
TRUNG DUC LU 
Âm mưu phạm tội bắt cóc; Bắt cóc (3 tội danh); Đi xuyên bang để  giúp tổ  chức tống 
tiền; Âm mưu thu thập gia  hạn tín dụng bằng cách tống t iền; Thu thập gia hạn 
tín dụng bằng cách tống tiền; Âm mưu phân phối cần sa; Trợ giúp và tiếp tay 

MÔ TẢ 
Các bí danh: Trung  D. Lu, Tuan Hoang, Phong Le, Phong Van Le, Brendan Lu, Calvin Lu, Trung Lu, Duc Trung, Duc L. Trung, Lu Trung, "B" 

Các ngày sinh được sử dụng: 1 Tháng 10, 1980; 2 Tháng 12, 1979; 
9 Tháng 12, 1979; 13 Tháng 11, 1980; 1 Tháng 10, 1981, 10 Tháng 10, 1982 

Nơi sinh: Việt Nam Cộng Hòa 

Tóc: Đen Mắt: Nâu 

Chiều cao: 5'7" Cân nặng: 140 pounds 

Giớ tính: Nam Chủng tộc: Á Châu 

Nghề nghiệp: Thợ làm móng Quốc tịch: Việt Nam 

Vết sẹo và dấu vết: Lu có nhiều hình xăm trong đó có một hình một con rồng 
nằm giữa lưng với dòng chữ "Asian Pride" (“Niềm Tự Hào Ạ́ Châu”) viết với chữ 
lớn ngay phía  trên con rồng, và một hình xăm không rõ trên ngưc trái. Cả hai 
cánh tay  trên của đương sự đều được xăm rất nhiều kề cả phác họa hình rồng 
với móng vuốt và một con hổ. 

NCIC (Trung Tâm Thông Tin Tội Phạm Quốc Gia): W660651561 

TIỀN THƯỞNG 
FBI trao giải thưởng 50.000 đô la Mỹ cho thông tin dẫn trực tiếp tới việc bắt giữ Trung Duc Lu 

NHẬN XÉT 
Trung Duc Lu sinh tại Việt Nam Cộng Hòa và đến Hoa Kỳ khi còn là một thiếu niên. Đương ṣư có mối quan hệ gắn bó với thành phố New York, nơi đươmg ṣư cư trú tại  quận 
Queens. Lần cuối cùng Lu được xác nhận là ở Việt Nam Cộng hòa. Đương ṣư  nói được tiếng Anh và tiếng Việt. Lu đựơc nghi ngờ là thành viênị  của băng đảng đường phố 
Sinh Ra Để Giết, còn được gọi là BTK (Born To Kill) hoặc Canal Boys. 

THẬN TRỌNG 

Trung Duc Lu bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến vụ tra tấn, bắt cóc và sát hại hai anh em người Việt ở Philadelphia, Pennsylvania vào Tháng 8 năm 2014.  Một người 
đàn ông thứ ba cũng bị tra tấn và bắt cóc, nhưng đã sống sót sau vụ tấn công. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành cho Lu tại Tòa án 
Quận Hoa Kỳ, Quận Đông Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, sau khi đương sự bị buộc tội âm mưu bắt cóc; Bắt cóc (3 tội danh); Đi xuyên bang để giúp  tổ chức tống 
tiền; Âm mưu thu thập gia hạn tín dụng bằng cách tống tiền; Thu thập gia hạn tín dụng bầng cách tống tiền; Âm mưu phânp pthối cần sa; Trợ giúp và tiếp tay 



PHẢI ĐƯỢC  COI LÀ CÓ VŨ KHÍ VÀ NGUY HIỂM VÀ LÀ� MỘT RỦI RO CHO CÁC CHUYẾN BAY QUỐC TẾ 
Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến người này, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng FBI địa phương của bạn hoặc Đại sứ 

quán Mỹ gần nhất hoặc Lãnh sự quán. 

Văn phòng hiện trường: Philadelphia 




