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Thang Loi Security Services Bodyguard Co., Ltd
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THƯ NGỎ
OPEN LETTER
Kính thư Quý Khách hàng!
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vệ Sĩ Thắng Lợi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ trên toàn lãnh thổ nước
Việt Nam theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0315324907 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM cấp,
và GCN đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 2252/GCN do Phòng Cảnh Sát QLHC & TTXH
Công an TP. HCM cấp.
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 của kinh doanh, địa điểm và thiết kế kết cấu của doanh nghiệp mà phân bổ nhân viên và
có chính sách hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ chuẩn xác 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 Vệ Sĩ Thắng Lợi 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.
Dear Customer!
Thang Loi Security Service Bodyguard Co., Ltd is a company specialized supply of security nationwide according to
the Business Registration Certicate No. 0315324907 by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment,
Certicate of satisfaction of security and order conditions for security service business No.2252/GCN by the Police
Department of Administrative Management and Social Order.
The Company’s leaders are experienced in governmental works, social activities and service business and possess
Graduate and Bachelor Diploma in Law and Economics.
The Company’s business orientations are to take service quality as a foundation for sustainable development;
allocate employees based on actual situation of business activities, location and structural design of the enterprise.
The Company’s employees are professionally trained as to procedures and methods of protecting social security
and order in general and the entity’s objectives in particular wotj close management and human resource strictly
selected and recruited.
Thang Loi Security Service Bodyguard Co., Ltd commits to ensuring the customers’ security and life and property
safety in the principle of “YOUR SAFETY IS OUR SUCCESS” to help feel secure on business development.
GIÁM ĐỐC / DITECTOR

NGUYỄN HOÀNG MINH
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THÔNG TIN CÔNG TY
INFORMATION ON COMPANY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ THẮNG LỢI

Địa chỉ: 408B Bến Than, Ấp 1A, X. Hòa Phú, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0315324907
Ngày cấp 12/10/2018
Đăng ký thay đổi lần thứ 1: 01/8/2019
Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG MINH
Điện thoại: 028.22446768
Hotline: 0919.121.663
Email: vesithangloi@gmail.com
Website: https://thangloisecurity.com/ – https://thangloisecurity.vn/

THANG LOI SECURITY SERVCE BODYGUARD CO., LTD

Address: 408 Ben Than, Hamlet 1A, Hoa Phu Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Tax ID Code: 0315324907
Date Range: 12/10/2018
1st change registration: 01/8/2019
Place of issue: City Department of Planning and Investment. Ho Chi Minh City
Representative: NGUYEN HOANG MINH
Tel: 028.22446768
Hotline: 0919.121.663
Email: vesithangloi@gmail.com
Website: https://thangloisecurity.com/ – https://thangloisecurity.vn/
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Vệ Sĩ Thắng Lợi

