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THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

Kính gửi:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên
- Chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 2001; Đại diện theo
pháp luật: bà Nguyễn Thị Ảnh, sinh năm 1962; Đều trú tại:
thôn Cao Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Anh Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1978; Chị Tạ Thị Bách
Hiện trú tại: đội 8, thôn Đông Hồng, xã Phú Cường, Tp.
Hưng Yên, Hưng Yên
- Anh Vũ Ngọc Anh, sinh năm 1989; Hiện trú tại: số 10, phố
Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Ông Nguyễn Văn Thúc- sinh năm 1978; Bà Đặng Thị Yến
Địa chỉ: khu phố Cao Xá, phường Lam Sơn, Tp. Hưng YênHưng Yên.
- Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thụ lý sơ
thẩm vụ án dân sự số: 06/2017/TLST-HNGĐ về việc “Tranh chấp về thừa kế tài
sản ” giữa:
Nguyên đơn: chị Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 2001; Đại diện theo
pháp luật: bà Nguyễn Thị Ảnh, sinh năm 1962; Đều trú tại: thôn Cao Xá, xã Vũ
Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên , sinh năm 1983
Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1978;
HKTT: khu phố Cao Xá, phường Lam Sơn, Tp. Hưng Yên- Hưng Yên.
Hiện trú tại: đội 8, thôn Đông Hồng, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên,
tỉnh Hưng Yên
Theo đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thu Hương.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:
1. Yêu cầu phân chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Văn May để lại theo
pháp luật là thửa đất 2,25; tờ bản đồ số 51; diện tích là 283,9m2 tại phố Cao Xá
phường Lam Sơn, Tp. Hưng Yên- Hưng Yên; bác quyền thừa kế của anh
Nguyễn Văn Cao vì vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng.
2. Yêu cầu tuyên hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất số BK882202 do UBND thành phố Hưng Yên cấp
ngày 28/5/2013 cho ông Nguyễn Văn Cao và bà Tạ Thị Bách.
3. Yêu cầu tuyên vô hiệu giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giữa ông Nguyễn Văn Cao, bà
Tạ Thị Bách cho ông Nguyễn Văn Thúc và bà Đặng Thị Yến
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:
- Biên bản do UBND phường Lam Sơn lập ngày 21/10/2016; 26/10/2016 và
02/11/2016 (Bản photo có dấu giáp lai)
- Bản đồ 299, sao sổ mục kê (bản sao có dấu treo do UBND phường Lam
Sơn cung cấp)
- Phiếu cung cấp thông tin địa chính số 01 (bản sao chứng thực)
- GCN QSD đất BK882202; trích lục thửa đất xác định nghĩa vụ tài chính;
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất (bản photo
có đóng dấu của chi nhánh VPĐK đất đai thành phố Hưng Yên)
- Giấy xác nhận ông Nguyễn Văn May đã chết (Bản sao chứng thực)
- Trích lục khai sinh của chị Nguyễn Thị Thu Hương (Bản sao chứng thực)
- CMTND của bà Vũ Thị Ảnh (bản photo) .
- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính (photo)
- Đơn đề nghị cấp GCNQSD đất của anh Cao; Giấy nộp tiền vào ngân sách
nhà nước ngày 11/7/2013; Biên bản họp gia đình ngày 25/2/2013; danh
sách các chủ sử dụng đăng ký cấp mới GCNQSD đất (bản photo)
- Hộ khẩu của bà Nguyễn Thị Ảnh (bản sao chứng thực)
- Căn cước công dân, giấy khai sinh, sổ tạm trú của anh Vũ Ngọc Anh, (bản
sao công chứng)
- Đơn đề nghị của bà Ảnh ngày 03/11/2017.
Căn cứ vào Điều 196, 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân
thông báo cho các đương sự và Viện kiểm sát 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 Toà 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 Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà
người được thông báo không nộp cho cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối
với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện 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.
Nơi nhận:
- Viện kiểm sát tỉnh HY
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.
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