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Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An là đơn vị chuyên cung cấp dịch 

vụ bảo vệ, vệ sĩ trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 

Kinh Doanh số 3702763872 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 

22/04/2019 và Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

số 25/GCN do Phòng Cảnh Sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 08/05/2019. Căn cứ Nghị Định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện”. 

Ban Lãnh Đạo Công ty là những người giàu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực như 

công tác Chính quyền, hoạt động xã hội, kinh doanh dịch vụ và có trình độ Đại 

học, Cử nhân trong các ngành Luật và kinh tế. 

Định hướng kinh doanh của Công ty là lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng cho sự 

phát triển bền vững, dựa vào thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh, địa điểm và 

thiết kế kết cấu của doanh nghiệp mà phân bố nhân viên và có chính sách hướng 

dẫn đào tạo nghiệp vụ chuẩn xác nhất, cam kết an toàn tính mạng và tài sản của 

chủ doanh nghiệp được bảo vệ tốt nhất. 

Nhân viên của Công ty chúng tôi đã được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ về các quy 

trình, cách thức bảo vệ trật tự an ninh xã hội nói chung và mục tiêu chủ thể nói 

riêng. Cách quản lý chặt chẽ, đảm bảo nguồn nhân lực với tiêu chí đánh giá tuyển 

chọn khắc khe nhất. 

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An cam kết đảm bảo an ninh và tài 

sản, tính mạng của quý khách hàng theo phương châm: "AN TOÀN của bạn là 

THẮNG LỢI của chúng tôi" giúp Quý khách hàng có thể yên tâm với phát triển 

công việc kinh doanh của mình. 

Trân trọng! 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU 
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Tên công ty: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An 

Người đại diện: Nguyễn Hữu Lâm 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 78, đường số 1, khu trung tâm hành chính Dĩ An, phường 

Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

VP Tuyển dụng: Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương  

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3702763872 

Mã số thuế: 3702763872 

 Hotline: 0908.314.113 

 Website: thangloibaoan.com 

 Email: info@thangloibaoan.vn 

 

CHỨC NĂNG CÔNG TY 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ yếu nhân - VIP 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng cao 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ hệ thống ngân hàng 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ công ty 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ sự kiện - lễ hội 

 

THÔNG TIN CÔNG TY 
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Để hoàn thành sứ mệnh của mình, với sự đồng tâm nhất trí, BGĐ cùng toàn thể 

cán bộ nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An quyết tâm 

phấn đấu trở thành Công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên 

nghiệp, luôn tìm hiểu thấu đáo và đáp ứng mọi yêu cầu, đem lại sự an tâm, tin cậy 

cho khách hàng trong môi trường không có trộm cắp và bạo lực. 

TIÊU CHUẨN 5 KHÔNG  

 Không cấu kết thông đồng lấy cắp, tẩu tán tài sản của khách hàng. 

 Không kết bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. 

 Không có tiêu cực trong các cấp quản lý mục tiêu. 

 Không báo cáo sai lệch sự việc. 

 Không làm trái nội quy và quy định của khách hàng. 

TIÊU CHUẨN 5 PHẢI 

 Phải lành mạnh, môi trường làm việc đảm bảo hoạt động đúng pháp luật. 

 Phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi của nhân viên. 

 Phải xử lý triệt để những than phiền từ khách hàng. 

 Phải xử lý những phản hồi yêu cầu hợp lý của nhân viên. 

 Phải xử nghiêm và minh bạch những vi phạm của nhân viên. 

