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TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Khái quát về các giải pháp về “phòng chống tội phạm” bằng thiết kế môi trường xây
dựng trên thế giới, PGS.TS.KTS. Trần Văn Khải cho rằng quan niệm truyền thống (và
hiện nay ở Việt Nam) chủ yếu thiên về cách xây kín cổng cao tường, nhưng thực tế cho
thấy chủ nhân sẽ bị cô lập khi tội phạm xâm nhập. Quan niệm phương Tây hiện đã
chuyển hướng sang các giải pháp thiết kế đô thị nhằm phòng chống tội phạm bằng cách
phát huy vai trò cộng đồng có hiệu quả hơn thay cho biện pháp chỉ xây dựng kiên cố.
Trước xu hướng đó, chuyên ngành “Phòng chống tội phạm thông qua thiết kế môi trường
(CPTED)” đã được thiết lập trên cơ sở của hai môn: Tội phạm học (Criminology) và Nạn
nhân học (Victimology). Các nghiên cứu tội phạm học đã đưa ra rất nhiều nguyên nhân
dẫn đến tội phạm, trong đó nổi bật là hai nhóm lý thuyết: các thuyết về bản chất con
người và các thuyết xã hội học. Ngoài nguyên nhân sinh ra tội phạm là do ảnh hưởng của
ma quỷ và thiên văn (trước công nguyên), các thuyết về bản chất con người cho rằng
phạm tội bắt nguồn từ thói quen, sở thích hư hỏng của con người – vì vậy cần có pháp
luật để giúp tinh thần thống trị được bản năng của con người; cũng có quan điểm cho
rằng bản chất tội phạm là có tính bẩm sinh do đó có thể dựa vào hộp sọ, diện mạo để
đoán được người phạm tội. Dầm dần xuất hiện các thuyết xã hội học lại chỉ ra việc phạm
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tội phát sinh do những nguyên nhân từ môi trường sống và từ những tình huống cụ thể.
Tội phạm được coi là kết quả của áp lực xã hội và các nhân tố xã hội, kinh tế, do đó việc
cải thiện môi trường sống sẽ giúp hình thành xã hội yên bình. Bên cạnh đó, “tình huống
cụ thể, cơ hội phạm tội” cũng là nguyên nhân gốc rễ sinh ra tội phạm. PGS.TS.KTS. Khải
dẫn lời Lawrence Cohen và Marcurs Felson cho rằng, cơ hội phạm tội sẽ hình thành khi
hội đủ ba yếu tố: (i) mục tiêu phạm tội, (ii) thiếu sự bảo vệ để ngăn chặn tội phạm và (iii)
động cơ phạm tội. Ngoài ra, nạn nhân cũng đóng vai trò quan trọng làm phát sinh hoặc
thúc đẩy tội phạm do sự phô trương tài sản, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết và tự đưa mình
vào thế khó có khả năng tự vệ, hoặc do sự dễ dãi, tính hám lợi và bội bạc của nạn nhân.
“Thuyết sự lựa chọn duy lý” cho rằng người có ý phạm tội đều phải cân nhắc trước khi
quyết định hành vi, xem có diễn ra thuận lợi hay không, do đó việc thiết kế môi trường
cần loại bỏ những yếu tố thuận lợi cho việc phạm tội và tăng rủi ro bị bắt của tội phạm.
Từ những lý thuyết đó, một số chuyên gia đô thị học đã chỉ ra một số cách thiết kế đô thị
có thể phòng chống các hành vi tội phạm. Ba thuộc tính để một khu phố trở nên an toàn
được chỉ ra là: (i) có ranh giới rõ ràng giữa không gian riêng tư và công cộng để dễ quản
lý; (ii) đa dạng hóa các họat động công cộng trong không gian khu ở; (iii) tăng cường sự
hiện diện của người đi bộ trên vỉa hè. Những điều này sẽ giúp tăng khả năng quan sát
đường phố của người dân và qua đó giúp hạn chế khả năng phạm tội. Bên cạnh đó,
PGS.TS.KTS. Khải giới thiệu hai nguyên tắc trong thiết kế nhà cửa đô thị để phòng
chống tội phạm của KTS. Oscar Newman. Thứ nhất, bố cục không gian cho phép mọi
người nhìn thấy và được nhìn thấy liên tục, làm tăng khả năng bị phát hiện của tội phạm
và giảm sự sợ hãi của cư dân khi họ tố giác tội phạm. Thứ hai, thiết kế gia tăng điều kiện
an toàn trong môi trường sống, khuyến khích người dân nắm quyền kiểm soát nhờ quyền
sở hữu lãnh địa rõ ràng. Khi cảm thấy an toàn, họ sẽ hợp tác với nhau và can thiệp, tố cáo
khi thấy tội phạm gây án.
