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THƯ NGÕ   OPEN LETTER  
       Kính gửi : Quý Khách Hàng. 

- Lời đầu tiên LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC xin kính chúc Quý 

Khách Hàng việc kinh doanh ngày càng hưng thịnh, đà phát triển ngày càng tăng trưởng. 

- Kính thưa Quý Khách, để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và đạt được thành công 

không thể nào bỏ qua yếu tố tinh gọn – hiệu quả - chuyên nghiệp trong bộ máy tổ chức của 

doanh nghiệp. Trong đó không thể nào thiếu sự góp sức của bộ phận chuyên trách về lĩnh 

vực đảm bảo an toàn cho con người làm việc tại doanh nghiệp và tài sản do doanh nghiệp 

tạo ra là vô cùng quan trọng.  

- Với bao bộn bề công việc thì giải pháp thuê đơn vị chuyên nghiệp để đảm nhiệm công 

việc đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp là giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất hiện nay. 

- Với mục đích chia sẻ những trăn trở với khách hàng về vấn đề trên LONG HAI 

SECURITY  SERVICE TRADING JSC ra đời  nhằm góp một phần sức lực vào công cuộc 

phát triển của Quý Khách. 

- LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC hoạt động với phương châm Chuyên 

Nghiệp – Hiệu Quả - Tiết Kiệm và lấy sự hài lòng của Quý Khách là sự thành công của 

LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC. 

- LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC rất vui khi được tham gia góp sức 

cùng Quý Khách Hàng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Quý Khách Hàng. 

- LONG HAI SECURITY - Giải Pháp An Ninh Toàn Diện. 

To: Valued Customers. 

- First of all, LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC would like to wish our 

Valued Customers a more prosperous business and a growing momentum. 

- Dear Valued Customers, for helping enterprises grow and achieve success, it is 

impossible to ignore the streamlined - effective - professional factors in their organizational 

structures. And, it is indispensable for the contribution of the department in charge of 

ensuring the safety for staff working in enterprises and the assets created by enterprises that 

is extremely important.  

- With so much work, the solution in hiring a professional unit to ensure the safety of the 

enterprise is the most optimal and economical solution today. 

- With the purpose of sharing the concerns with customers on the issue above, LONG HAI 

SECURITY SERVICE TRADING JSC was born to contribute to your development. 

- LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC operates with the motto of 

Professionalism - Efficiency - Saving and taking your satisfaction as the success of LONG 

HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC. 

- LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC is very pleased to contribute to Valued 

Customers in your construction and development. 

- LONG HAI SECURITY - Total Security Solution 
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•LONG HAI SECURITY cam kết bằng sự chuyên 
nghiệp, chính trực và tận tâm, với đội ngũ chuyên 
gia nhiều năm kinh nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ chuyên sâu, LONG HAI SECURITY sẽ 
mang đến cho khách hàng các giải pháp an ninh 
hiệu quả cao, bằng chi phí thấp hơn giá trị thực 
Khách hàng nhận được

•LONG HAI SECURITY is committed by 
professionalism, integrity and dedication, with a 
team of experts with many years of experience, 
diversified products and intensive services, LONG 
HAI SECURITY will bring customers security 
solutions with high efficiency, the cost lower than 
the actual value that customers received.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

FOR CUSTOMERS

• LONG HAI SECURITY phụng sự xã hội 
bằng tiên phong kiến tạo các giá trị, chuẩn 
mực mới trong các hoạt động tư vấn giải 
pháp an ninh tổng thể đầu tiên tại Việt Nam.

• LONG HAI SECURITY serves society by 
pioneering the creation of new values and 
standards in the first overall security 
solution consultancy activities in Vietnam.

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

FOR SOCIETY 

• LONG HAI SECURITY đảm bảo thu nhập 
và điều kiện sống của người lao động ổn 
định ở nhóm đầu thị trường, xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, 
thuận lợi, thân ái.

• LONG HAI SECURITY ensures stable 
income and living conditions for employees 
at the top of the market, builds a 
professional, transparent, convenient and 
friendly working environment.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

FOR WORKERS

• Bằng mọi nỗ lực tối đa, LONG HAI 
SECURITY đảm bảo sự tăng trưởng bền 
vững, đảm bảo lợi nhuận cam kết với nhà 
đầu tư, đảm bảo minh bạch hóa, gắn kết 
quyền lợi chính đáng, thúc đẩy sự lớn mạnh 
và thành công của công ty và nhà cung cấp.

• With all our best efforts, LONG HAI 
SECURITY ensures sustainable growth, 
ensures committed profits with investors, 
ensures transparency, along with legitimate 
interests, promotes growth and success of 
the company and its supplier.

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 
NHÀ CUNG CẤP

FOR INVESTORS AND 
SUPPLIERS

   

 

 

 

 

 

 

  

SỨ MỆNH CỦA LONG HAI SECURITY  MISSION OF LONG HAI SECURITY 
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LĨNH VỰC - PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA LONG HAI SECURITY

OPERATION FIELD - SCOPE OF LONG HAI SECURITY

Hoạt động về lĩnh vực cung cấp 
dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Specializing in the field of 
providing professional security 

services

Cung cấp dịch vụ trên toàn lãnh thổ 
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam

Providing services throughout the 
territory of the Socialist Republic 

of Vietnam

Thời gian cung cấp dịch vụ linh 
hoạt và toàn thời gian dài hạn

Flexible time and full time long 
term

 

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA LONG HAI  

SECURITY SERVICE TYPES OF LONG HAI SECURITY

  

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH SECURITY GUARDS FOR FIXED TARGETS

•LONG HAI SECURITY cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh, an toàn tài sản cho các loại hình
mục tiêu như : Cao ốc, Chung Cư, Nhà hàng, Khách sạn, Xí nghiệp, Nhà xưởng, Công
trình xây dựng, Văn phòng công ty..vv..

•LONG HAI SECURITY provides property security guard services for target types such as:
Buildings, Apartments, Restaurants, Hotels, Enterprises, Factories, Construction Projects,
Corporate Offices etc

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG        SECURITY GUARDS FOR MOBILE 
TARGETS

• LONG HAI SECURITY Cung cấp dịch vụ áp tải hàng hóa, tiền, Đồ vật có giá 
trị…vv

• LONG HAI SECURITY provides escort of goods, money, Valuables ... etc

BẢO VỆ YẾU NHÂN                             SECURITY GUARDS FOR VIPS

•LONG HAI SECURITY cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn cho: Người nổi tiếng, Chính trị 
gia, Doanh nhân..vv….