SỨ MỆNH 
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TIÊU CHUẨN QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN 

 Tác phong nghiêm túc, chào điều lệnh vị trí cổng 

 Ngôn phong đúng mực, không cãi lộn gây gổ 

 Thái độ giao tiếp cởi mở, thân thiện 

 Cử chỉ, hành động nhiệt tình, chu đáo 

 Trang phục chỉnh tề, sạch sẽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

 Bộ đàm 

 Dù cui điện 

 Dù cui sắt 

 Máy rà kim loại 

 Máy tuần tra 

 Camera 

 Laptop 

 

TIÊU CHUẨN 
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TIÊU CHUẨN XỬ LÝ SỰ CỐ 

 Thay thế nhân viên vi phạm trong vòng 24h 

 Xử lý sự việc nhanh gọn 

 Phương án đền bù nhanh chóng 

 Báo cáo kịp thời trung thực 

 

TIÊU CHUẨN CAM KẾT KHÔNG THÔNG ĐỒNG 

 Không báo cáo sai lệch sự việc 

 Không lấy cắp 

 Không cãi lộn, gây gổ tại mục tiêu 

 Không tự ý tùy tiện sử dụng tài sản khách hàng 

 Không tiêu cực trong các cấp quản lý mục tiêu 

 Không làm trái quy định của khách hàng 

 Xử lý rốt ráo minh bạch sai phạm của nhân viên 

 Làm đúng quy định của pháp luật 

 Làm đúng quy trình và phương án bảo vệ đã thống nhất 
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LỢI ÍCH TÀI CHÍNH 

1. Ngăn ngừa cho khách hàng những tổn thất rủi ro về tài sản, con người, thương 

hiệu, uy tín, ... 

2. Khách hàng có thể cắt giảm các chi phí nếu sử dụng bảo vệ chuyên nghiệp.  

 Chi phí tuyển dụng, đào tạo.  

 Chi phí quản lý gián tiếp, trực tiếp. 

 Chi phí trang đồng phục, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm, ... 

 Chi phí lương và các phụ cấp lương. 

 Các chế độ phúc lợi xã hội, BHXH - BHYT. 

 Tiền làm việc ngoài giờ, tiền làm đêm, lễ tết, ... 

 Các chế độ tăng lương, thâm niên. 

 Trợ cấp thôi việc, mất việc, tai nạn lao động, ... 

3. Sẵn sàng miễn phí các lực lượng hỗ trợ như Đội Phản Ứng Nhanh - Đội Giám 

Sát khi mục tiêu bảo vệ có sự cố, khách hàng có những sự kiện khai trương, triển 

lãm, hội thảo ...  

4. Nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ và có các hệ thống 

thiết bị an ninh khác sẵn sàng hỗ trợ 24/ 24.  

5. Sẵn sàng bồi thường những thiệt hại về tài sản bị mất mát nếu thuộc về lỗi của 

nhân viên bảo vệ trong vòng 7 ngày.

LỢI ÍCH 
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LỢI ÍCH PHI TÀI CHÍNH 

1. Lợi ích về giá trị tinh thần: Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp đem lại cho khách 

hàng sự yên tâm cả trong khi làm việc và khi nghỉ ngơi. 

2. Lợi ích về quản trị: Bảo vệ tài sản cho khách hàng, thiết lập và duy trì trật tự, tổ 

chức của doanh nghiệp. 

3. Lợi ích về giá trị văn hóa: Nhân viên bảo vệ đóng góp cho nền văn hóa công ty 

của khách hàng thông qua giao tiếp ứng xử, cung cách phục vụ chuyên nghiệp 

hàng ngày. 

4. Lợi ích về sự chuyên nghiệp: Công ty bảo vệ chuyên nghiệp nên nhân viên được 

đào tạo chuyên nghiệp - làm việc chuyên nghiệp - xử lý các vấn đề chuyên nghiệp.  

5. Lợi ích về thương hiệu: Hợp tác với Công ty Bảo vệ Thắng Lợi Bảo An thương 

hiệu của khách hàng sẽ được nâng cao thông qua hình ảnh chuyên nghiệp của nhân 

viên bảo vệ. 

 

LỢI ÍCH VỀ HÀNH CHÍNH  

1. Khách hàng có thể gọn nhẹ bộ máy nhân sự như: Nhân lực quản lý, Nhân lực an 

ninh, các nhân lực có liên quan ... 

2. Mọi công tác tuyển dụng, bố trí nhân lực, quản lý, kiểm tra, giám sát lực lượng 

bảo vệ ...đều do Thắng Lợi Bảo An đảm trách.  

3. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp rất linh hoạt về thời gian, nhân sự.  

4. Hợp đồng bảo vệ được bắt đầu và kết thúc một cách thuận tiện và nhanh chóng 

theo yêu cầu của khách hàng.  

5. Nhân viên bảo vệ có thể được thay thế ngay lập tức với bất kỳ lý do nào mà 

không bị ràng buộc bởi hợp đồng.  

6. Khách hàng có thể nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các 

báo cáo định kỳ của Chỉ huy lực lượng bảo vệ.  

7. Công ty Bảo vệ Thắng Lợi Bảo An luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính 

quyền địa phương, có được sự hỗ trợ nhanh chóng của các lực lượng vũ trang địa 

phương. 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ YẾU NHÂN – VIP 

Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh đa dạng hóa và tình hình an ninh xã hội phức tạp 

như hiện nay, ngày càng chứa nhiều tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa an ninh đối với 

bất kì cá nhân nào, đặc biệt là giới VIP như các vị chính khách, các Doanh nhân 

thành đạt, Ca sĩ, Người mẫu, Diễn viên… 

– Dịch vụ bảo vệ yếu nhân của CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN là 

dịch vụ cung cấp Vệ sĩ đáng tin cập, khách hàng có nhu cầu cần được bảo vệ an 

toàn sẽ được vệ sĩ của chúng tôi tháp tùng theo yêu cầu, lộ trình, các phương án 

bảo vệ yếu nhân được nghiên cứu kỹ lưỡng từ phòng nghiệp vụ của công ty chúng 

tôi, với phương châm phòng ngừa từ trước, ngăn ngừa từ xa. Khách hàng sẽ an tâm 

khi được đảm bảo an ninh tuyệt đối bởi những vệ sĩ Bảo Vệ Thắng Lợi Bảo An 

– Để đáp ứng nhu câu này Chúng tôi có một lực lượng nhân viên cơ động phản 

ứng nhanh, có đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ, phản ứng nhanh trong mọi tình huống 

đáp ứng nhu cầu đi theo bảo vệ những yếu nhân. 

NHỮNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ ĐI THEO BẢO VỆ YẾU NHÂN ( VIP): 

– Được huấn luyện đặc biệt, chuyên trách cho công tác bảo vệ yếu nhân. 

– Chiều cao cân 

nặng, võ thuật đạt 

tiêu chuẩn bắt 

buộc. 

– Tư cách đạo đức 

tốt, sẽ đáp ứng tốt 

yêu cầu của khách 

hàng có nhu cầu 

được bảo vệ trong 

loại hình này. 

Hãy liên hệ với 

chúng tôi công ty 

Bảo Vệ Thắng Lợi Bảo An, để được tư vấn, và có quyết định chính xác trước khi 

chọn dịch vụ bảo vệ. 

 

DỊCH VỤ 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO 

Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao của CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN 

phân khúc cho thị trường chất lượng cao. Mảng dịch vụ này của chúng tôi đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu, đòi hỏi cao cấp của khách hàng sử dụng. Với tiêu chí “Không để 

khách hàng phải thất vọng” chúng tôi nhận thực hiện tất cả những yêu cầu về bảo 

vệ cho khách hàng; kể cả đó là những yêu cầu rất cao. 

Hiện nay, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ bảo vệ của chúng tôi và được chúng 

tôi liệt kê vào mảng dịch vụ bảo vệ chất lượng cao. Trong số đó là bảo vệ cho Bến 

Cảng, bảo vệ Sân Bay. Hoặc bảo vệ cho Ngân Hàng, bảo vệ cho Trung tâm thương 

mại .v.v. Tất cả những khách hàng có những yêu cầu đặc biệt chúng tôi cũng đáp 

ứng và phục vụ cho khách hàng. 

Bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe 

của Khách hàng. Từ những yêu cầu về ngoại hình, độ tuổi, giới tính của nhân viên 

bảo vệ. Đến những yêu cầu về độ khó trong công việc, yêu cầu về trình độ nghiệp 

vụ. Và những yêu cầu về kỹ năng riêng biệt như Ngoại ngữ, Vi Tính, Lái xe .v.v. 