Thang Loi Security
Đáp Ứng Trên Cả Mong Đợi

Met Above Expectations
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SỰ KHÁC BIỆT
Cung cấp miễn phí thiết bị an ninh
Công ty Vệ Sĩ Thắng Lợi cam kết cung cấp miễn phí cho Khách hàng khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ từ chúng
tôi các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác bảo vệ an ninh như:
Cung cấp miễn phí máy tuần tra bấm chíp – giám sát thời gian điểm đến của nhân viên có nhiệm vụ đi tuần tra.
Cung cấp miễn phí camera IP – giám sát hoạt động của nhân viên bảo vệ tại vị trí, hổ trợ kiểm soát an ninh tại cổng
chính hoặc khu vực trọng yếu.
Cung cấp miễn phí điện thoại di động – chụp hình check in báo cáo theo thời gian thực và các sự cố khẩn cấp.
Cung cấp miễn phí máy bộ đàm – kết nối liên lạc thông suốt giữa các vị trí bảo vệ.
Cung cấp miễn phí máy rà kim loại – kiểm soát các trường hợp trộm cắp tàI sản khi ra khỏi nhà máy.
Cung cấp miễn phí đèn pin, baton, … – hổ trợ duy trì an ninh trật tự.
Cung cấp miễn phí thiết bị an ninh
Phương án bảo vệ tối ưu
Từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh. Trong nhiều năm qua Công ty
Vệ Sĩ Thắng Lợi đã xây dựng hàng trăm phương án bảo vệ tối ưu cho các nhà máy, xí nghiệp với các bộ quy trình làm
việc chuyên nghiệp hiện tại vẫn đang duy trì vận hành cho các Khách hàng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực gỗ, nệm
mousse, gốm sứ, may mặc, cơ khí, …
Quy trình kiểm soát cổng chính
Quy trình xuất nhập hàng hóa
Quy trình tuần tra an ninh
Quy trình PCCC
Quy trình trấn áp bạo động, đình công, …
Cam kết chất lượng dịch vụ
Với uy tín và chất lượng phục vụ cũng như sự nỗ lực cải tiến không ngừng, quyết tâm trở thành một trong những Công
ty hàng đầu về việc cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Để đảm bảo an ninh cho khách hàng đúng cam kết, chúng
tôi sử dụng đội ngủ nhân viên đã được đào tạo bài bản các kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, kỹ năng PCCC, kỹ năng
sơ cấp cứu cơ bản, … Hành động có trách nhiệm vì lợi ích của khách hàng từ trong tâm nhằm tạo dựng sự tin tưởng
tuyệt đối, đem lại cho khách hàng những giá trị thực sự về dịch vụ mà Công ty cung cấp:
Cam kết cung cấp giải pháp an ninh chuyên nghiệp giá cả cạnh tranh nhất với mức chi phí hợp lý.
Cam kết lực lượng cơ động phản ứng nhanh tuần tra giám sát liên tục các mục tiêu 24/24 giờ, sẵn sàng lắp vào vị trí
thiếu của nhân viên kịp thời.
Cam kết nhân viên không có tiền án, tiền sự, không sử dụng chất kích thích, gây nghiện, …
Cam kết về tác phong, thái độ làm việc (tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định của khách hàng).
Cam kết 100% nhân viên đầu vào được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, kỹ năng PCCC, kỹ năng sơ cấp
cứu cơ bản, …

COMPAMY PROFILE .7

DIFFERENCE
Free provision of security equipment
Thang Loi Security Service Bodyguard Co., Ltd commits to provide customers free of charge when signing a contract to
provide security services from us with specialized equipment for security protection such as:
Provide free chip patrol machine - monitor the arrival time of the patrol duty officer.
Provides free IP cameras - monitor security guards at location, assist in controlling security at the main gate or critical
area.
Provide free mobile phone - take photo, check in, real-time reports and emergency reports.
Provide free radios - seamless communication between protected locations.
Provide free metal detectors - control cases of property thefts when they leave the factory.
Provide free flashlights, baton, ... - help maintain security and order.
Free provision of security equipment
Free provision of security
Optimal protection plan
From experienced experts in the field of providing security protection services. Over the years, Thang Loi Security
Service Bodyguard Co., Ltd has built hundreds of optimal protection plans for factories and factories with the current
professional working procedures that are still operating for the customers. exporting and trading in wood, mousse
mattresses, ceramics, garments, mechanics, ...
Main gate control process
Goods import and export process
Security patrol process
Process of FPF
The process of suppressing
Commitment to quality of service
With the prestige and quality of service as well as the continuous improvement efforts, determined to become one of the
leading companies in providing professional security services. To ensure the security of our customers as committed,
we use a team of staff that have been trained in handling arising situations, fire protection skills, basic first aid skills, ...
Responsible activities for the benefit of customers from the heart to create absolute trust, giving customers real values
about the services that the Company provides:
Committed to providing professional security solutions at the most competitive prices with reasonable costs.
Commitment to fast response mobile force patrolling and continuously monitoring targets 24/24 hours, ready to fit in the
missing position of employees in time.
Commit that employees do not have a criminal record, do not use drugs, addiction, ...
Commitment to working style, attitude (high sense of responsibility, compliance with customer regulations).
Commit 100% of input staff to be trained in skills in handling arising situations, fire protection skills, basic first aid skills,
...

