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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H, ngày 13 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
Căn cứ vào các điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật
tố tụng dân sự;
Căn cứ Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12
năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và
lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hôn hân gia đình sơ thẩm;
Xét thấy: Nguyên đơn chị Nguyễn Mai L rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện là
hoàn toàn tự nguyện và đúng quy định của pháp luật theo quy định tại điểm c
khoản 1 Điều 217 BLTTDS.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ giải quyết vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 244/2018/TLSTHNGĐ ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc "Yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi
con", giữa:
Nguyên đơn: Chị Nguyễn Mai L, sinh năm 1986. Địa chỉ: Số nhà 02,
đường M, tổ 3 phường M, thành phố H, tỉnh Hà Giang.
Bị đơn: Anh Lục Trọng B, sinh năm 1981. Địa chỉ: Số nhà 21A, ngõ 65
đường 19/5, tổ 1, phường N, thành phố H, tỉnh Hà Giang.
2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:
- Đương sự có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án theo quy định của pháp luật.
- Về án phí: Miễn tiền án phí cho chị Nguyễn Mai L.
3. Đương sự chị Nguyễn Mai L có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng
cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận
được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ
luật tố tụng dân sự.
Nơi nhận:
- Đương sự;
- VKSND TPH;
- THADS TPH;
- Lưu hồ sơ vụ án.
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