•LONG HAI SECURITY provides security guard services for: Celebrities, Politicians, 
Entrepreneurs, etc

BẢO VỆ MỤC TIÊU NGẮN HẠN      

SECURITY GUARDS FOR SHORT-TERM TARGETS

•LONG HAI SECURITY cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho các sự 
kiện, đám tiệc, show diễn, Hội chợ,….vv

•LONG HAI SECURITY provides security guard services to ensure security and property 
safety for events, parties, shows, fairs, etc

DỊCH VỤ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

EMERGENCY TREATMENT SERVICES

•LONG HAI SECURITY cung cấp dịch vụ điều động lực lượng đến mục tiêu để xử lý ngay 
khi có yêu cầu xử lý các tình huống an ninh khẩn cấp của khách hàng

•LONG HAI SECURITY provides the service of mobilizing forces to the target to handle 
immediately when the customer needs to handle urgent security situations
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LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING 
JSC được Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 
0316094572 và Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành 

Chính Về Trật Tự Xã Hội Công An TP.HCM cấp 
Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Về An Ninh 

Trật Tự Xã Hội số 687/GCN

LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC 
was issued a Enterprise Registration Certificate 
No.: 0316094572 by the Department of Planning 

and Investment of Ho Chi Minh City and issued the 
Certificate of Eligibility for Social Order Security 

No. 687 / GCN by Police Department on 
Administrative Management of Social Order -

HCMC Public Security

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA LONG HAI SECURITY LEGAL PROFILE OF LONG HAI SECURITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH                BUSINESS LICENSE 
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   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ 

       CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR SOCIAL ORDER SECURITY 
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GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

RADIO FREQUENCY USE LICENSE 
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LONG HAI SECURITY  hoạt động hiệu quả với bộ 
máy tổ chức tối ưu về số lượng và chất lượng với 

phương châm 4 tại chỗ chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại 
chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, Hậu cần tại chỗ và 3 sẵn 
sàng gồm Chủ động phòng tránh, Đối phó kịp thời, 

Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

LONG HAI SECURITY works effectively with the optimal 
organization in term of quantity and quality with the motto 4 
on-site on-site commanding, on-site forces, on-site facilities, 

on-site logistics and 3-ready including Initiative in preventing, 
responding promptly, Overcoming promptly and effectively

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ    SUPPORT TOOLS USE LICENSE 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY           ORGANIZATIONAL CHART 
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Phòng Hành chính (P1) 

Administration Department (D1) 

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

MANAGEMENT BOARD 

Giám đốc  

HC – NS 

Director   

Administration - HR 

 

Giám đốc  

Nghiệp vụ – An ninh 

Director  

Professional Skills - Security 

 

 

Giám đốc  

Kinh doanh 

Director  

Sales  

 

 

Phòng Nghiệp vụ – An ninh (P2) 

Professional Skills-Security Department (D2) 

 
Ban đào 

tạo tập 

huấn 

 

Training 

Board 

 

Ban quản lý 

mục tiêu 

 

 

Targets 

Management 

Board 

 

Ban tư 

tưởng 

 

 

Thought 

Board 

 

LỰC LƯỢNG TUẦN TRA CƠ ĐỘNG 

MOBILE PATROL FORCE 

 

Ban 

đào 

tạo 

tập 

huấ

n 

Ban 

quả

n lý 

mụ

c 

tiêu 

Ban 

ứng 

dụn

g 

KTC

N 

Ban tài 

chính kế 

toán 

 

Finance 

and 

Accounti

ng Board 

 

Ban tổng 

hợp sau 

hậu cần 

 

Post-

Logistics 

Synthesis 

Board

  

 

Ban nhân sự 

LĐTL 

LĐTL 

 

 Human 

Resources 

Board 
 

Phòng Kinh doanh (P3) 

Sales Department (D3) 

 

 
Ban khai 

thác thông 

tin 

Information 

Exploitation 

Board 

 

Ban chăm 

sóc khách 

hàng 

 

Customer 

Care 

Services 

Board  

 

Ban đầu tư 

 SX KD 

 

Production 

and 

Business 

 Investment 

Board   

 

Ban ứng 

dụng KTCN 

 

Technology 

Application 

Board 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
BOARD OF DIRECTORS 

 

CHỦ TỊCH HĐQT 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

BAN 

KIỂM SOÁT 

SUPERVISORY 

BOARD  

 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

Target 

Guard 

Team 

 
 

ĐỘI TRƯỞNG MỤC TIÊU 

TARGET TEAM LEADER 

 

CHỈ HUY KHU VỰC 

REGIONAL LEADER 
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CÁC GIẢI PHÁP AN NINH

Ngăn chặn 
trộm cắp 
tài sản

Quản lý 
khủng 

hoảng an 
ninh

Cung cấp 
chuyên 
gia an 
ninh

Hệ thống 
phát hiện 

xâm 
nhập

Hệ thống 
cảnh báo 
và chữa 

cháy

Vận 
hành 
trung 

tâm an 
ninh

Xử lý sự 
cố an ninh

Hệ thống 
quản lý 

quyền ra 
vào 

(CCTV)

Bảo vệ tài 
sản di 

chuyển

Xử lý 
tình 

huống 
khẩn

Theo dõi 
từ xa và 

xử lý báo 
động

Đánh giá 
rủi ro, 

xây dựng 
giải pháp

Huấn 
luyện và 
đào tạo

SECURITY SOLUTIONS

Preventio
n from 
theft of 

property

Manage
ment of 
security 

crisis

Provision 
of security 

experts

Intrusion 
detection 

system

Warning 
and fire 
system

Operatio
n of 

security 
center

Handle of 
security 
incidents

CCTV 
system

Protection 
of moving 

assets

Handle 
of 

emergen
cy 

situation
s

Remote 
monitorin

g and 
alarm 

handling

Assessm
ent of 
risks, 

develop
ment of 

solutions

Coaching 
and 

training
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NĂNG LỰC VỀ NHÂN SỰ CỦA CỦA LONG HAI SECURITY 

HUMAN RESOURCES OF LONG HAI SECURITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÂN 

SỰ CẤP 

CAO 

NHÂN 

VIÊN 

BẢO VỆ 

LONG HAI SECURITY được thành lập và điều hành bởi những nhân 

sự đã từng phục vụ trong lực lượng Công An Nhân Dân và Quân Đội 

Nhân Dân Việt Nam và có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ bảo vệ nên có đủ điều kiện để thấu hiểu và đáp ứng được 

mong muốn của khách hàng 

Nhân sự quản lý cấp trung được LONG HAI SECURITY 

sàn lọc tuyển chọn từ trong đội ngủ bảo vệ thuộc nhóm có 

đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ dịch vụ và 

cử đi học các lớp chuyên môn để phục vụ cho Công ty. 

 

Nhân viên bảo vệ của LONG HAI SECURITY được tuyển chọn kỹ 

lưỡng thông qua các tiêu chuẩn và quy trình xét tuyển nghiêm ngặt trực 

tiếp từ ban Giám đốc công ty. Các ứng viên dự tuyển từ nhiều nguồn 

(trong đó có nhiều cựu sĩ quan và quân nhân lực lượng vũ trang Việt 

Nam giàu kiến thức chuyên môn và có bề dày kinh nghiệm), không tiền 

án tiền sự, không sử dụng các chất gây nghiện 

NHÂN 

SỰ CẤP 

TRUNG 

SENIOR 

HR 

 

SECURITY 

GUARDS 

 

LONG HAI SECURITY was established and operated by persons who 

had served in the People's Police Force and the Vietnam People's Army 

and had a long time for working in the field of providing security 

services, so they have enough conditions to understand and meet the 

wishes of customers 

Middle-level management personnel are recruited by LONG 

HAI SECURITY from the security team of a team with enough 

competence and experience in the field of security service and 

sent to attend specialized classes to serve the Company 

LONG HAI SECURITY's security guards are carefully selected through 

rigorous recruitment criteria and procedures directly from the 

Company's Board of Directors. Candidates from many sources 

(including many former officers and military personnel of the Vietnam 

People's Armed Forces with professional knowledge and experience), 

without criminal record, no use of addictive substances. 

