TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 191/TB-TLVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
An Lão, ngày 04 tháng 03 năm 2021
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

Kính gửi:
- Chị: Lê Thị Mỹ Dung. Địa chỉ: Thôn Vạn Xuân, xã An Hòa,
huyện An Lão, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0867.406.979, là nguyên đơn.
- Anh: Bùi Văn Hiểu. Địa chỉ: Thôn Vạn Xuân, xã An Hòa,
huyện An Lão, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0394.579.377, là bị đơn.
Ngày 04 tháng 03 năm 2021, Tòa án nhân dân huyện An Lão đã thụ lý vụ án dân
sự số: 33/2021/TLST-HNGĐ về việc " Ly hôn, tranh chấp về nuôi con chung khi ly
hôn".
Theo đơn khởi kiện của chị Lê Thị Mỹ Dung. Địa chỉ: Thôn Vạn Xuân, xã An
Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0867.406.979.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:
- Về hôn nhân: Xin ly hôn với anh Bùi Văn Hiểu.
- Về nuôi con chung: Khi ly hôn, chị Dung nhận nuôi 02 con chung tên Bùi Lê
Hữu Hoài, sinh ngày 26/3/2003 và Bùi Lê Huy Hoàng, sinh ngày 02/5/2006 đến trưởng
thành, không yêu cầu anh Hiểu cấp dưỡng tiền nuôi con.
- Về chia tài sản: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.
" Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường"
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:
1. 02 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Mỹ Dung và Bùi Văn Hiểu (Bản
photo công chứng);
2. 01 sổ hộ khẩu gia đình chủ hộ Bùi Văn Hiểu (Bản photo công chứng);
3. 01 giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính);
4. 02 giấy khai sinh con Bùi Lê Hữu Hoài và Bùi Lê Huy Hoàng (Bản photo công
chứng);
5. 01 giấy thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng đề ngày 28/7/2020 (Bản chính);
6. 01 giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (bản photo công chứng);
7. 01 đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.
Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân
huyện An Lão thông báo cho anh, chị 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). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn 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 kến 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 để giải quyết vụ án theo quy
định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Nguyên đơn: Dung;
- Bị đơn: Hiểu;
- VKSND huyện An Lão;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.
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