Th t, ngày 11/11/2020
Xác nh nhóm i tng s dng hung khí ánh nhau, Thng úy Nguyn Tun Minh ã yêu cu các i tng v tr s Công an
xã làm vic gii quyt theo quy nh ca pháp lut, nhng các i tng không chp hành mà tn công khin Thng úy
Minh t vong.
Khong 13h15', ngày 10/11, sau khi nhn c tin báo ca qun chúng nhân dân v vic ti xng may ca anh Nguyn
Vn Hng (SN 1973 thôn Sàng, xã o Lý, huyn Lý Nhân, tnh Hà Nam) xy ra v ánh nhau gia anh Hng và các i
tng Nguyn Vn Côn (SN 1979), Trn Quang oài (SN 1972) u trú ti thôn ng Phú, xã Nguyên Lý, huyn Lý Nhân
và Phan Vn Th (SN 1978) trú ti thôn Trác Ni, xã Trn Hng o, huyn Lý Nhân, Công an xã o Lý ã báo cáo lãnh
o Công an huyn Lý Nhân, ng thi c Thng úy Nguyn Tun Minh và ng chí Nguyn Vn Huynh, Công an viên trc
tip xung hin trng nm tình hình, gii quyt v vic.
Khi xung hin trng, xác nh nhóm i tng này s dng hung khí ánh nhau, ng chí Minh ã yêu cu các i tng v tr s
Công an xã làm vic gii quyt theo quy nh ca pháp lut, nhng các i tng không chp hành. i tng Nguyn Vn
Côn ã tn công làm ng chí Minh trng thng.

Thng úy Nguyn Tun Minh (1990 - 2020).
Sau khi c qun chúng nhân dân a i cp cu, n khong 15h cùng ngày, ng chí Minh ã t trn ti Bnh vin huyn Lý
Nhân, nguyên nhân do b v lá lách trái gây mt máu dn n t vong.
Hin c quan Cnh sát iu tra Công an tnh Hà Nam ã gi 3 i tng trên iu tra, gii quyt v vic theo quy nh ca pháp
lut.
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