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THÔNG BÁO
VÊ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
K ính gửi:

- Chị Ngụy Thị Nhung, Sinh năm 1983.
Nơi đăng ký hộ khấu thường trú: Xóm Cốc Nghịu, xã Sóc Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Băng.
Chồ ở hiện nay: Xóm Hoàng I, xă Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ nơi làm việc: Nhà nghỉ Trung Thành, số nhà 125, Tổ 32, Phường
Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Số điện thoại: 0911331483; số Fax, địa chỉ thư điện tử: Không có.
Là: Nguyên đơn.
- Anh Hà Văn An; Sinh năm 1985.
Địa chỉ: Xóm Cốc Nghịu, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Nơi làm việc: Không;
Số điện thoại: 0977407660; số Fax, địa chỉ thư điện tử: Không có.
Là bị đơn.
Ngày 28/8/2018, Toà án nhân dân huyện Hà Quảng đâ thụ lý vụ án Hôn
nhân Gia đình sơ thẩm số: 14/2018/TLST - HNGĐ về việc "Ly hôn, Tranh chấp
về nuôi con".
Theo đơn khởi kiện của chị Ngụy Thị Nhung;
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cốc Nghịu, xã Sóc Hà, huyện Hà
Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Chồ ở hiện nay: Xóm Hoàng I, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ nơi làm việc: Nhà nghỉ Trung Thành, số nhà 125, Tô 32, Phường
Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Sổ điện thoại: 0911331483; số Fax, địa chỉ thư điện tử: Không có.
Nhừng vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:
- Yêu cầu ly hôn với anh Hà Văn An;
- Yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng con chung Hà Hải Nam^không yêu
cầu bị đơn cấp dường nuôi con.
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chúng cứ
sau đây:
1 - Bản sao giấy chứng nhận kết hôn giữa chị Ngụy Thị Nhung và anh Hà
Văn An;
2 - Bản sao giấy chứng minh nhân dân mang tên Ngụy Thị N hung'
3 - Bản sao Trích lục giấy khai sinh con Hà Hải Nam;

4 - Bản sao sổ hộ khẩu chủ hộ Hà Văn An.
Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân
dân huyện Hà Quảng thông báo cho anh, chị được biết.
Trong thời hạn 15 ngày, kê từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn phải
nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và
các tài liệu, chứng cứ kèm theo (Giấy chứng minh nhân dân phô tô chứng thực,
giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018....^, yêu cầu phản tố (nếu có).
Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu
rõ lý do đe Toà án xem xét. Het thời hạn này mà người được thông báo không
nộp cho Toà án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người
khời kiện thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải
quyết theo quy định của pháp luật.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ vụ án.

