TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/2020/TBTL-HC

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
Kính gửi:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
3. Ông Võ Hồng Lễ – Sinh năm: 1958;
4. Bà Võ Thị Thanh Thúy – Sinh năm: 1961;
5. Bà Võ Thị Thanh Chi – Sinh năm: 1965;
6. Ông Võ Hồng Thái – Sinh năm: 1971;
Đồng trú tại: Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã thụ lý vụ án
hành chính số 41/2020/TLST-HC về việc khiếu kiện các quyết định hành chính
trong lĩnh vực quản lý đất đai giữa:
- Người khởi kiện: Ông Võ Hồng Lễ – Sinh năm: 1958; trú tại: Ấp Bình Hòa,
xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
- Người bị kiện:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. Bà Võ Thị Thanh Thúy – Sinh năm: 1961;
2. Bà Võ Thị Thanh Chi – Sinh năm: 1965;
3. Ông Võ Hồng Thái – Sinh năm: 1971;
Đồng trú tại: Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm: Hủy
Quyết định số 7127/QĐ-UB ngày 04/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khen và ông Võ Hồng Lễ và
Quyết định số 4044/QĐ-UB ngày 29/11/1993 của UBND tỉnh Bình Định về việc
chuyển giao tài sản cố định cho Công ty Vật tư y tế tỉnh Bình Định.

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau
đây: Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến yêu cầu khởi kiện vụ án hành chính của
ông Võ Hồng Lễ.
Căn cứ vào khoản 1 Điều 126 và Điều 128 của Luật tố tụng hành chính, Toà
án nhân dân tỉnh Bình Định thông báo cho những người nói trên được biết.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người bị kiện,
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của
mình về yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu
cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho
Toà 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 mà không có lý do
chính đáng, thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải
quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN
Nơi nhận:
- Như trên;

(Đã ký)

- VKSND tỉnh Bình Định;
- Lưu.
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