MIDDLE 

HR 
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QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   RECRUITMENT PROCESS 

       Lập kế hoạch tuyển dụng 

- Căn cứ vào nhu cầu thị trường, khả năng tổ 

chức đào tạo Giám đốc Hành chính  Nhân 

sự đề xuất kế hoạch tuyển dụng và Tổng 

Giám đốc quyết định. 

       Preparation of a recruitment plan 

- Based on the market demand, ability in 

training organization, the HR - 

Administration Director shall propose a 

recruitment plan and decided by the General 

Director. 

 

    Thành lập hội đồng xét tuyển 

Hội đồng xét tuyển Nhân viên bảo vệ gồm: 

1. Chủ tịch hội đồng: Tổng Giám đốc. 

2. Phó chủ tịch hội đồng: Giám đốc Hành 

chính – Nhân sự 

3. Ủy viên: Giám đốc phụ trách Nghiệp vụ 

bảo vệ, cán bộ ban hành đào tạo, tập huấn. 

4. Ủy viên - thư ký: Cán bộ phòng nhân sự – 

Phòng hành chính tổng hợp. 

 

       Establishment of a recruitment council 

The Recruitment Council includes: 

1. Chairman General Director 

2. Vice Chairman: HR - Administration 

Director   

3. Commissioner: Director of Security 

Professional Skills, Officers in charge of 

coaching and training. 

4. Commissioner - Secretary: Officer of the 

General HR - Administration Department. 

 

       Tổ chức tuyển dụng nhân viên 

Hình thức tuyển dụng:  

- Công ty thành lập các Chi nhánh tuyển 

dụng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam 

trực tiếp tuyển dụng tại các Quân khu khi có 

những đợt xuất ngũ. 

- Liên kết với Hội Cựu chiến Binh các địa 

phương giới thiệu lực lượng bộ đội đã xuất 

ngũ, lực lượng lao động tại địa phương (Hội 

cam kết bảo lãnh về mặt lý lịch rõ ràng, đạo 

đức tốt…) 

- Phòng Tổ chức Nhân sự kiểm tra lý lịch và 

hoàn thiện hồ sơ. Làm bản đánh giá sơ bộ 

về tác phong, đạo đức của nhân viên Bảo vệ 

sau đó chuyển sang phòng Nghiệp vụ - An 

ninh. 

- Phòng Nghiệp vụ - An ninh sẽ tiến hành 

công tác điều tra, xác minh lý lịch, thân 

nhân và các bước kiểm tra nhân viên Bảo 

vệ. Sau khi hoàn tất các khâu sẽ chuyển 

sang Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ để 

đào tạo. Trong quá trình đào tạo nghiệp vụ 

– võ thuật, nếu phát hiện thấy nhân viên nào 

không đủ tố chất của người Bảo vệ như: đạo 

      Organization for recruitment of staff 

Form of recruitment:  

- The Company sets up recruitment branches 

in the North, the Central and the South to 

recruit directly in the Military Region when 

there are demobilization periods. 

- In association with local Veterans 

Association in introducing demobilized 

soldiers, local labor force (The Association is 

committed to guarantee on clear background, 

good ethics ...) 

- HR Organization Department shall check 

background and complete profile. Make 

preparation of a preliminary assessment of 

the conduct and ethics of Security guards and 

then transfer to the Professional Skills - 

Security Department. 

- The Professional Skills - Security 

Department will conduct investigation and 

verification for background, relatives and 

security guard’s checks. After completing 

stages, security guards will be transferred to 

the Professional Skills Training Center for 

training. In the course of professional skills 

and martial arts training, if detecting any 
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đức, tác phong nghề nghiệp…. Khi đó, sẽ 

chuyển sang phòng Tổ chức Nhân sự loại 

nhân viên đó ra khỏi danh sách tuyển dụng. 

- Sau khi đã hoàn tất các khâu. Khi đó Tổng 

Giám đốc sẽ kiểm tra lần cuối và ra quyết 

định tuyển dụng chính thức. 
Hồ sơ tuyển dụng:  

LONG HAI SECURITY phát hành theo 

mẫu riêng và đóng dấu của Công ty gồm: 

- Đơn xin việc:  

- Sơ yếu lý lịch. 

- Xác nhận nhân thân. 

- Tờ khai cá nhân. 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp PTTH. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao hộ khẩu; 

- 4 ảnh 4x6 (không quá 3 tháng so với thời 

điểm đăng ký dự tuyển). 

- Quyết định xuất ngũ (nếu qua lực lượng 

công an bộ đội). 

- Bản sao công chứng, chứng chỉ khác (nếu 

có). 
Tiêu chuẩn ứng viên: 

- Là công dân Việt Nam, đang trong độ tuổi 

lao động, có lý lịch rõ ràng ( có sơ yếu lý 

lịch do UBND xác nhận ), có sức khỏe tốt ( 

giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp quận 

– huyện trở lên cấp ), có đạo đức tốt ( có 

xác nhận hạnh kiểm cá nhân hoặc lý lịch tư 

pháp xác nhận không có tiền án tiền sự ), 

không xăm mình. 
Các vòng xét tuyển : 

- Xác minh lý lịch nhân thân. 

- Giám định lý lịch dân sự và hình sự. 

- Sát hạch thể lực và tinh thần. 

- Xét nghiệm máu, chất gây nghiện. 

- Kiểm tra tư cách, tác phong đạo đức. 

- Phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra trắc 

nghiệm. 

- Thí sinh đủ tiêu chuẩn dự tuyển vào các lớp 

đào tạo Nhân viên bảo vệ, sau khi dựa trên 

kết quả xét tuyển, Phòng nhân sự báo cáo 

để Tổng Giám đốc phê duyệt. 

 

staff members who are not qualified as 

security guards, such as: ethics, professional 

manner .... Then, such security guard will be 

transfered to HR Organization Department 

and removed from the recruitment list. 

- After stages have been completed, The 

General Director will then check the last 

time and make a formal recruitment decision. 

Recruitment profile:  

LONG HAI SECURITY has issued in a 

separate form and sealed by the Company, 

including: 

- Job application  

- Curriculum vitae. 

- Identity verification. 

- Individual declaration. 

- Copy of High School Diploma. 

- Copy of Birth certificate. 

- Copy of Household registration book; 

- 4 4x6 photos (no more than 3 months from 

the time of enrollment). 

- Decision on demobilization (if through the 

army police force). 

- Certified copy, other certificates (if any). 
Candidate criteria: 

- As Vietnamese citizen, at working age, with a 

clear resume (with a curriculum vitae 

certified by the People's Committee), with 

good health (medical certificate issued by a 

district-level or higher hospital), good ethics 

(verified personal conduct or criminal 

background without criminal record), no 

tattoo. 
Recruitment rounds: 

- Verification of identity. 

- Expertise of civil and criminal records. 

- Physical and mental examinations. 

- Blood test, addictive substance test. 

- Status, ethical behavior inspection. 

- Direct interview and multiple choice test. 

