
TOA AN NHAN DAN 
11UYN CAO LQC 
T!NH LANG SO 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tii' do - Htnh phñc 

S: 1129/TB-TA Cao Lç3c, ngày 03 tháng 8 nám 2020 

THÔNG BAO NHAN TIN 

tIp du'o'ng siy; tham gia phiên hQp kiêm tra vic giao np, tiêp 
ông khai chfrng en' và hôa giãi; tham gia phiên tôa xét xii' 

Tôa an nha dahhuyn Cao Lc, tinh Lang San dang th 1, giài quy& vi 
an dan su so 44/202@/TLST-BNGED ngay 01/6/2020 ye viêc "Xrn ly hôn" giüa cac 
duang sir: 

Nguyen don: Chj Nguyn Thj Ngun. 

Bj dan: AnhLêDuyCa. 

Ciing dia chi: S nhâ 148, khu 06, Nam Quan, thj ti4n Dng Dàng, huyn 
Cao Lc, tinE Lang San. 

Nay, Tôa an nhân dan huyn Cao LOc, tinh Lçing Son can cir vào Diu 173 
B luât to tiing dan sr thông báo cho anh Lê Duy Ca, sinh ngày 02/9/1972, duc 
biêt: 

Chj Nguyn Thj Ngun khi kin yêu cu Tàa an giài quyt: 

V quan h hon nhân: Yêu câu duçc ly hon vâi anh Lé Duy Ca. 

con chung; v tài san chung; v nçi chung: Ch Nguyn Th Ngun 
không yêu câu Tôa an giài quyêt. 

Sau khi thông báo tin nay trong thai htn 15 ngày, anh Lê Duy Ca phài np 
cho Tôa an van bàn ghi kiên ciia rnlnh dOi vó'i yêu câu cüa chi Nguôn và các 
chrng cir, tài 1iu kern theo, yêu câu phàn to (nêu co) và den Tôa an nhân dan 
huyn Cao Lc dê tham gia tO tng vó'i tu cách là bj dan nhu sau: Viêt ti.r khai, lay 
1ô'i khai và tôa an giài thIch ye quyên du'çc trçi giüp pháp 1 min phi vào hôi 07 
giô' 30 phiit ngày 24/8/2020; tham gia phiên h9p kiêm tra vic giao np, tiêp can, 
cong khai chirng cir và hôa giài vào hôi 07 giè' 30 phiit ngày 31/8/2020. Nêu anh 
Lê Duy Ca tiêp tçic yang mt thI Tôa an së rn phiên tôa lan thir nhât yào lüc 07 
già' 30 phüt ngày 14/9/2020. Truô'ng h9'p yang mt ti phiên tôa lan thir nhât, 
phiên tôa s ducrc xét xii lan thu hai vào lüc 07 gi 30 phit ngày 22/9/2020. 

Nu anh Lê Duy Ca ithOng Co rnt tti Tôa an nhân dan huyn Cao Lc, tinE 
Lang San theo thO'i gian dã an djnh thI Tôa an s giài quyêt yang rnt anh theo quy 
djnh ciia pháp lut. 

A 

VAN PHONG UBND  T LIN5N 

So'  

DEN Ngdy  

Chuyéh  
Kiiih gii'i:j 

Dia 11 Duang Hung Vuo'ng, phuong Chi Lang, thanh phô Lang Son 

Phông TJy ban nhân dan tinh Ltng San. 



Uhi chii: Nu trong vic dàng tin có gI vu'ó'ng mc, d ngh Van Phông Uy 
ban nhan dan tinh Lng San lien h qua so din thoi 02053805805 dé trao dôi, 
giái quyêt. 

D nghj Van Phông Uy ban nhân dan tinE Lang San gUi kt qua däng tin v 
Tôa an nhân dan huyn Cao Lc, tinh Lang San dê có can cU' giài quyêt vi an. 

Tôa an nhân dan huyn Cao Lc, tinh Lang San trân tr9ng cam an. 

I'/o'i n/ian: 
- Nhir trên; 
- Luu ho so' vu an. 

THAM PHAN 
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