
MÙA tHi, SinH Viên Mệt nHOài Với Bài Vở từ GiẢnG ĐườnG Lên tHư Viện rồi Về PHònG trọ nên 
tinH tHần cẢnH GiÁc BẢO Vệ tài SẢn cÁ nHân Bị GiẢM Đi ít nHiều. ĐâY cHínH Là KHOẢnG tHời 
GiAn nạn cHộM cắP HOànH HànH MạnH nHất. nạn nHân cỦA Một Số Vụ trộM tHAn rằnG: 
SAO cửA nẻO cHắc cHắn tHế Mà Vẫn Bị cạY, nHiều tài SẢn GiÁ trị Vẫn "KHÔnG cÁnH Mà 
BAY"... 

DiỄn Đàn SinH Viên

xóm Sv MÙA trộM cắP

Hớ HênH nHữnG DãY PHònG

"nếu có viết bài anh cứ gọi chỗ chúng 
em ở là khu trọ tiếp tay cho trộm nhé! 
Vào mùa ôn thi thường chẳng ai dám 
để những thứ đáng giá ở phòng..." - 
Lê Hoài nam, sinh viên Khoa Vật lý, 
trường ĐHKHtn thở dài dặn tôi. nam 
và một người bạn cùng quê đang trọ 
ở làng nhân chính trong một dãy 
phòng ngoảnh ra một bãi đất trống, 
không tường rào, không cổng. tình 
trạng kẻ gian "ghé thăm" các phòng 
ở khu trọ này diễn ra như cơm bữa, 
chẳng cứ ban đêm, ban ngày chúng 
cũng lộng hành. thế mới có chuyện, 
cả xóm trọ của nam rất ít khi dám 
mua sắm quần áo, giày dép mới bởi cứ 
hễ phơi ra ngoài nửa ngày là mất.  

Không chỉ có vậy, mới đây nam và 
các bạn trong khu trọ còn từ vị trí nạn 
nhân mất trộm trở thành mục tiêu của 
gần chục tay du côn, trộm cắp kéo 
đến gây sự. cậu kể rằng: "Hôm đó cả 
khu ôn thi nên ngủ muộn. Khoảng 1 
giờ sáng 26/4, em cùng cậu bạn đang 
ngủ trong phòng thì nghe có tiếng 
động ngoài cửa. Đoán chắc là kẻ trộm 
đột nhập nên mấy anh em quyết tâm 
mai phục để bắt quả tang. Khi xông 
ra thì thấy có 2 tên bỏ chạy ra ngoài 
đường. Một tên vấp chân ngã nên cả 
xóm đã xúm vào bắt giữ. nhưng giữa 
đêm khuya lại xa trụ sở công an khu 
vực nên khi chưa kịp trình báo gì thì 
một nhóm gồm hơn chục tên đã cầm 
mã tấu, gậy gộc… kéo đến giải vây 
đồng bọn, đập phá, hành hung...". 
nam và một vài người trong xóm trọ 
bị thương nhẹ, cũng may tất cả đã tỉnh 
táo chạy vào phòng và chốt chặt cửa 
mặc bọn chúng chửi bới đập phá lung 
tung một lúc rồi rút. Khi chúng tôi có 
mặt ở khu trọ của nam thì vụ việc này 
tuy chưa được giải quyết nhưng đã bị 
lắng xuống. 

Không chỉ ở một số dãy trọ trong làng 
nhân chính (thanh Xuân) mà còn 

rất nhiều những khu trọ khác xung 
quanh các trường cao đẳng, đại học 
đóng trên địa bàn thành phố Hà nội, 
tình trạng trộm cắp trở thành nỗi ám 
ảnh đáng sợ đối với sinh viên nhất là 
vào những khoảng thời gian cần sự 
yên tĩnh để ôn thi học kỳ. Đặc điểm 
chung của những khu trọ ấy là không 
an toàn, không có tường rào đủ cao 
bao quanh, không có cổng cách ly với 
bên ngoài, nên kẻ trộm dễ dàng đột 
nhập, thậm chí cửa phòng cũng được 
làm rất sơ sài, qua loa. các chủ trọ xây 
phòng cho sinh viên thuê, đến tháng 
thì thu tiền, tuy có cam kết với chính 
quyền địa phương về đảm bảo an ninh 
trật tự, nhưng thực ra đa phần họ thả 
nổi, "sống chết mặc bay"...

tườnG cAO trộM Vẫn VàO

Làng Phùng Khoang từ khá lâu đã 
được nhắc tới như "trung tâm thuê 
trọ" của sinh viên từ rất nhiều trường 
đại học, cao đẳng. Đây cùng là địa bàn 
nóng về tình trạng lưu manh, trộm cắp 
hoành hành theo đánh giá của công 
an xã trung Văn (huyện từ Liêm). Mục 
tiêu chính mà các đối tượng nhắm đến 
chính là giới sinh viên thuê trọ. 

ngay trong làng Phùng Khoang, 
nhiều khu trọ dù có tường rào, cửa 
cổng cao ráo vẫn bị trộm đột nhập 
thường xuyên. ngày 11/5 vừa qua tại 

một khu trọ ngay gần chợ, có bạn 
sinh viên đến chơi mới dắt xe máy 
vào để trước sân, ngồi chưa nóng 
chỗ quay ra xe đã biến mất. Hay 
những hôm chập tối mất điện, kẻ 
trộm ngang nhiên trà trộn vào khu 
trọ để "chôm" điện thoại di động, 
ti vi, đài... tình trạng xe máy bị tháo 
mất ic hay gương chiếu hậu xảy ra 
thường xuyên ở "trung tâm thuê 
trọ" sinh viên này... 

thời tiết đã sang hè thì buổi trưa là 
thời điểm thích hợp nhất để bọn trộm 
cắp hoạt động. Phòng trọ của sinh 
viên đa phần đều lợp bằng mái tôn, 
thấp, cực nóng. trưa hè mệt lử sau 
một buổi đánh vật cùng bài vở, các 
bạn thường mở cửa sổ, hoặc cửa lớn 
để hóng gió và đó chính là lúc kẻ trộm 
tranh thủ cơ hội khèo đồ, đột nhập 
trộm cắp ví tiền, xe cộ, máy tính… khi 
sinh viên ta đang mơ màng...

nạn trộm cắp mùa hè cũng ảnh 
hưởng không nhỏ đến kết quả thi 
của các bạn sinh viên. Thiết nghĩ, 
để tiếp sức cho sinh viên mùa thi 
thì cách thiết thực nhất là tạo môi 
trường để họ yên tâm học hành...

>> nGÔn Phi - Văn Trương
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