Th by, ngày 28/11/2020
Ch trong êm 26-11, ti 2 a im huyn Bc Trà My, tnh Qung Nam xy ra 2 v n súng khin ít nht 4 ngi thng vong.
Hin vn cha xác nh 2 v n súng có phi do mt ngi gây ra hay không, nguyên nhân v vic cng cha c làm rõ.
Khuya 26-11, lãnh o Công an tnh Qung Nam xác nhn ti thôn Dng Thnh, xã Trà Dng, huyn Bc Trà My,
tnh Qung Nam xy ra v n súng khin 1 ngi cht.
Theo thông tin ban u, v án mng c bit nghiêm trng này xy ra vào khong 19 gi cùng ngày. Theo tìm hiu ca
phóng viên, nn nhân là ông Nguyn Thành Ti - SN 1971, trú thôn Dng Thnh.
Bà Phm Th Ánh Tuyt, v ông Ti, cho bit trong lúc v chng bà ang xem tivi ti phòng khách gia ình thì bt ng,
mt ngi hàng xóm là .X.H xông vào, dùng súng bn thng vào vùng ngc ca ông Ti.
Sau khi gây án, H. li xe máy, nhanh chóng b trn.
Nguyên nhân ban u ca v n súng c cho là do mâu thun trong lúc nhu trc ó.

Ngi dân a phng theo dõi v n súng khin 1 ngi àn ông t vong xã Trà Dng
Cng trong khong thi gian trên, cách thôn Dng Thnh khong 400m - thuc a phn th trn Trà My, huyn Bc Trà
My - cng xy ra v n súng khin 3 ngi b thng.
Trong ó, 2 ngi b thng nng và mt cháu nh b thng nh tay. Hin c 3 ngi ã c chuyn n bnh vin cp cu. Nhng ngi b
thng có quan h là m, con và cháu trong mt gia ình.
Mt lãnh o Công an huyn Bc Trà My cho bit ang phi hp vi các n v nghip v ca Công an tnh Qung Nam tung
lc lng t chc truy tìm hung th.
"n thi im này vn cha xác nh 2 v n súng có phi do mt ngi gây ra hay không. Nguyên nhân v vic cng cha c
xác nh. Hin ti tri ti, a phng li có ma ln nên vic iu tra, phá án ang gp mt s khó khn" – v lãnh o Công an
huyn Bc Trà My thông tin.
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