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THÔNG BÁO
TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
- Căn cứ Điều 180 Bộ luật tố tụng dân sự,
- Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 44/2020/DSST ngày 19/02/2020, của Tòa
án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội,
Theo đơn yêu cầu của nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông
thôn, chi nhánh Hà Nội II đề ngày 30/10/2020 trình bầy:
Đồng bị đơn: Ông Triệu Khắc Mắc, sinh năm 1970, chị Phạm Thị Vân, sinh năm
1972; cùng cư trú tại: Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà
Nội;
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Ông Lương Văn Bàn, sinh năm 1947, bà Vũ Thị Chuyển, sinh năm 1948 và cháu
Nguyễn Quang Minh, sinh năm 2004; cùng trú tại: Số 31 ngách 36, ngõ 23 đường
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Các đương sự là bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có tên và địa chỉ
như trên không hợp tác với cơ quan tố tụng để giải quyết vụ án; việc niêm yết công
khai không đảm bảo cho người được cấp, tống đạt về văn bản cần được cấp, tống đạt
thông báo. Do vậy, việc cấp tống đạt văn bản tố tụng cho các đương sự là không thực
hiện được.
Bằng thông báo này, đề nghị Ngân hàng liên hệ với các cơ quan sau:
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án,
- Một trong các báo hàng ngày của Trung ương (Đăng 03 số liên tiếp)
- Phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình trung ương ba lần (Phát sóng
03 lần tiên tiếp) những nội dung sau:
1. Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội yêu cầu những người có
tên trên đến Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào hồi 8 giờ 30 ngày
13/11/2020 để làm việc và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công
khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất.
2. Trường hợp ngày 13/11/2020 các đương sự có tên trên không có mặt như đã
thông báo thì yêu cầu có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì vào hồi 8 giờ 30
ngày 23/11/2020 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai
chứng cứ và hòa giải lần thứ hai; nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử.
3. Yêu cầu Các đương sự có tên trên đến Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành
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phố Hà Nội vào hồi 8 giờ 30 ngày 30/11/2020 để tham gia phiên tòa sơ thẩm. Trường hợp
phiên tòa xét xử sơ thẩm bị hoãn vì lý do một trong các đương sự có tên trên vắng mặt thì
các đương sự có tên trên phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì vào hồi
8 giờ 30 phút ngày 10/12/2020 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2.
4. Đến 9 giờ 00 ngày 10/12/2020, người được thông báo trên báo, đài và cổng
thông tin điện tử của Tòa án mà không có mặt tại Toà án nhân dân huyện Thanh Trì,
thành phố Hà Nội để giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử tiến hành mở phiên tòa xét xử
vụ án theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Nơi nhận:
-

Người yêu cầu,
Các cơ quan thông tin, truyền thông
Lưu hồ sơ vụ án.
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