An Toàn Của Bạn Là
Thắng Lợi Của Chúng Tôi
Your Safety Is Our Victory
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
ACHIEVEMENTS ACQUIRED
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
ACHIEVEMENTS ACQUIRED
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LỢI ÍCH TÀI CHÍNH
FINANCIAL BENEFITS
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LỢI ÍCH PHI TÀI CHÍNH
NON-FINANCIAL BENEFITS

COMPAMY PROFILE .21

LỢI ÍCH HÀNH CHÍNH
ADMINISTRATIVE BENEFITS

TIÊU CHUẨN 5 KHÔNG
5 “NO” STANDARDS

TIÊU CHUẨN 5 PHẢI

5 “MUST” STANDARDS
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DANH MỤC TIÊU CHUẨN
LIST OF STANDARDS

COMMITMENT TO NO COLLUSIONT

TIÊU CHUẨN CAM KẾT KHÔNG THÔNG ĐỒNG
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DANH MỤC TIÊU CHUẨN
LIST OF STANDARDS
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CHỨC NĂNG CÔNG TY
COMPANY FUNCTION
1. DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH / SECURITY SE-

BẢO VỆ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP
FACTORY AND FACTORY PROTECTION

BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP
PROTECTION OF INDUSTRIAL PARKS AND INDUSTRIAL

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CONSTRUCTION PROTECTION

BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
PROTECT SCHOOLS, HOSPITALS, HOME OFFICES
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CHỨC NĂNG CÔNG TY
COMPANY FUNCTION
2. DỊCH VỤ VỆ SĨ CHUYÊN NGHIỆP / PROFESSIONAL BODYGUARD

DỊCH VỤ VỆ SĨ YẾU NHÂN,CA SĨ
BODYGUARD SERVICE, SINGER

DỊCH VỤ VỆ SĨ NHÀ RIÊNG, VĂN PHÒNG
HOUSE GUARDS, OFFICE SERVICES

VỆ SĨ ÁP TẢI HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ CAO
BODYGUARDS ESCORTING HIGH-VALUE GOODS
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CHỨC NĂNG CÔNG TY
COMPANY FUNCTION

3. DỊCH VỤ BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO / HIGH QUALITY SECURITY SER-

BẢO VỆ TÒA NHÀ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
PROTECTION OF BUILDINGS, COMMERCIAL

BẢO VỆ DỰ ÁN, KHU ĐÔ THỊ, KHU KINH TẾ, …
PROJECT PROTECTION, URBAN AREA, ECONOM-

BẢO VỆ SỰ KIỆN, EVENT, HỘI CHỢ TRIỄN LÃM
PROTECT EVENTS, EVENTS, FAIRS AND EXHIBITIONS
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CHỨC NĂNG CÔNG TY
COMPANY FUNCTION
4. VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC BÃI GIỮ XE / OPERATION AND OPERATION
OF PARKING LOTS

VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC BÃI XE CHUNG CƯ
OPERATING AND OPERATING APARTMENT PARKING

VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC BÃI XE BỆNH VIỆN
OPERATING AND OPERATING HOSPITAL PARKING LOT

VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC BÃI XE TTTM
OPERATIONAND OPERATION OF THE COMMERCIAL CENTER
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NHÂN VIÊN BẢO VỆ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Tránh lại quá gần kẻ xâm nhập
Giữ khoảng cách vừa phải (ít nhất phải duy trì một khoảng cách tối thiểu là một bước chân). Khi có những dấu hiệu cho
thấy người đó có thể có các hành vi bạo lực, khoảng cách này nên được tăng lên ít nhất 1 mét. Cẫn thận, không nên
dồn ai vào góc tường. Phải tính đến khả năng một người sẽ có thể có những hành vi hung hăng ngay khi bị yêu cầu ra
khỏi khu vực mà người đó không có phận sự.
Đi theo hộ tống kẻ xâm nhập cho đến hết đường ra khỏi khu vực cần bảo vệ để kiểm soát và khống chế hành vi của họ.
Bỏ mặc họ tự đi ra ngoài hoặc theo dõi từ xa có thể làm cho họ cảm thấy không bị giám sát và dễ nổi loạn. Các hành vi
như la hét, nguyền rủa và đe dọa sẽ có khả năng leo thang. Ngoài việc gây ra mất an ninh trật tự, các hành vi này có
thể gây kích động tới đám đông những người gần đó.
Ghi nhận mọi sự việc xảy ra vào sổ trực, vv Sổ này sẽ ghi chép liệt kê tất cả các trường hợp xâm nhập bị mời ra ngoài,
các hành vi của người đó, … Nếu những người đó tiếp tục lặp lại việc xâm nhập, thi một báo cáo sự cố đầy đủ phải
được lập và gửi cho cấp trên để có các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ngoài ra cũng cần xem lại qua camera ghi
hình, chụp ảnh và tài liệu âm thanh có liên quan.
Trục xuất kẻ xâm nhập nên có sự phối hợp giữa các nhân viên bảo vệ
Nhân viên bảo vệ có thể sử dụng nguyên tắc “Một người làm / Một người giám sát”, khi đó một bảo vệ sẽ làm việc với
đối xâm nhập còn người khác giám sát từ một khoảng cách / vị trí thích hợp vì lý do an toàn và làm chứng khách quan.
Báo cho công an hỗ trợ nếu thấy cần thiết. Gọi điện cho công an, và báo cho họ biết vấn đề. Nếu một người đã từng có
hành vi bạo lực, đe dọa hoặc gây rối trước đây, công an nên được thông báo điều này.
Báo cho kẻ kháng cự biết hậu quả pháp lý mà họ phải gánh chịu cho các hành vi vi phạm. Trang bị kiến thức pháp luật
cần thiết liên quan đến việc gây rối hay xâm nhập trái phép, kẻ xâm nhập sẽ chùn bước trước những bảo vệ có hiểu
biết rõ ràng về quyền và trách nhiệm của bảo vệ. Hãy duy trì quan hệ tốt với công an địa phương và phối hợp tốt với
các bảo vệ khác ở khu vực lân cận.
Sử dụng các cụm từ “tài sản công ty” hay “tài sản cơ quan (công ty, trường đại học, bệnh viện, …) “. Hầu hết mọi người
có một mức độ tôn trọng sở hữu công ty hay tổ chức, nhận ra họ đang ở khu vực thuộc sở hữu công ty không phải công
cộng và sẽ tuân thủ quy định ngay.
Chỉ cho người đang xâm nhâp biết các bảng cấm, bảng quy định thời gian làm việc, các quy định về an toàn, … Hãy tỏ
ra công khai và chắc chắn với các quy định này. Lưu giữ các tài liệu đó.
Chỉ thực thi các quy tắc hợp pháp và hợp lý
Nếu quy định không rõ ràng và súc tích, đừng cố gắng để thực thi chúng! Quy tắc không rõ ràng, không khả thi sẽ dẫn
đến rắc rối với công an sau khi họ được mời đến để bắt giữ một người vi phạm và không cảm thấy không cần thiết
phải làm như vậy. Những sự việc như vậy làm giảm sự tín nhiệm của đơn vị kinh doanh đối vời công ty dịch vụ bảo vệ.
Hãy cho người vi phạm cơ hội được đối xử tử tế hoặc đi ra ngoài khu vực và các tài liệu này phải được ghi nhận đã
giải quyết xong.
Thảo luận với công an và các bên liên quan khác như cơ quan quản lý sau khi họ đã xử lý xong việc đưa kẻ xâm nhập
ra khỏi khu vực hoặc bắt giữ người kẻ đó, xem làm như thế nào để cải thiện quy trình công việc. Hãy chắc chắn rằng
tất cả mọi người có thể chia sẻ quan điểm của họ về quy trình!

NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
TRANG BỊ MIỄN PHÍ 100% THIẾT BỊ AN NINH

Professioal Secutity Guard
100% Free Security Equipment
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SECURITY GUARD HANDLING THE SITUATION
Avoid getting too close to the intruder