- Candidates are eligible for admission to the 

Security Guard training classes, after based 

on the recruitment results, the Human 

Resources Department shall report to the 

General Director for approval. 
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•Bước 1: Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ tổ chức tại trung tâm huấn luyện trực thuộc
LONG HAI SECURITY, với những giảng viên dày dạn kinh nghiệm, đã từng phục
vụ trong ngành an ninh (công an, cục quân báo…) trực tiếp huấn luyện.

•Bước 2: Tổ chức học viên tham gia khóa huấn luyện và cấp giấy chứng nhận của
Công an Tp.HCM (đúng theo quy định của Nghị định 96).

•Kết thúc khóa học: Nhân viên bảo vệ đủ điều kiện sẽ được LONG HAI SECURITY
cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

Hình thức đào 
tạo

•Mục đích: Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho
Nhân viên bảo vệ của Công ty.

•Kế hoạch tập huấn: Hàng năm, Phó tổng giám đốc phụ trách Nghiệp vụ bảo vệ lập
kế hoạch tập huấn, trình Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt.

•Đánh giá kết quả tập huấn:

•+ Đạt yêu cầu: Đủ điều kiện để tiếp tục công tác.

•+ Không đạt yêu cầu: Xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt Hợp đồng
lao động.

Tập huấn nâng 
cao nghiệp vụ 

bảo vệ

•Step 1: Professional skills training is held at the training center under LONG HAI
SECURITY. Security Guard shall be directly trained by experienced trainers who
had served in the security industry (police, military bureau ...)

•Step 2: Organize participants to attend the training course and grant certificates of
Ho Chi Minh City Pubic Security (in accordance with the provisions of Decree 96).

•Ending the course: Qualified security guards will be granted a certificate of
graduation from a professional security guard training course by LONG HAI
SECURITY..

Security 
Guards 

Training 
Process

•Purposes: In order to continuously improve the quality and in-depth professional
skills for the Company's security guards

•Training plan: Annually, the Deputy General Director in charge of the Security
Professional Skills shall prepare a training plan and submit it to the General
Director and the Board of Directors for approval

•Evaluation of training results:

•+ Satisfactory: Eligible to continue work..

•+ Unsatisfactory: Consider for transferring to another job or terminating the
Labor Contract.

Training for 
improvement of 

security 
professional 

skills

 

     QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ   

      SECURITY GUARDS TRAINING PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO – SÁT HẠCH   TRAINING – TESTING PROCESS 
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Nghiệp vụ bảo vệ                                          Security Professional Skills 

1 
Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ . 

Overview and Concept about Security 

Industry . 

2 Danh dự và lòng trung thành. Honor and loyalty. 

3 Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ. Order, etiquette, behavior, team. 

4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Functions, duties and powers. 

5 Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát. Patrol and control professional skills 

6 Cách sử dụng và thực tập các biên bản, 

báo cáo. 

How to use and practice records and 

reports. 

7 Ứng xử, giao tiếp và thực hành. Conduct, communication and practice. 

8 Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ. Instructions for recording security books. 

9 Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý 

sự cố. 

Professional skills for identification, 

prevention of troubleshooting. 

10 Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm 

phong. 

Opening and closing and sealing 

management Professional skills 

11 
Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ. 

Identification and memorability 

professional skills 

12 Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di 

động. 

Fixed and mobile targets security 

professional skills 

Giáo trình đào tạo được thu thập từ giáo trình của 
ngành Công an Việt Nam..Thời gian đào tạo: từ 03 
tháng đối với những học viên đã hoạt động trong ngành 
an ninh, 06 tháng đối những học viên khác, học viên 
nào chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục đào tạo lại, nếu không 
có khả năng phát triển thì sẽ bị loại

The training curriculum is collected from the 
curriculum of the Vietnam's police sector. Training 
time: from 03 months for those who have worked in the 
security industry, 06 months for other students, those 
who have not met the requirements, continue to be 
retrained, if they are unable to develop, they will be 
eliminated. 
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13 Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường. Scene security professional skills 

14 Sơ đồ và phân tích mục tiêu. Diagram and targets analysis. 

15 Các trường hợp cấp cứu, di chuyển nạn 

nhân. 
Emergencies and moving victims. 

16 Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt. Observation skills, estimation methods. 

17 Phương pháp huấn luyện nhân viên. Staff training method. 

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT                                        LEGAL KNOWLEDGE 

18 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. 

Relevant provisions in the Criminal Code 

and Criminal Procedure Code. 

19 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

hành chính và luật Lao động. 

Relevant provisions in the Administrative 

Code and Labor Code. 

20 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự 

Relevant provisions of the Civil Code and 

the Civil Procedure Code 

21 Các điều khoản liên quan trong luật kinh 

tế. 
Relevant provisions in economic law. 

Kỹ, chiến thuật, võ thuật                                                Technique, tactics, martial arts 

22 Các kỹ thuật cơ bản Basic techniques 

23 Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khóa. Control, lock and unlock techniques 

24 Chiến thuật tấn công và tự vệ. Attack and self-defense tactics. 

25 Kỹ thuật phòng vệ tránh né. Preventive techniques. 

26 Ký thuật đối kháng chiến đấu. Fighting techniques 

27 Nâng cao. Advanced. 

Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy                                  Fire Prevention and Fighting Techniques 

28 
Các nguyên tắc cơ bản về PCCC. 

The basic principles of fire prevention 

and fighting 

29 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Fire prevention and fighting measures. 

30 
Phát hiện và nhận biết cháy nổ. 

Detection and identification of fire and 

explosion 

31 Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu. Fire, explosion situations and first aid. 

Khả năng sử dụng trang thiết bị                                    Ability to use equipment 
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32 Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ 

trợ. 

Skill in using and maintaining support 

tools. 

33 Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và 

báo động. 

Operational skills for monitoring and 

alarm system. 

34 Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo 

khói. 

Skill in using fire alarms and smoke 

detectors. 

35 Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt. Skill in using special equipment. 

Kỹ năng giao tiếp                                                            Communication skills 

36 Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô. Style language, greetings, vocations. 

37 Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại. Communication skills, telephone. 

38 Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức. Manner of reception, order, etiquette. 

39 Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều 

lệ. 

Respect customers, internal rules and 

regulations. 

40 Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản. Basic English for communication. 

41 Phối hợp và cộng tác với công an chính 

quyền. 

Coordination and collaboration with the 

government police. 

42 Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống. Clothes, attitude, style, lifestyle. 

Nghiệp vụ đặc biệt                                                         Special professional skills 

43 Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản. First aid, dispersal and evacuation. 

44 Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống. Advanced security service, escort 

45 Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin. Information capture skills. 

46 Triển khai đội hình và ứng phó Deployment of squad and respond 

47 Khả năng phản ứng và tình huống khẩn 

cấp. 
Reactivity and emergency situation. 

48 Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn 

bản. 
Basic marketing and business skills. 

