CƠ QUAN FBI
TRUY NÃ
PHẠM TIẾN HÙNG
Bỏ trốn bất hợp pháp hòng tránh việc truy tố, Giết người (5 tội danh) , Hành hung, cố ý
sát hại với vũ khí, Thông đồng âm mưu, Mang súng không giấy phép

MÔ TẢ
Các Biệt danh: Hùng Phạm, Phạm Hùng, Hùng-Tiến Phạm, Hung Suk, Chung Hung Fan, Hung Tien Fan,
Ah Hung, Fan Chung-Hung, Tiến Phạm Hùng
Các ngày sinh được sử dụng: January 22, 1960 Nơi Sinh: Mông Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Bắc Việt Nam
Tóc: đen
Mắt: Nâu
Chiều cao: 5’2” tới 5’4”
Nặng: 115-135 pounds
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Châu Á
Quốc tịch: Việt Nam
NCIC: W641471850
Các ngôn ngữ: Việt, Hoa, Anh

TIỀN THƯỞNG
Cơ quan FBI đề nghị trao thưởng lên tới $30,000 cho những thông tin dẫn đến
việc bắt giữ và kết án Phạm Tiến Hùng.
NHẬN XÉT
Được biết Phạm Tiến Hùng đã từng lui tới các nơi như Canada, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, và Hồng Kông.
Hùng còn có mối quan hệ tại các thành phố như Boston, bang Massachusetts, Philadelphia bang Pennsylvania,
Chicago, bang Illinois, Toronto, nước Canada, và sung quanh vùng vịnh Bay Area của thành phố San Francisco. Nơi
cư ngụ cuối cùng được biết là tại Băngkốc, Thái Lan vào giửa hoặc cuối thập niên 1990. Hùng được biết đến là một
người chi tiêu hào phóng, thích chơi xe đẹp và uống rựu Cognac.

CẢNH BÁO
Phạm Tiến Hùng được truy nã vì đã bị cáo buộc tội có tham gia trong một vụ án giết năm mạng người theo hình
thức hành quyết. Sự việc xảy ra tại một câu lạc bộ nơi phố tàu ở thành phố Boston, bang Massachusetts vào ngày
12 tháng 1, 1991. Các dân địa phương biết đến vụ tàn sát này qua tên gọi là Boston Chinatown Massacre (Vụ Tàn
Sát Trên Phố Tàu Boston). Vào lúc khuya, Hùng, một cộng sự viên của tổ chức xã hội đen Ping On, bị cáo buộc đã
vào một sòng bạc bất hợp pháp tại địa điểm 85A Tyler Street, Boston Massachusetts, và ra tay bắn sáu người trong
lúc họ đang cờ bạc, theo hình thức hành quyết. Trong sáu nạn nhân, chỉ duy nhất một người sống sót. Sau khi Đại
Bồi Thẩm Đoàn của Toà Án Thượng Thẩm quận Suffolk cáo buộc Hùng với năm tội danh giết người, một tội danh
thông đồng âm mưu, và một tội danh mang súng không có giấy phép, vào ngày 18 tháng 1, 1991, Khối Cộng Đồng
Bang Massachusetts, Quận Suffolk đã ban hành một lệnh bắt của địa phương, để bắt giữ lấy Hùng.
Sau vụ tàn sát, Hùng bỏ chạy đến thành phố New York, bang New York. Vào ngày 1, tháng 2, 1991, Hùng đã lên
một chuyến bay đi thằng qua Hồng Kông. Vào ngày 15 tháng 2, 1991, một lệnh bắt giữ liên bang được ban hành

cho Hùng qua Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, Địa Hạt Massachusetts, sau khi Hùng đã bị cáo buộc thêm tội danh bỏ trốn
bất hợp pháp hòng tránh việc truy tố.

PHẢI XEM NHƯ MỘT THỦ PHẠM CÓ TRANG BỊ VŨ KHÍ VÀ NGUY HIỂM. HÙNG
CÒN LÀ MỘT MỐI NGUY CƠ BỎ TRỐN RA NƯỚC NGOÀI
Nếu có bất cứ thông tin liên quan đến vụ điều tra nêu trên, xin liên lạc văn phòng FBI qua số điện thoại
miễn phí 1-800-225-5324. Quý vị cũng có thể liên hệ đến văn phòng FBI địa phương hoặc tại tòa đại sứ
hay tòa lãnh sự Mỹ gần nhất nơi vùng sở tại. Quý vị cũng có thể cung cấp thông tin qua mạng tại
tips.fbi.gov.