Nếu quý khách có bất cứ yêu cầu gì về dịch vụ bảo vệ. Xin quý vị hãy liên hệ với 

chúng tôi vào bất cứ khi nào. Bảo vệ Thắng Lợi Bảo An luôn sẵn sàng phục vụ quý 

Khách hàng! 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG 

Mục tiêu di động là hình thức dịch vụ cao cấp, đòi hỏi chuyên môn cao, có tính di 

chuyển thường xuyên và không nằm trong một phạm vi chủ quyền nhất định. Bảo 

vệ mục tiêu di động là: Bảo vệ một người khi đi làm việc, tham quan, bảo vệ một 

cuộc vận chuyển hàng hóa, tài sản từ điểm này sang điểm khác hoặc áp tải tiền… 

thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của khách hàng. 

Điểm chung của mục tiêu này là luôn thay đổi vị trí, nhưng mỗi loại mục tiêu di 

động lại có đặc điểm khác nhau về tính chất, đối tác hợp đồng, việc bố trí lực 

lượng và biện pháp thực hiện. Yêu cầu đối với việc bảo vệ mục tiêu di động là: 

 Bảo vệ tuyệt đối an toàn theo hợp dồng. 

 Bảo vệ bí mật hợp đồng và thời gian thực hiện nó. 

 Giữ bí mật tài sản của đối tác. 

Hiện nay, Bảo Vệ Thắng Lợi Bảo An đang cung cấp các loại hình dịch vụ mục tiêu 

di động như: Bảo vệ sự kiện, bảo vệ hội nghị, bảo vệ con người, áp tải hàng hóa 

đặc biệt của hệ thống Ngân hàng,... 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH 

CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN cung cấp các nhân viên bảo vệ được 

đào tạo chuyên nghiệp cho các khách hàng hoạt động trong các ngành công nghiệp 

khác nhau. Công ty cung cấp một số dịch vụ bảo vệ tư nhân sau: 

DỊCH VỤ AN NINH TẠI CÁC MỤC TIÊU: 

 Tòa nhà văn phòng 

 Căn hộ cho thuê 

 Nhà máy, xí nghiệp 

 Bệnh viện , trường học 

 Kho bãi, công trường 

 Cửa hàng, cửa tiệm kinh doanh v.v… 

Dịch vụ bảo vệ các mục tiêu cố định là dịch vụ luôn được CÔNG TY BẢO VỆ 

THẮNG LỢI BẢO AN quan tâm hàng đầu. Triển khai dịch vụ bảo vệ ở những 

mục tiêu này phần lớn dài hạn đòi hỏi công ty bảo vệ không chỉ hội tụ kỹ năng 

nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp, tư cách đạo đức bảo vệ đứng đắn mà phải có lòng 

kiên trì, thấu hiểu khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. 

Từ khi mới thành lập đến nay, công ty CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO 

AN chúng tôi luôn tâm niệm xem khách hàng là gia đình, đứng trên vị trí khách 

hàng để cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Có như vậy, giữa khách hàng và công ty mới 

có sự tin tưởng và cam kết làm việc lâu dài cùng nhau. 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 

CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN có một đội ngũ bảo vệ chuyên 

nghiệp, đã triển khai nhiều dự án bảo vệ ngân hàng và được khách hàng đánh giá 

cao về tính an toàn và sự bảo mật thông tin. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng ứng phó 

với mọi đối tượng tội phạm nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng, 

sức khỏe cho khách hàng và cán bộ nhân viên đang làm việc tại ngân hàng. 

Các loại hình dịch vụ bảo vệ ngân hàng bao gồm: 

 Bảo vệ trụ sở ngân hàng. 

 Bảo vệ các cây ATM. 

 Bảo vệ áp tải tiền ngân hàng. 

Nhiệm vụ chung 

Nhân viên bảo vệ phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của công tác bảo vệ dựa 

trên các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, những quy trình và phương án được 

thống nhất giữa ngân hàng và công ty. 