Các chiến lược phòng chống tội phạm thông qua thiết kế môi trường đều nhằm tác động
đến quyết định của con người trước khi thực hiện hành vi phạm tội dựa trên nhận thức tín
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hiệu về nguy cơ bị bắt và khả năng được thụ hưởng. Từ đó, có bốn chiến lược được đưa
ra là: (i) Giám sát tự nhiên môi trường: Chiến lược này hướng đến tối đa hóa khả năng ai
cũng nhìn thấy và được nhìn thấy để tội phạm có hành động bất thường sẽ bị phát hiện,
chẳng hạn như: xây dựng hàng rào thưa cho phép nhìn xuyên qua, thiết kế hành lang có
tầm nhìn thông suốt, sử dụng lượng người và xe cộ lưu thông bên ngoài như nguồn giám
sát, cho phép tổ chức các hoạt động trên vỉa hè một cách có kiểm soát, hay tổ chức các
hoạt động công cộng, tận dụng các tiện nghi như nơi dừng chân, giải trí để thu hút nhiều
người đến. Đồng thời cần thiết kế cảnh quan cho phép giám sát lượng người ra, vào và bố
trí ánh sáng hợp lý chiếu sáng bộ mặt kẻ phạm tội, tránh những chỗ tối làm nơi ẩn nấp
cho tội phạm. Những thiết kế này sẽ khiến cho người có khả năng phạm tội cảm thấy các
hành vi của họ bị kiểm soát kỹ lưỡng và không dám gây án; (ii) Kiểm soát tự nhiên hiện
tượng xâm nhập môi trường: thông qua chọn vị trí đặt lối vào, lối ra (nên sử dụng một lối
vào/ra duy nhất), sẽ là bất thường nếu có kẻ không tuân thủ lối đi qui định, đồng thời loại
bỏ các cấu trúc tạo khả năng trèo lên các độ cao hay mái nhà (như vụ tiệm vàng ở Bắc
Giang) để hạn chế đột nhập bất hợp pháp; (iii) Củng cố lãnh thổ môi trường, nghĩa là có
sự phân định không gian công cộng – riêng tư rõ ràng, để bảo vệ quyền sở hữu, quyền sử
dụng bất động sản, làm bộc lộ hành vi xâm nhập không gian bất hợp pháp (các chung cư
thường gặp vấn đề này); và (iv) Bảo trì môi trường: chiến lược này được đưa ra dựa trên
lý thuyết “Cửa sổ vỡ kính” – cho rằng một ngôi nhà có cửa kính vỡ mà không được sửa
nghĩa là nhà đang quản lý kém sẽ bị tội phạm chọn xâm nhập. Tương tự, tờ rơi gài ở khe
cửa một ngôi nhà vài ngày không được lấy vào là tín hiệu cho thấy nhà vắng người và dễ
bị xâm nhập. Do vậy, các khu nhà ở cần được bảo trì thường xuyên. Trồng cây xanh cũng
thể hiện khu nhà được quản lý tốt, tuy nhiên không được để tán lá cây che khuất tầm
nhìn.
Trong phần trình bày kế tiếp, KTS. Nguyễn Hữu Thái giới thiệu với các khách mời về
những kinh nghiệm ở các nước phương Tây và châu Á trong thiết kế đô thị nhằm phòng
chống tội phạm có thể áp dụng ở Việt Nam. Theo KTS. Thái, các lý thuyết tội phạm học,
nạn nhân học là cơ sở để đưa ra các thiết kế đô thị, là những môn học bắt buộc của ngành
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Kiến trúc trong trường đại học ở các nước thời gian gần đây. Nhưng hiện tại, các trường
đại học Việt Nam chưa đào tạo các môn học này, trong khi đây là các kiến thức rất quan
trọng để những người tham gia vào thiết kế, quy hoạch thành phố, xây dựng hay đầu tư
phát triển nhà có ý thức thiết kế và xây dựng nhà ở hướng đến phòng chống tội phạm.
