Mt nam thanh niên c phát hin t vong trên ng nghi do b sát hi ti a bàn P. Hòa Hi (Q. Ng Hành Sn, à Nng).
Ngay trong êm, C quan CST CAQ Ng Hành Sn tin hành xác minh và truy bt c th phm khi y ang chun b b
trn. Bc u, c quan CA xác nh nguyên nhân án mng là do mâu thun trên mng xã hi.
i tng gây án Nguyn Tun
Chiu 14-1, CAQ Ng Hành Sn cho bit, ã bàn giao i tng Nguyn Tun (1990, quê xã Qu Châu, H. Qu Sn, tnh
Qung Nam) cho Phòng Cnh sát hình s CATP à Nng tip tc iu tra, làm rõ v hành vi git ngi. Trc ó, 23 gi ngày
13-1, nhn tin báo ti ngã t ng Võ Quý Huân – Nguyn Duy Trinh (P. Hòa Hi) xy ra án mng, i Cnh sát hình s
CAQ Ng Hành Sn phi hp CAP Hòa Hi nhanh chóng có mt ti hin trng tin hành iu tra, làm rõ.
Qua khám nghim hin trng, lc lng Công an xác nh nn nhân tên H.B.L (1995, trú P. Hòa Hi) ã t vong vi mt vt
thng ti vùng c lõm vai trái; ng thi, xác nh i tng nghi vn gây án là Nguyn Tun. Trin khai lc lng truy bt, n 0 gi
ngày 14-1, i Cnh sát Hình s và CAP Hòa Hi phát hin Nguyn Tun ang thu xp hành lý ti nhà tr nm trên ng
Nguyn Duy Trinh (P. Hòa Hi) chun b v quê nên tin hành bt gi.
Ti c quan Công an, Tun tha nhn chính mình là ngi ã dùng dao dâm anh H.B.L t vong. Theo Tun khai nhn,
khong 18 gi ngày 13-1, Tun cùng nhóm bn làm á Granite, nhu ti quán T.D nm trên ng Lê Vn Hin (à Nng),
lúc này Tun gp Quý, i cùng H.B.L n quán. Do Quý và Tun trc ó có gây g chc nhau trên facebook nên khi
vào quán L. bt ng òi ánh Quý thì c mi ngi can ngn. L. nói vi Tun "thách mi bc ra khi quán", Tun nói "ta ây
mi ánh i".
Sau ó, mi ngi can ngn, gii tán, Tun c bn ch v phòng tr nm trên ng Nguyn Duy Trinh. Lúc này, Tun nhn tin
hn gp Quý ti cu C Cò gii quyt mâu thun. Khi i, Tun th theo mt con dao ri n im hn nhng Quý không n. Tun
i b t cu C Cò v phòng, n ngã t Võ Quý Hun – Nguyn Duy Trinh thì bt ng gp L. Ti ây, L. xông n ánh Tun nên
i tng rút dao chng tr và âm trúng vào vùng c ca L. Ngay sau khi gây án, Tun vt b dao trong bi c ven kit
bê-tông ng Nguyn Duy Trinh, v phòng tr thu dn c chun b v quê thì b bt gi.
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