Nhân viên bảo vệ ngân hàng phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội quy của ngân 

hàng. 

Đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự và an toàn về người, tài sản của ngân hàng, 

cũng như của khách hàng khi đến giao dịch. 

Sẵn sàng có mặt kịp thời để ứng phó, hỗ trợ khi xảy ra những tình huống khẩn cấp 

hay có sự cố bất thường. 

Ghi nhận những sự việc bất thường trong ngày vào trong sổ nhật ký công tác. 

Thường xuyên liên lạc với các vị trí khác nhằm trao đổi thông tin về tình hình mục 

tiêu và phối hợp xử lý các sự cố vụ việc xảy ra trong ca trực. 

Cung cấp cho ngân hàng các thông tin và các đề xuất có liên quan đến các vấn đề 

về an ninh an toàn mục tiêu. 

Thể hiện thái độ lịch sự, tác phong làm việc nghiêm túc trong công việc. 

Tham gia các đợt tập huấn đào tạo về nghiệp vụ bổ sung do phía ngân hàng tổ chức 

yêu cầu, nhằm nâng cao khả năng tác nghiệp tại mục tiêu. 



 

  BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN   

DỊCH VỤ BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP 

CÔNG TY BẢO VỆ THẮNG LỢI BẢO AN cung cấp hình thức Dịch vụ Bảo vệ 

Khu Công Nghiệp – Cụm Công nghiệp Bao gồm: 

Các hoạt động phẳng phiu, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các khu công 

nghiệp. Phối kết hợp với Ban quản lý khu công nghiệp – cụm công nghiệp, lực 

lượng bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong các khu công nghiệp – cụm 

công nghiệp tạo thành các vòng, các lớp bảo vệ an ninh. 

Phòng chống ngăn chặn các đối tượng trà trộn, lợi dụng công việc trong khu công 

nghiệp móc nối với những công nhân, cán bộ quản lý tha hóa lấy cắp tẩu tán tài sản 

tại các nhà máy. Giám sát xung quanh khu công nghiệp, điều phố các hoạt động 

giao thông, xuất nhập hàng hóa tại các khu công nghiệp. Giám sát cháy nổ, đảm 

bảo công tác an toàn lao động,… 

Quý khách có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Bảo vệ khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn thêm. 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ CÔNG TY 

Mục đích, yêu cầu: Dịch vụ bảo vệ công ty là loại hình dịch vụ bảo vệ chung cho 

công ty, cao ốc, văn phòng. Công ty, cao ốc, văn phòng là nơi diễn ra các hoạt 

động kinh doanh, quản lý, … thuộc khu trung tâm thành phố – nơi dân cư đông 

đúc và phương tiện giao thông qua lại nhiều, phần lớn nhân viên và khách ra vào là 

tầng lớp tri thức, học vấn cao và còn có nhiều người nước ngoài đến cộng tác làm 

việc. Vì vậy đòi hỏi nhân viên bảo vệ ngoài những kinh nghiệm thực tế và các kỹ 

năng làm việc, cần phải có các kỹ năng đặc thù của mục tiêu như: tác phong nhanh 

nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt … 

Tính chất hoạt động: Hoạt động trong phạm vi lớn chủ yếu cao ốc, công ty, văn 

phòng, xí nghiệp… 

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ: 

– Bảo vệ toàn bộ tài sản hợp pháp nằm trong phạm vi Mục tiêu bảo vệ hoặc tài sản 

được liệt kê theo danh mục tài sản bàn giao được đính kèm theo của Hợp đồng. 

Đảm bảo an toàn không xảy ra mất mát, hủy hoại tài sản do hành vi của bên thứ ba 

trong phạm vi có bố trí nhân viên bảo vệ hợp lý. 

– Canh giữ an ninh trật tự trong khuôn viên Mục tiêu bảo vệ, đảm bảo không xảy 

ra việc bên thứ ba vào và gây mất an ninh trật tự, phá hoại, đe dọa gây thương tích 

hoặc khủng bố, … làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

– Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ khi xảy ra sự số cháy nổ, 

hỏa hoạn xảy trong phạm vi Mục tiêu bảo vệ. 