49 Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh. Information and business secrets security 

50 Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm. Team development professional skills 

51 Lập phương án bảo vệ mục tiêu. Preparation of target security plans 
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52 Phương pháp thúc đẩy người khác cùng 

làm việc. 
How to motivate others to work together 

 

NĂNG LỰC VỀ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ                        EQUIPMENT - TOOL 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG CỤ PHÒNG 

VỆ - TRẦN ÁP 

PREVENTION AND 

REPRESSION 

TOOLS 

 
Gậy cao su 

Rubber 

sticks 

 

Súng bắn 

đạn cao su 

Rubber bullet 

pistol 

 

Áo chống 

đạn 

Bulletproof 

vest 

 

Gậy ba khúc 

kim loại 

Metal baton 

Súng hơi 

cay Spicy 

pistols 

 

Gậy ba 

khúc điện 

Electric 

baton 

 

Súng bắn 

điện 

Electric gun 

 

Khiêng 

Shield 
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Thẻ tên nhân 
viên

Staff name 
card Chứng chỉ 

Nghiệp vụ 
bảo vệ  

Certificate of 
Security 

Professional 
Skills

Chứng chỉ sử 
dụng CCHT

Certificate of 
supporting 

tool use

Chứng chỉ sơ 
cấp cứu

First aid 
certificate

Chứng chỉ 
PCCC & 
CHCN

Certificate of 
Fire Prevention 
and Fighting & 

Recuse

Giấy chứng 
nhận nhân 

viên

Staff 
certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chiếu sáng - Lighting 
equipment

Đèn pin sạc cầm tay - Portable 
rechargeable flashlight

Đèn pin sạc đội đầu - Rechargeable 
headlamp

Thiết bị quan sát - Observation 
equipment

Hệ thống Camera quan sát - CCTV 
system

Ống nhòm hồng ngoại - Infrared 
binoculars

Thiết bị giữ xe - Parking equipmentt

Hệ thống máy giữ xe thông minh -
Smart parking system

Các loại vé giữ xe - Types of parking 
tickets

Thiết bị bảo hộ lao động - Labor 
protection equipment

Đồng phục theo đúng quy định pháp luật 
- Uniform in accordance with the law

Áo đi mưa - Raincoat

Ủng đi mưa - Rain boots

Áo phản quang - Reflective clothing

Thiết bị liên lạc - Communication 
equipment

Bộ đàm - Radios

Các chứng chỉ 

Certificates 
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ  THUỘC LONG HẢI 

SECURITY 

FUNCTIONS, DUTIES AND POWERS OF SECURITY FORCE OF LONG HAI SECURITY 

 Chức năng:  

- Tổ chức khảo sát xây dựng Phương án bảo 

vệ và triển khai thực hiện phương án, hợp 

đồng bảo vệ an ninh cho các mục tiêu do 

LONG HAI SECURITY đã ký kết với khách 

hàng. 

 
Nhiệm vụ : 

- Đề xuất bổ sung phương án, kế hoạch và nội 

quy bảo vệ mục tiêu. 

- Triển khai công tác bảo vệ mục tiêu theo 

đúng phương án và hợp đồng bảo vệ mà 

công ty đã ký kết với khách hàng. 

- Duy trì thực hiện các nội quy quy định về an 

ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ. 

 
Quyền hạn : 

- Tổ chức, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ 

bảo vệ theo chức năng, nhiệm vụ và quy 

định của pháp luật. 

- Kiểm tra đôn đốc các bộ phận, đơn vị và bộ 

phận, công nhân viên tại mục tiêu thực hiện 

các quy định của pháp luật, các văn bản pháp 

quy về an ninh trật tự và nội quy bảo vệ mục 

tiêu. 

- Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, 

hàng hóa ra vào mục tiêu bảo vệ theo 

phương án bảo vệ và quy định của Công ty, 

Functions:  

- Surveying and developing the Security plans 

and implementing the security plans and 

security contract for the targets signed by 

LONG HAI SECURITY with customers. 

 
Duties: 

- Proposing additional plans, plans and internal 

rules for the target security. 

- Implementing the target security in accordance 

with the security plan and contract that the 

company has signed with customers. 

- Maintaining the implementation of the rules 

and regulations on security and order at the 

security target. 

 
Rights: 

- Organizing and implementing security 

professional skills and measures according to 

its functions, duties and provisions of law. 

- Examining and supervising sections, units and 

staff at the target to implement the provisions 

of the law, the legal documents on order 

security and the internal rules of the target 

security. 

- Checking and controlling people, vehicles and 

goods coming in and out of the target 

according to the security plans and regulations 

Các loại sổ sách – biên bản 

Types of books - records 

 

 

 

Sổ nhật ký ca trực 

Shift diary book 

Sổ theo dõi khách 

Guest tracking book 

Biên bản vi phạm 

Violation records 

Sổ Xuất nhập hàng 

Goods Receipt and 

Goods Issue Book 

Biên bản vụ việc 

Case records 

Biên bản hiện trường 

Scene records 

Sổ theo dõi bưu phẩm 

Mail tracking book 

 
Kết luận vụ việc Case 

conclusion 
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mục tiêu và pháp luật. of the Company, the target and the laws. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP  

SECURITY PROFESSIONAL SKILLS MANAGEMENT SYSTEM - DIRECT MANAGEMENT 

-  Tại các mục tiêu được bảo vệ chúng tôi xây 

dựng một cơ chế quản lý mục tiêu và quản lý 

nhân viên bảo vệ trực tiếp và thường xuyên. 

Mỗi mục tiêu đều được điều hành bởi một 

đội trưởng mục tiêu, có nhiệm vụ tổ chức, 

chỉ huy và phôi hợp với các bên chức năng 

có liên quan. Bên cạnh đó, phát huy năng lực 

tự giác và quản lý chéo của mỗi nhân viên 

bảo vệ, bảo đảm tối đa tính chuyên nghiệp 

và mục đích an ninh - an toàn tối đa cho 

khách hàng. 

 
1. Đội trưởng vùng: 

- Hoạt động của đội trưởng vùng là kiểm tra 

các nhân viên mục tiêu và đội trưởng mục 

tiêu, phối hợp với các bên chức năng có liên 

quan. Bên cạnh đó còn đánh giá chất lượng 

công việc của các đội trưởng mục tiêu và 

nhân viên bảo vệ. 

 
2. Đội tuần tra cơ động : 

- Hoạt động tại các mục tiêu được kiểm tra, 

giám sát kiểm tra tất cả nhân viên từ đội 

trưởng trở xuống. Công tác cơ động được 

tiến hành thường xuyên, ngẫu nhiên và bí 

mật, đảm bảo tính trung thực, độc lập khách 

quan của hệ thống quản lý nghiệp vụ, đồng 

thời nâng cao tính tự giác và ý thức trách 

nhiệm của nhân viên. 

 
3. Điều hành trực tuyến: 

- Tổng giám đốc LONG HAI SECURITY 

thường xuyên tiến hành kiểm tra nghiệp vụ 

các mục tiêu. Các thành viên Ban điều hành 

được phân công thực hiện công tác quản lý 

trực tuyến tại mục tiêu, bất kể địa điểm và 

thời gian. Điều này đóng vai trò quan trọng 

trong việc gắn kết tập thể Công ty và tạo tinh 

thần dân chủ dựa trên mối quan hệ bình đẳng 

và cởi mở. 

- At the protected targets we set up a mechanism 

for managing the target and the security guards 

directly and regularly. Each target is operated 

by a target team leader, whose mission is to 

organize, command and coordinate with the 

relevant functional parties. In addition, 

promoting the self-discipline and cross-

management capacity of each security guard, 

ensuring maximum professionalism and 

maximum security and safety for customers. 

