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Phòng Chống Tội Phạm 
Thông Qua Môi Trường 
Được Thiết Kế (CPTED) 

 

Tăng cường sự an toàn bằng cách dùng thiết 
kế vật chất của môi trường của chúng ta để 
ảnh hưởng và khuyến khích sự tương tác tích 
cực của xã hội. CPTED nhận ra rằng môi 
trường của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp 
đến hành vi của chúng ta, cho dù chúng ta có 
nhận thức được điều đó hay không, bởi vì 
chúng ta liên tục phản ứng với những gì xung 
quanh chúng ta. Những phản hồi này giúp 
chúng tôi tương tác một cách an toàn trong 
cộng đồng của chúng ta. 
Một nơi được thiết kế xử dụng các nguyên 
tắc CPTED làm giảm cơ hội cho hành vi tội 
phạm. CPTED xử dụng nhiều chiến lược 
khác nhau phối hợp lại để tạo ra các cộng 
đồng an toàn hơn. 

         Có ba nguyên tắc cơ bản

Giám Sát 

Chúng ta có thể cảm thấy an toàn hơn khi 
chúng ta có thể nhìn thấy và được nhìn thấy. 
Sự giám sát nơi thiên nhiên đưa đến việc 
đặt các tính năng như các cửa sổ, đèn soi, và 
cảnh quan theo cách để gia tăng tầm nhìn 
của không gian và những người xử dụng nó. 
Những sinh hoạt mà mang các láng giềng lại 
với nhau, như là bửa tiệc trong khu phố hay 
vẽ trên giao lộ giúp tạo ra sự tương tác xã 
hội rõ rệt trên đường phố. Lên kế hoạch cho 
các tiện nghi giao thông để tăng lưu lượng 
người đi bộ và xe đạp cũng có thể có ích lợi. 
Lắp đặt thiết bị an ninh như là máy quay 
hình là một tính năng giám sát khác. 

Kiểm Soát Vãng Lai 
Kiểm soát vãng lai nơi thiên nhiên dẫn đến 
cách mọi người đi vào và chừa một khoảng 
trống qua việc đặt các cổng vào, các cổng 
ra, các hàng rào, cảnh quan, đèn soi, các 
biển báo giao thông, và những mô giảm tốc 
độ. Nó có thể hạn chế sự vãng lai hay kiểm 
soát dòng lưu thông và giúp đảm bảo an 
toàn bằng cách gây cản trở cho những đối 
tượng có khả năng và tạo nên nhận thức 
rủi ro cho những kẻ có-thể là tội phạm.  
Một ví dụ khác để kiểm soát vãng lai bao 
gồm những chìa khóa để mở các cổng và 
các hộp thư. 

Phân Khu Vực 
Những ranh giới hiện hữu phân biệt công 
cộng với các không gian riêng tư và xác 
định kỳ vọng của không gian đó và nó được 
xử dụng thế nào. 
Một thí dụ của phân khu vực thiên nhiên có 
thể là những băng ghế công cộng để 
khuyến khích mọi người ngồi và xử dụng 
không gian. Gia cố khu vực được phân có 
thể được tạo ra bằng cách xử dụng cảnh 
quan, trang trí mặt đường, chăm sóc các 
cổng, các biển báo, và các hàng rào. 

Thêm hai ý tưởng hỗ trợ CPTED 

Bảo Trì 

Một nơi được bảo trì tốt, tòa nhà, hay 
công viên tạo nên một ý thức trách nhiệm 
và chăm nom. Các khu vực bị bỏ rơi có thể 
có ảnh hưởng tiêu cực lên cách mọi người 
xử dụng nơi đó. Một ví dụ là xóa bỏ 
những hình vẻ trên tường hay sửa chữa 
một hàng rào bị hư hỏng. 

Cộng Đồng Tương Tác  

Khi chúng ta khuyến khích những sinh hoạt 
tích cực ở những nơi công cộng bao gồm 
những con đường của cư dân và du khách, 
chúng ta có thể giúp giảm tội phạm hay nỗi 
sợ hãi với tội phạm. 

 

 
 

Những đánh giá CPTED bao gồm các doanh nghiệp, các chung cư, các nhà tư gia, và những 
nơi công cộng.  Để yêu cầu một cuộc đánh giá  sự an toàn, xin vào  
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