– Kiểm tra khu vực dễ xảy ra cháy nổ, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, trang 

thiết bị phòng cháy chữa cháy trong Mục tiêu bảo vệ và thông báo cho Khách hàng 

về hiện trạng hệ thống phòng chống cháy nổ xuống cấp hoặc không đảm bảo, cần 

phải khắc phục. 

– Giám sát và yêu cầu công nhân viên và khách đến giao dịch hoặc làm việc tại 

Mục tiêu bảo vệ tuân thủ quy định, thủ tục làm việc. 

– Kiểm tra hành lý cá nhân của nhân viên và khách ra vào Khu vực bảo vệ khi có 

yêu cầu và theo quy định của Bên A. 

– Trong trường hợp Nhân viên bảo vệ phát hiện ra kẻ cắp hàng hóa, tài sản thuộc 

phạm vi bảo vệ, nhân viên bảo vệ phải bắt giữ họ và báo ngay cho bộ phận hoặc 

người quản lý hoạt động bảo vệ của Công ty. 
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BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Công trình xây dựng nói chung là nơi khá phức tạp về an ninh trật tự. Do bởi có rất 

nhiều công nhân từ nhiều nhà thầu khác nhau. Công nhân xây dựng gồm đủ các đối 

tượng, thành phần lý lịch. Có nhiều công nhân với cái đầu rất nóng sẵn sàng gây 

hấn, đánh lộn làm mất trật tự trị an công trường. 

Chuyện trộm cắp tài sản là điều rất thường xảy ra, với rất nhiều thủ đoạn mánh 

khóe tinh vi. Các công nhân trộm cắp tài sản của chủ đầu tư hoặc tài sản giữa các 

Nhà thầu với nhau. Giai đoạn càng về cuối công trình thì càng phức tạp về phòng 

ngừa trộm cắp. 

Ngoài việc quản lý tài sản thì bảo vệ chuyên nghiệp cho công trường quan trọng có 

2 mảng nhiệm vụ chính là kiểm soát an ninh và kiểm soát an toàn. Kiểm soát an 

ninh là việc kiểm soát tư cách những người, phương tiện được phép ra vào công 

trường. Kiểm soát an toàn là kiểm soát điều kiện đủ của những người, phương tiện 

ra vào. 

Đối với người phải có đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định. 

Đối với phương tiện thì điều kiện phương tiện phải đảm bảo được phép lưu hành. 

Ngoài thiết bị an toàn cá nhân, những người điều khiển phương tiện phải có giấy 

phép hợp lệ điều khiển các phương tiện này. 

Bảo vệ Thắng Lợi Bảo An chúng tôi tự tin mình hoàn toàn có đầy đủ khả năng đáp 

ứng các nhu cầu về dịch vụ bảo vệ Công trường cho các Nhà thầu. 

Nếu Quý khách có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng. Hãy liên hệ với 

chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. 
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DỊCH VỤ BẢO VỆ SỰ KIỆN – LỄ HỘI 

 Liveshow ca nhạc 

 Các sự kiện thể thao 

 Hội nghị và Hội thảo 

 Các sự kiện của công ty ( CD: lễ khởi công, lễ khánh thành,…) 

 Hội chợ và triển lãm thương mại 
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ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG 
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Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An xin gửi lời cảm ơn đến Quý 

khách hàng đã tin tưởng và tìm đến chúng tôi trong thời gian qua. 

Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An hoàn toàn đáp ứng được mọi 

yêu cầu của khách hàng. Với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực và kiên trì 

trong nhiệm vụ một cách hợp lý. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo 

An đã vươn lên và trở thành một trong số những Công ty vững mạnh có uy tín tại 

Việt nam. 

Với những thành tựu đó Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An đã 

được Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu cao quý. Công ty là địa chỉ tin cậy 

của khách hàng. 

Đến với Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi Bảo An khách hàng gặp những 

người bạn chân thành, tin cậy và đáp ứng cao nhất về nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng! 

LỜI CẢM ƠN 