 

1. Regional team leader: 

- The operation of a regional team leader is to 

inspect the target staff and the target team 

leader, in collaboration with the relevant 

functional parties. Besides, the regional team 

leader also assesses the work quality of the 

target team leaders and security guards. 

 
2. Mobile patrol team: 

- Operating at the target to be inspected, 

supervising and inspecting all staff from the 

team leader and subordinate. Mobile work is 

conducted regularly, randomly and 

confidentially, ensuring the honesty and 

independence of the professional skill 

management system, while raising the self-

awareness and sense of responsibility of staff. 

 
3. Online operation : 

- The General Director LONG HAI SECURITY 

regularly conducts professional skills 

examination of targets. Members of the 

Executive Board are assigned to perform 

online management at the target, regardless of 

location and time. This plays an important role 

in uniting the Company's collective and 

creating a democratic spirit based on an open 

and equal relationship. 
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4. Bồi dưỡng nghiệp vụ : 

- Các công tác giao ban giữa đội trưởng mục 

tiêu và lực lượng cơ động được tiến hành 

định kỳ hàng tháng. Các đội trưởng và lực 

lượng cơ động được tham gia bồi dưỡng. 

Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ 

quản lý trong khóa học được tổ chức hàng 

quý. Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ 

thường xuyên được tu nghiệp, cập nhật các 

kiến thức và kỹ năng chuyên môn đảm bảo 

tối đa năng lực nhân viên và chất lượng dịch 

vụ do chúng tôi cung cấp. 

 
5. Điều động định kỳ : 

- Các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động 

luân chuyển giữa các mục tiêu định kỳ 03 

tháng tới sáu tháng hoặc theo yêu cầu của 

khách hàng. Mục tiêu hoạt động này đảm 

bảo tối đa nhu cầu an ninh – an toàn của 

khách hàng, đồng thời phát huy tinh thần và 

ý thức của mỗi nhân viên bảo vệ. 

- Ngoài ra chúng tôi cũng gián tiếp quản lý 

công tác nghiệp vụ và động viên tinh thần 

nhân viên thông qua các chế độ phúc lợi đảm 

bảo quyền lợi người lao động, bao gồm bảo 

hiểm xã hội, công đoàn, khen thưởng, kỷ 

luật ..vv.. 

 
6. Chiến lược đúng đắn về nhân sự đã đem đến 

thành công cho LHSS: 

- Từ khi LONG HAI SECURITY được thành 

lập  chúng tôi đã xây dựng những chiến lược 

nhân sự đúng đắn, không đi theo lối mòn của 

các công ty khác, sau đây là một số chiến 

lược đã được công bố: 

- Khai thác nguồn nhân sự hướng ra phía Bắc 

Việt Nam đây là nguồn nhân lực làm việc ổn 

định nhất và thành lập các trung tâm huấn 

luyện ở nơi đây đồng thời khai thác và đào 

tạo có chiều sâu, phối hợp với công an địa 

phương điều tra lý lịch chặt chẽ (không 

thông báo, quảng cáo tuyền dụng ồ ạt như 

các công ty hiện nay). 

4. Professional skills training: 

- The briefings between the target team leaders 

and the mobile force are carried out monthly. 

Team leaders and mobile forces are 

participated in the training. Exchange of 

experience and improvement of management 

skills in the course held quarterly. In addition, 

the security guards are regularly trained, 

updated with knowledge and professional skills 

to ensure maximum staff capacity and quality 

of services provided. 

 
5. Periodical mobilization: 

- Security guards will be rotated between targets 

periodically every 3 to 6 months or at the 

request of the customer. This activity aims to 

ensure maximum security needs of customers, 

and promote the spirit and consciousness of 

each security guard. 

- In addition, we also indirectly manage the work 

and motivate staff through welfare benefits to 

ensure employees' benefits, including social 

insurance, trade unions, commendation and 

discipline. ..vv .. 

 
6. The right human resource strategy has brought 

success to LHSS: 

- Since LONG HAI SECURITY was established, 

we have built the right HR strategies, not 

following the path of other companies, here are 

some strategies that have been announced: 

- Exploiting human resources towards the North 

of Vietnam, this is the most stable workforce 

and establishing training centers here and at 

the same time exploiting and training in depth, 

in collaboration with local police strict 

background investigation (no announcements, 

massive recruitment advertisement like the 

current companies). 

- In addition, LONG HAI SECURITY has 

established a thought board that actively, 

timely and satisfactorily handle all problems 

that occur among staff. When deploying targets 

in remote provinces, our company employs only 
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- Bên cạnh đó, LONG HAI SECURITYđã 

thành lập Ban tư tưởng, hoạt động tích cực, 

xử lý kịp thời, thỏa đáng mọi khúc mắc xảy 

ra trong nhân viên. Khi triển khai các mục 

tiêu ở tỉnh xa, Công ty chúng tôi chỉ sử dụng 

3% nhân viên là dân địa phương (để đàm 

phán vơí người địa phương), nên trong 

những năm vừa qua, LONG HAI 

SECURITY là Công ty Bảo vệ có sự cố xảy 

ra ít nhất và số nhân viên buộc thôi việc 

cũng thấp nhất đã được rất nhiều khách hàng 

có thư khen ngợi. 

3% of the local people (to negotiate with local 

people), so in recent years, LONG HAI 

SECURITY has been a Security Company with 

the lowest number of incidents, the lowest 

number of staff forced to quit their jobs and has 

been praised by many customers 

 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG   BENEFITS OF CUSTOMERS 

  

- Quý khách hàng lựa chọn và sử dụng các dịch 

vụ an ninh - an toàn của LONG HAI 

SECURITY sẽ thu được nhiều lợi ích kinh tế 

và phi kinh tế cũng như lợi ích về nhân sự - 

hành chính : 

 
Lợi ích kinh tế : 

Với chi phí phục vụ tối thiểu, quý khách hàng 

không phải quan tâm tới: 

- Chi phí tuyển người. 

- Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho bảo vệ nội 

bộ. 

- Chi phí quản lý, kiểm tra giám sát. 

- Chi phí huấn luyện và đạo tạo nhân viên bảo 

vệ. 

- Chi phí đầu tư trang thiết bị hỗ trợ, trang 

phục. 

- Các chí phí bảo hiểm, phúc lợi… 

- Chi phí đền bù tổn thất do lỗi của lực lượng 

bảo vệ. 

- Chi phí trực ban của các ngày nghỉ: lễ, Tết 

- Chi thưởng cho nhân viên bảo vệ của các 

ngày nghỉ: lễ, Tết.. 

- Tai nạn lao động..vv.v. 

 
Lợi ích phi kinh tế : 

- Nhu cầu an ninh – an toàn được đảm bảo tối 

đa, 24h/24h. 

- Bảo mật công nghệ và bí mật kinh doanh. 

- Customers who choose and use the security 

and safety services of LONG HAI 

SECURITY will get many economic and non-

economic benefits as well as HR and 

administration benefits: 

 

Economic benefits: 

With the minimum cost of service, customers 

do not have to pay attention to: 

- Recruitment costs. 

- Direct and indirect costs for internal 

security 

- Costs of management, inspection and 

supervision. 

