỏa thuận. Nay anh (Lập) yêu cầu vợ chồng ông Bình-bà Thảo có
nghĩa vụ trả cho vợ chồng anh ( Nguyễn Thanh Lập- Nguyễn Thị Ngọc Dịu) số
tiền nợ vay là 315.000.000.đ(Ba trăm mười lăm triệu đồng), không yêu cầu tính
lãi.
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện nộp các tài liệu, chứng cứ sau
đây:
- 01 Hợp đồng vay tài sản (bản photo);
- 01 giấy CMND tên ông Nguyễn Thanh Lập(bản sao);
- 01 sổ hộ khẩu chủ hộ tên Nguyễn Thành (bản sao);
Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án
nhân dân thị xã An Nhơn thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân thị xã An
Nhơn, nguyên đơn anh Nguyễn Thanh Lập, bị đơn vợ chồng ông Võ Bình-bà
Nguyễn Thị Phương Thảo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn
Thị Ngọc Dịu được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này bị đơn ông
Võ Bình - bà Nguyễn Thị Phương Thảo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên
quan chị Nguyễn Thị Ngọc Dịu 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). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn
xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà
người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi
kiện, thì Tòa án căn cứ và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ
án đúng theo pháp luật.
Nơi nhận:
-VKSND TX. An Nhơn;
- Đương sự;

THẨM PHÁN

- Lưu hồ sơ

Huỳnh Thị Kiều Oanh