KTS. Thái lưu ý một số điểm quan trọng khi quy hoạch, thiết kế đô thị nhằm phòng
chống tội phạm bao gồm: hệ thống chiếu sáng; việc phân định khu vực công – tư và
quyền xây dựng, sử dụng mỗi phạm vi; thiết kế các góc nhìn tại khu vực công cộng để dễ
phát hiện những dấu hiệu bất thường; và vấn đề bố trí lối vào các khu dân cư (nên là ngõ
cụt để tránh tội phạm có cơ hội gây án và chạy thoát). Bên cạnh đó, quan hệ xóm giềng
cũng sẽ góp phần đảm bảo an toàn trong mỗi khu phố. Người Việt Nam đang dần sống
tách biệt hơn, ít quan tâm đến hàng xóm, điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tội
phạm tấn công vì rủi ro bị phát hiện thấp. Vấn đề này cũng thường gặp ở các chung cư,
do vậy ban quản lý các chung cư cần giúp tăng tính cộng đồng của người dân ở trong
cùng khu nhà. Một điều đáng quan tâm là làm sao dung hòa được giữa khu vực người dân
thu nhập cao với những hộ dân đời sống thấp hơn. Do vậy, thiết kế đô thị ngày nay không
chỉ cần đảm bảo tốt vấn đề an toàn, mà cần duy trì được các sinh hoạt cộng đồng và tạo
không gian mở với những người xung quanh.
THẢO LUẬN
Một khách mời đặt vấn đề là kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh hiện còn nhiều hạn
chế do lịch sử để lại, vậy có thể thay đổi kiến trúc, quy hoạch của thành phố để khắc phục
vấn đề tội phạm hay không? Theo PGS.TS.KTS. Khải, các công trình cũ thì khó thay đổi
hơn, những vấn đề vừa trình bày chủ yếu được áp dụng trong các thiết kế mới, không chỉ
quan tâm đến môi trường và phòng chữa cháy mà còn lưu ý phòng chống tội phạm. Theo
KTS. Thái, những công trình kiến trúc cũ vẫn có thể cải thiện nhưng cần có sự hài hòa
với địa phương, đặc biệt những khu di sản như 36 phố phường Hà Nội và phố cổ Hội An.
Ở các nơi này, các tiêu chuẩn thiết kế phòng chống tội phạm chỉ có thể áp dụng được một
phần.
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Khách mời khác cho rằng, thiết kế hướng đến tối đa hóa khả năng nhìn thấy có thể sẽ
tăng cơ hội nhận biết tài sản và do đó tăng cơ hội trộm cướp, hoặc việc khuyến khích tập
trung đông người ở các khu vực công cộng cũng có thể dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã
hội. Như vậy, theo khách mời, việc tối đa hóa khả năng nhìn thấy phải đi kèm với những
biện pháp khác thì mới có thể ngăn chặn được tội phạm. PGS.TS.KTS. Khải giải thích
“tối đa hóa khả năng nhìn thấy” ở đây muốn nói đến khả năng nhìn thấy mọi người,
không phải mọi tài sản. Các nước châu Âu quan niệm cho phép các hoạt động sinh hoạt
đông người ở vỉa hè, khu vực công cộng nhưng phải có tổ chức, chính trình độ tổ chức sẽ
quyết định khả năng hạn chế tội phạm. KTS. Thái chia sẻ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng thành
công trong việc đảm bảo an toàn là nhờ nắm rõ về các thành phần phạm tội trong khu vực
và có những biện pháp răn đe trước khi họ phạm tội. Theo quan sát, các trạm cảnh sát
thông thường được đặt tại những khu nhà giàu, nhưng lẽ ra nên được đặt ở những khu
dân cư nghèo và thường xuất hiện tội phạm.
Chung cư và các trung tâm thương mại đều thiết kế các bãi giữ xe với một lối ra, một lối
vào cùng hệ thống camera quan sát nhưng tại sao vẫn có hiện tượng mất cắp xe? Trả lời
câu hỏi này, KTS. Thái cho rằng vấn đề có thể do ban bảo vệ, không phải do thiết kế.
Theo PGS.TS.KTS. Khải, chung cư có quá nhiều không gian chung (thang máy, hàng
lang, cổng vào, khu vực để xe, …), khó phân định được các khu chung - riêng nên khó
kiểm soát. Nếu tội phạm cũng là cư dân trong chung cư thì họ có thể tự do ra vào gây án.
Các kiến trúc sư thời kỳ Hiện đại chỉ chú trọng công năng sử dụng, chưa chú ý đúng mức
đến việc sinh ra nhiều không gian không quản lý được. Mặc dù các chung cư thường áp
dụng những công nghệ hiện đại để giám sát, nhưng công nghệ được sinh ra thì sau đó các
tội phạm cũng có những cách vô hiệu hóa chúng, chẳng hạn làm đứng camera quan sát.
Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015
Thư ký Seminar
Doãn Thị Thanh Thủy
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