- Costs of training and training security 

guards. 

- Costs of investment in support equipment 

and apparel. 

- Insurance costs, benefits ... 

- Costs of compensation for losses due to the 

fault of the security forces. 

- Duty cost of holidays, leave days; TET 

holiday 

- Bonus for security guards on holidays: TET 

holiday. 

- Labor accident. etc. 

 

Non-economic benefits: 

- Security - safety needs are guaranteed 

maximum, 24h / 24h. 
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- Chủ động trong quyết định lựa chọn dịch vụ. 

- Chất lượng nghiệp vụ chuyên nghiệp và các 

thiết bị an ninh hiện đại. 

- Phương án bảo vệ tối ưu toàn diện..vv.. 

 
Lợi ích hành chính – nhân sự : 

- Bỏ qua khâu tuyển chọn, đào tạo thường niên 

nhân viên bảo vệ. 

- Không phải giám sát quản lý nhân viên. 

- Tinh giảm biên chế và cơ cấu nhân sự. 

- Quyền lựa chọn và thay thế nhân viên bảo vệ. 

- Phối hợp tốt nhất với công an chính quyền địa 

phương..vv..vv. 

 

- Technology and business secrets security. 

- Be proactive in service selection decisions. 

- Professional quality and modern security 

equipment. 

- Comprehensive optimal protection plan...etc. 

 

HR Administration benefits: 

- Skip recruitment stage, annual training of 

security guards. 

- Staff management and supervision are not 

required. 

- Reduction of staffing and personnel 

structure. 

- Right to select and replace security guards. 

The best coordination with local police. etc 

      NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

      ADVANTAGES WHEN USING PROFESSIONAL SECURITY 

STT 

No. 

NỘI DUNG 

SO SÁNH 

CONTENTS 

COMPARISON 

SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG  

BẢO VỆ  NỘI BỘ 

FORCE  

INTERNAL SECURITY 

SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG 

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

FORCE 

PROFESSIONAL SECURITY 

1 

Khâu tuyển 

dụng 

 

Recruitment 

✓ Được tuyển đa số là qua 

phương tiện truyền thông. 

Việc điều tra lý lịch hạn chế. 

 

    Mostly recruited through the 

media. The background 

investigation is limited. 

 

✓ Đa số là Bộ đội, công an xuất ngũ và từ 

CLB võ thuật hoặc nhân viên đã có 

kinh nghiệm nghiệp vụ bảo vệ. Khâu 

điều tra lý lịch chặt chẽ, rõ ràng. 

 

    The majority of them are army guards, 

demobilized police and from martial 

arts clubs or staff who have had 

experience in security. Strict 

background investigation. 

 

2 

Nghiệp vụ bảo 

vệ 

 

Security 

Professional 

Skills 

✓ Hầu như không được đào 

tạo, huấn luyện nghiệp vụ. 

 

    Almost no training, 

professional training. 

✓ Bất cứ NV nào sau khi được tuyển vào 

đều được sát hạch và huấn luyện lại ít 

nhất là 60 ngày tại Trung tâm Huấn 

luyện LONG HAI SECURITY.  

 

     Any staff after being recruited will be 

tested and retrained for at least 60 days 

at the LONG HAI SECURITY Training 

Center.  
✓ Được tập huấn thích nghi với mục tiêu 

trong vòng 05 ngày trước khi nhận 
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nhiệm vụ. 

 

    Trained to adapt to the target within 05 

days before accepting the task. 

 

3 

Nội dung huấn 

luyện Nghiệp 

vụ. 

 

Professional 

skills training 

contents . 

✓ Phổ biến nội quy, quy chế 

công ty. 

 

    Disseminate the company ‘s 

internal rules and 

regulations. 

 

✓ Phổ biến nội dung công việc. 

 

    Disseminate the work 

contents   

 

✓ Kiến thức cơ bản về pháp luật. 

 

    Basic knowledge about the law. 

 

✓ Các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ và 

nghiệp vụ bảo vệ áp dụng cho mục tiêu 

cụ thể theo phương án đã đề ra. 

 

    Security professional skills measures 

and security services applied to the 

specific target according to the set 

plan. 

 

✓ Sử dụng công cụ hỗ trợ. 

 

    Use support tools. 

 

✓ Nghiệp vụ PCCC 

 

    FPF professional skills  

 

✓ Huấn luyện võ thuật (dài hạn) 

 

    Martial arts training (long term) 

 

✓ Các nghiệp vụ nâng cao. 

 

    Advanced professional skills  

 

✓ Tổng cộng 58 mục huấn luyện kéo dài 

trong 260 tiết. 

 

    A total of 58 training lessons lasted for 

260 periods. 

4 

Ý thức làm 

việc. 

 

Working 

consciousness 

✓ Thiếu tính chuyên nghiệp. 

 

    Lack of professionalism. 

 

✓ Tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

 

    Potential risks. 

 

✓ Trên nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, 

đã qua các khóa huấn luyện về nghiệp 

vụ, tác phong chuyên nghiệp. 

 

    On a solid background of professional 

skills, have passed the professional 

skills training, professional manner. 
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✓ Có tinh thần, trách nhiệm và ý thức cao 

trong công các bảo vệ. Cam kết bởi mỗi 

nhân viên qua việc ký quỹ tiền với 

LONG HAI SECURITY.  

 

    There is a spirit, responsibility and high 

sense in security work. Commitment by 

each staff by depositing with LONG 

HAI SECURITY.  
 

✓ Có lực lượng thay thế trong vòng 12h 

nếu không đạt yêu cầu. 

 

    There is a replacement force within 12 

hours if unsatisfactory. 

5 

Lực lượng, hỗ 

trợ, cơ động, 

thay thế. 

 

Force, support, 

mobility, 

replacement. 

✓ Làm việc độc lập. 

 

    Work independently. 

 

✓ Không có lực lượng phối 

hợp hỗ trợ khi có sự có xảy 

ra. 

 

    There is no coordination 

force to assist when 

something happens. 

 

✓ Cộng cụ hỗ trợ hạn chế, hầu 

như không có. 

 

    Limited support tools, almost 

none. 

 

✓ Đội cơ động hoạt động hỗ trợ 24h/24h.  

 

    Mobile teams operate 24h/24h. 

  

✓ LONG HAI SECURITY luôn có quan 

hệ tốt với các cơ quan công an địa 

phương. Vì vậy, luôn có sự hỗ trợ kịp 

thời của công an Phường, Quận khi sự 

việc ngoài tầm kiểm soát. 

 

    LONG HAI SECURITY always has 

good relations with local police 

agencies. Therefore, there is always the 

timely assistance of police in Ward, 

District when things are out of control. 

 

✓ Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng 

đang bảo vệ tại các khu vực lân cận. 

 

   With the timely support of security 

forces in the surrounding areas. 

 

✓ Công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy 

định của pháp luật VN. 

 

    Supporting tools are equipped in 

accordance with the law of Vietnam. 
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6 

Trách nhiệm 

của Ban quản 

lý mục  tiêu 

 

Responsibilities 

of the Targets 

Management 

Board 

✓ Đơn vị chủ quản phải cắt cử 

người kiểm tra giám sát, 

quản lý. 