Keep a good distance (at least one foot must be maintained). When there are signs that the person may have committed
acts of violence, the distance should be increased to at least 1 meter. Be careful, do not cornered anyone. Take into
account the possibility that a person will be able to engage in aggressive behavior immediately upon being asked to
leave the area where the person is not.
Follow escorting intruders all the way out of the protected area to control and control their behavior. Leaving them alone
or being watched from afar can make them feel unattended and easily rebellious. Acts like yelling, cursing, and threats
are likely to escalate. In addition to causing insecurity, these behaviors can provoke a crowd of people nearby.
Record everything that happens on the watchbook, etc. This log will list all intrusions that were invited out, the person’s
behavior, ... If those people continue to repeat the intrusion , examining a complete incident report must be prepared and
sent to superiors for appropriate precautions. In addition, it is necessary to review through the camera recording, take
pictures and related audio documents.
Expulsion of intruder should be coordinated between security guardṣ
Security guards can use the principle of “One Person / One Supervisor”, where one guard will work with intrusion and
the other monitors from an appropriate distance / location for the reason. safety and objective testimony.
Report to the police if necessary. Call the police, and tell them the problem. If a person has committed a violent,
threatening or disruptive act in the past, the police should be informed.
Inform resisters of the legal consequences they will incur for the violations. Armed with the necessary legal knowledge
related to disruptive or unauthorized intrusion, intruders will falter before guards who have a clear understanding of
the rights and responsibilities of protection. Maintain good relations with the local police and coordinate well with other
guards in the surrounding area.
Use the phrase “company property” or “office property (company, university, hospital, ...)”. Most people have a degree
of respect for company or organization ownership, realize they are in non-public company ownership and will follow the
rule right away.
Show intruders only prohibition boards, working time boards, safety regulations, etc. Be public and sure of these rules.
Keep those documents.
Only enforce the legal and reasonable rules
If the rules are not clear and concise, don’t try to enforce them! Unclear, unworkable rules lead to trouble with police after
they are invited to arrest an offender and do not feel it is unnecessary to do so. Such incidents undermine the business
unit’s credibility with the security service company.
Give the offender the opportunity to be treated with kindness or outside the area and the documents must be recorded
as resolved.
Discuss with the police and other stakeholders such as the regulator after they are done with removing an intruder or
arresting the intruder, how to improve public procedures. job. Make sure everyone can share their views on the process!
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HÌNH ẢNH ĐỘI NGŨ TIÊU BIỂU
IMAGES OF TYPICAL EMPLOYEES
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6 LÝ DO ĐỂ CHỌN VỆ SĨ THẮNG LỢI
6 REASONS TO CHOOSE A BODYGUARD THANG LOI

1

Nhân viên được tuyển chọn và huấn luyện chuyên nghiệp từ ngôn phong đến hành động chuyên
môn.
Employees are recruited and trained professionally from style to professional action.

Các giải pháp nghiệp vụ chính xác, kịp thời để ngăn chặn hữu hiệu những nguy cơ về an ninh
trật tự, an toàn tài sản cho khách hàng.

2

Accurate and timely business solutions to effectively prevent risks of security, order and asset
safety for customers.

3

Khắc phục ngay lập tức mọi sự cố, dù nhỏ nhất, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Immediately fix all problems, even the smallest, to ensure the interests of customers.

4
4

Chính sách giá cả hợp lý, từ phổ thông đến cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
của khách hàng.
Reasonable pricing policy, from universal to high-end to meet the diverse needs of.

Màu sắc, kiểu dáng đồng phục, hiện đại, ấn tượng, thân thiện góp phần tôn vinh vẻ đẹp

5

mạnh mẽ cho bộ mặt văn phòng, nhà máy xí nghiệp, ... của khách hàng.
Color, uniform style, modern, impressive, friendly, contribute to honor the strong beauty of
the face of offices, factories, ... of customers.

6

Ngoài nghiệp vụ PCCC nhanh và hiệu quả cao, chúng tôi có Đội Điều Lệnh, Đội Kiểm Tra
Chất Lượng, Đội cơ động luôn kiểm tra và bám sát hỗ trợ 24/24h tại tất cả mục tiêu mà Quý
khách hàng đang sử dụng dịch vụ bảo vệ của Vệ Sĩ Thắng Lợi.
In addition to fast and efficient fire protection, we have an Order Team, Quality Control Team,
Mobile Team that always check and support 24 / 24h at all targets that customers are using.
using security services of Bodyguard Thang Loi.

SỨ MỆNH
MISSION
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 Vệ Sĩ Thắng Lợi 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.
To complete ous mission, the Board of Director and all employees of Thang Loi Security
Service Bodyguard Co., LTD has detemination to become a leading company in
supplying professional Security Service and always ubderstands thoroughly and satisfes
all requirements of the customers with secure feeling and reliability in an environment
without stealing and violence.

