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THÔNG BÁO TÌM KIẾM  

NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-VDS ngày 08 tháng 01 năm 2021) 

Kính gửi: Ban biên tập cổng thông tin điện tử - Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk 

       Địa chỉ: 04 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông đang giải quyết việc dân sự sơ thẩm 

thụ lý số 103/2020/VDS-ST ngày 18/12/2020, về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất tích”. Để việc dân sự trên giải quyết đúng quy định, kính đề nghị Ban 

biên tập cổng thông tin điện tử - Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, đăng thông báo 

với nội dung như sau: 

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm kiếm bà 

Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990 – Địa chỉ trước khi biệt tích: thôn 3, xã Khuê 

Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk; đã bỏ đi khỏi địa phương từ 

tháng 8 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hà ở đâu về ngay Tòa án 

nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 159 Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), số điện thoại liên hệ: 

0262.3732391, để giải quyết việc ông Bùi Công Thân có đơn yêu cầu tuyên bố 

bà Hà mất tích; hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Hà thì thông báo cho 

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông theo địa chỉ như trên. 

 Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo này lần đầu tiên, 

nếu bà Hà không đến Tòa án để giải quyết thì Tòa án nhân dân huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                            
- Cổng TT điện tử TAND tỉnh Đăk Lăk; 

- Lưu hồ sơ; 
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