TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1675/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Ông Đinh Việt Quân, sinh năm 1977.
Nơi cư trú: Số 40 – 42 – 44, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh
Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Là người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Bị hại
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1676/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Âu Minh An, sinh năm 1957.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1677/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Công Định, sinh năm 1955.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1678/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1985.
Nơi cư trú: Ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1679/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1971.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1680/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Xuân Vị, sinh năm 1984.
Nơi cư trú: Ấp Tà Ky, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1681/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Phùng Minh Hoàng, sinh năm 1956.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1682/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Huệ Đăng, sinh năm 1971.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1683/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1951.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1684/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Hồng Xuân, sinh năm 1956.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1685/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Thạch Thị Phal, sinh năm 1940.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1686/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Thạch Diên, sinh năm 1953.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1687/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Thạch Thị Dung, sinh năm 1964.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1688/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trương Văn Thol (Trương Danh Thol), sinh năm 1957.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1689/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Văn Quang, sinh năm 1950.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1690/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Ngô Trọng Hữu, sinh năm 1981.
Nơi cư trú: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Chỗ ở: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Là người làm chứng.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1691/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Dương Hồng Thanh Phương, sinh năm 1982.
Nơi cư trú: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1692/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Phan Thị Nhựt, sinh năm 1946.
Nơi cư trú: Ấp 20, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1693/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1971.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1694/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Thanh Xuân, sinh năm 1959.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1695/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Thạch Thị Khanh, sinh năm 1961.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1696/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trương Văn Trung (Trương Thành Trung), sinh năm 1954.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1697/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Văn Nhành, sinh năm 1967.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1698/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1969.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1699/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Văn Chưởng, sinh năm 1964.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1700/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Võ Thị Lắm, sinh năm 1968.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1701/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Huỳnh Thị Nguyệt, sinh năm 1959.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1702/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1959.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1703/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trịnh Văn Trí, sinh năm 1967.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1704/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn cẩm Hồng, sinh năm 1970.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1705/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Thảo Hiệp, sinh năm 1975.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1706/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lý Văn Quan, sinh năm 1984.
Nơi cư trú: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1707/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Huỳnh Ái Việt, sinh năm 1960.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1708/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Thị Hằng, sinh năm 1979.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1709/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trương Sà Rết, sinh năm 1967.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1710/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Thanh Thiên, sinh năm 1978.
Nơi cư trú: Ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1711/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Âu Văn Minh, sinh năm 1953.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1712/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thị My, sinh năm 1975.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1713/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lâm Thị Dướl, sinh năm 1952.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1714/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lâm Thị Sóc, sinh năm 1946.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1715/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Cao Hồng Phượng, sinh năm 1962.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1716/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Võ Văn Quyền, sinh năm 1956.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1717/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thị Ba (Nguyễn Thị Mỹ Ba), sinh năm 1955.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1718/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Tạ Ngọc Thương, sinh năm 1986.
Nơi cư trú: Ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1719/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Văn Nhứt, sinh năm 1986.
Nơi cư trú: Ấp Toàn Thắng, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1720/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thanh Khởi, sinh năm 1973 (đại diện cho ông Nguyễn
Tấn Vinh).
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1721/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lê Thị Mỹ Hồng, sinh năm 1955.
Nơi cư trú: Ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1722/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lý Thị Khéo, sinh năm 1951.
Nơi cư trú: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1723/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1973.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1724/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lê Hoàng Thúc, sinh năm 1966.
Nơi cư trú: Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1725/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Đào Thị Kim Hương, sinh năm 1969 (đại diện cho bà Thạch Thị
Huệ).
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1726/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lý Dương, sinh năm 1974.
Nơi cư trú: Số 183, ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh
Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1727/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Lý Thị Hương, sinh năm 1955.
Nơi cư trú: Ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc
Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1728/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Phạm Tuyết Trinh, sinh năm 1957
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1729/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Nguyễn Thị Chác, sinh năm 1948.
Nơi cư trú: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1730/GTT-TA
Bạc Liêu, ngày 09 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP
XÉT XỬ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2018/TLST-HS ngày
24 tháng 9 năm 2018.
Căn cứ Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Triệu tập: Trần Chí Tính – cán bộ địa chính
Địa chỉ: UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Là người làm chứng.
Vào lúc 07 giờ 30 phút, các ngày 06, 07 tháng 11 năm 2018 (dương lịch)
phải có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, để tham gia phiên tòa sơ
thẩm. (Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, thành phố
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Trong vụ án hình sự Lê Anh Duy và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Bạc Liêu truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy
định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Khi đến Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập này, giấy chứng minh nhân
dân và những giấy tờ cần thiết có liên quan đến vụ án (nếu có). Nếu vắng mặt
Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
THẨM PHÁN

Bùi Anh Tuấn

