Tiên Phước: Chồng giết vợ rồi tự tử vì mâu thuẫn gia đình

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh TV

Qua điều tra ban đầu, xác định: Do mâu thuẫn gia đình nên trước ngày xảy ra vụ án vài ngày,
chị Hoàng Thị Kim Anh (sinh năm: 1981, trú tại: Thôn 2, Tiên An, Tiên Phước) về nhà mẹ ruột
tại thôn 5, Tiên An, Tiên Phước để ở. Khoảng 14 giờ 15 phút, ngày 19/02/2018 chị Anh về tại
nhà Bùi Ngọc Trang (sinh năm: 1978, trú tại: Thôn 2, Tiên An, Tiên Phước, là chồng của chị
Anh, đây cũng là ngôi nhà chung của hai vợ chồng). Tại đây, Trang và chị Anh có lời qua tiếng
lại. Chị Anh đi xuống nhà dưới lấy áo quần để tiếp tục về nhà mẹ ruột tại thôn 5, Tiên An, Tiên
Phước.
Khoảng gần một phút sau, Trang đi theo xuống nhà dưới và dùng rựa chặt một nhát vào vùng
cổ bên phải của chị Anh rồi bỏ chạy. Ngay lúc này, chị Anh được người thân phát hiện trong tư
thế nằm nghiêng người về bên trái, ở phần cổ bên phải có một vết thương và chảy nhiều máu,
đầu hướng vào bếp. Mặc dù, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng chị Anh đã chết trên
đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Đối với Bùi Ngọc Trang sau đó được phát hiện
chết trong tư thế treo cổ tại vườn keo của gia đình ông Bùi Thanh Thiểm (thôn 2, Tiên An, Tiên
Phước), cách hiện trường vụ án khoảng 01 km.

Tại hiện trường, phát hiện nhiều vết máu, 02 điện thoại di động bị bể vỡ, 01 con rựa dính máu,
nhiều sợi tóc.

Theo chính quyền địa phương và người dân sinh sống gần nhà hai vợ chồng thì hai vợ chồng
cưới nhau vào năm 2013. Từ khi chung sống với nhau đến trước lúc xảy ra vụ án thì chính
quyền địa phương cũng như người dân không biết hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì, cũng như
không nghe vợ chồng lớn tiếng với nhau, đến ngày 19/02/2018 thì xảy ra vụ án đau lòng như
trên.
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Ngay sau khi xảy ra vụ án được báo cho Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam và Viện kiểm
sát nhân dân tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
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