TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
Số: 12/TB-TLVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN
Kính gửi: - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Anh Nguyễn Văn Tình, sinh ngày 26/11/1988;
HKTT: thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng
Yên.
Hiện cư trú tại: số 201 Bonkin 225-16 Uonletong - Usongku Techon - Chung Nam - Korea (Hàn Quốc). (201번길 225-16
연래동 - 우정구 - 대전시 - 중남도 – 대한민국)
Ngày 06 tháng 8 năm 2018,Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thụ lý vụ án
hôn nhân gia đình số: 12/2018/TLST-HNGĐ về việc “Xin ly hôn” giữa:
Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 15/9/1989;
HKTT, nơi ở: đội 13, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng
Yên, tỉnh Hưng Yên.
Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Tình, sinh ngày 26/11/1988;
HKTT: thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Hiện cư trú tại: số 201 Bonkin 225-16 Uonletong - Usongku - Techon Chung Nam - Korea (Hàn Quốc). (201번길 225-16 연래동 - 우정구 - 대전시 중남도 – 대한민국)
Theo đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 15/9/1989;
HKTT, nơi ở: đội 13, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên,
tỉnh Hưng Yên.
Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:
1. Về tình cảm: xin ly hôn với anh Nguyễn Văn Tình.
2. Về con chung: không có, không yêu cầu tòa án giải quyết.
3. Về tài sản chung, công nợ, công sức chung: không có, không yêu cầu
tòa án giải quyết.
Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ
sau đây: 02 bản sao sổ hộ khẩu; bản sao CMND của anh Tình, chị Thanh;

giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, đơn đề nghị, biên lai nộp tiền tạm ứng án
phí.
Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân
dân thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên 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:
-

THẨM PHÁN

Như kính gửi;
Lưu hồ sơ vụ án.

Lê Quốc Huy