 

    The managing unit must 

appoint supervisors, 

managers 

 

✓ Trang bị đồng phục, bộ đàm. 

 

     Equipped with uniforms and 

radios. 

 

✓ Tiền lương, bảo hiểm, tiền 

thưởng  và các phát sinh 

khác. 

 

    Wages, insurance, bonuses 

and other arisings 

✓ Nhận các báo cáo từ Công ty bảo vệ 

theo định kỳ và đột xuất nếu có yêu 

cầu. 

 

    Receive reports from the Security 

Company periodically and 

unexpectedly if required. 

7 

Khi phát hiện 

kẻ gian là dân 

địa phương. 

 

When detected 

fraudsters are 

local people . 

 

 

 

 

✓ Không triệt để trong truy bắt. 

    Not thorough in arrest 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Là một lực lượng bán vũ trang có tổ 

chức mang nặng trách nhiệm  bảo vệ 

ANTT và tài sản nên dù kẻ gian là đối 

tượng nào nhân viên LONG HAI 

SECURITY cũng sẽ phối hợp truy bắt 

đến cùng, sau đó bàn giao cho Công an 

địa phương. 

 

    As an organized semi-armed force 

taking responsibility for protecting the 

security and assets, no matter who 

fraudsters are, LONG HAI SECURITY 
staff will coordinate to arrest, then 

hand it over to the Local Public 

Security. 

 

✓ Đã nhiều lần nhân viên LONG HAI 

SECURITY truy bắt  những kẻ giật 

điện thoại điều khiển xe phân khối lớn - 

được công an địa phương hết sức khen 

ngợi. 

 

    Many times, LONG HAI SECURITY 

‘staff chased those who jerked the 

phone of large displacement vehicles 

drivers - were highly commended by the 

Local Public Security. 
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8 

Giải quyết hậu 

quả khi xảy ra 

rủi ro do nhân 

viên Bảo vệ. 

 

Dealing with 

consequences 

caused by 

security guards 
. 

✓ Không có tổ chức nào đứng 

ra chịu trách nhiệm để giải 

quyết hậu quả và bồi thường 

thiệt hại. 

 

   No organization is 

responsible for resolving 

consequences and 

compensating damages. 

 

✓  Những thiệt hại lớn bảo vệ 

thường trốn tránh đùn đẩy 

trách nhiệm – không có khả 

khả năng bồi thường. 

 

    For great damage, security 

guards often evade and 

refuse responsibility- there is 

no possibility of 

compensation. 

✓ Công ty Hoàng Long Hải chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại về 

vật chất và uy tín cho đơn vị chủ quản. 

 

     Long Hai Company is responsible for 

compensation for material and 

reputation damages to the managing 

unit. 

 

✓ Bên cạnh đó công ty bảo hiểm chia sẻ 

những rủi ro cùng LONG HAI 

SECURITY 

 

    Besides, the insurance company shares 

the risks with LONG HAI SECURITY 

9 

Chi phí cho 

dịch vụ Bảo vệ. 

 

Charges for 

Security 

services. 

✓ Giá rẻ hơn từ  400.000 đến 

600.000 / 1 người so với sử 

dụng lực lượng bảo vệ 

chuyên nghiệp. Nhưng 

ngược lại phải triển khai 

nhiều Vị trí bảo vệ hơn. 

 

Cheaper from 400,000 to 

600,000 / 1 person than 

using professional security 

force. On the contrary, 

more protection positions 

must be deployed. 

 

✓ Những bảo vệ khi lớn tuổi 

lương rất cao nhưng khả 

năng quan sát và xử lý tình 

huống rất hạn chế – Là một 

bài toán khó cho đơn vị chủ 

quản khi giải quyết chế độ. 

 

The security guards at the 

high age, their salary is very 

high but the ability to 

observe and handle the 

situation is very limited - It 

is a difficult problem for the 

✓ Với lực lượng chuyên nghiệp được 

huấn luyện kỹ lưỡng, bảo vệ theo 

phương án đã đề ra  nên khi triển khai 

bảo vệ sẽ tiết kiệm được rất nhiều vị 

trí, nếu tính 1 bài toán tổng thì chi phí 

cho hai lực lượng trên là tương đương. 

 

With professionally trained forces 

according to the proposed plan, when 

deploying security, many positions will 

be saved, if calculating a total 

problem, charges for the two forces 

above are equivalent. 
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managing unit when dealing 

with the regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT HÓA 

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG VÀ QUAN HỆ LỢI ÍCH 

OVERVIEW MODEL 

CUSTOMER’S BENEFITS AND BENEFIT 

RELATIONS  
  

 

An ninh Long Hải 

Security Long Hai 

  

 

Quý khách hàng 

Customer 

 

✓ Công an địa phương 

Local Public Security  

✓ Chính quyền địa phương 

Local government 

✓ Nhân dân khu vực 
Regional people 

 

Lợi ích 

kinh tế 

Economic 

benefit 

Lợi ích phi 

kinh tế Non-

economic 

benefits 

 

Lợi ích hành 

chính nhân sự  

HR 

Administration 

benefits 
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TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG KHI CÓ THIỆT HẠI XẢY RA, NGUYÊN TẮC BỒI 

THƯỜNG 

RESPONSIBILITIES FOR COMPENSATION WHEN DAMAGES OCCUR, PRINCIPLES OF 

COMPENSATION 

 

- Khi phát hiện có mất mát hoặc tổn thất tài 

sản của khách hàng trong phạm vi bảo vệ 

của LONG HAI SECURITY, hai bên 

cùng nhau tiến hành các công việc cần 

thiết để xác định nguyên nhân và các 

trách nhiệm có liên quan. 

 

- Đối với những tổn thất, mất mát tài sản 

của khách hàng trong phạm vi khu vực 

bảo vệ của LONG HAI SECURITY, 

nguyên nhân từ những hành vi đột nhập từ 

bên ngoài vào mục tiêu thì LONG HAI 

SECURITY phải chịu trách nhiệm bồi 

thường toàn bộ giá trị thiệt hại bằng Séc 

hoặc tiền mặt cho khách hàng theo thời 

giá tại thời điểm bồi thường. 

 

 Trừ những trường hợp sau đây: 

• Mọi hình thức thiên tai, sấm sét, lũ lụt, 

hỏa hoạn, giông bão, hay hiện tượng 

thiên nhiên có hại khác. 

• Xảy ra những mất mát trong những khu 

vực nhân viên LONG HAI 

SECURITY không được phép can 

thiệp và kiểm soát theo quy định của 

khách hàng. 

• Các xáo trộn về chính trị, chiến tranh 

hay lao động. 

• Những mất mát xảy ra mà trước đó 

nhân viên LONG HAI SECURITYđã 

kiến nghị bằng văn bản về rủi ro trên 

mà phía khách hàng không xem xét 

thực hiện những kiến nghị đó. 

• Sự kiện xảy ra ngoài phạm vi không 

gian và thời gian bảo vệ của LONG 

HAI SECURITY. 

 

- Upon discovery of a loss or damage for 

customer's assets within the security area of 

LONG HAI SECURITY, the two parties shall 

carry out the necessary work together to 

identify the cause and the related 

responsibilities. 

 

- For the loss and damage for customer's assets 

within the security area of LONG HAI 

SECURITY, the cause from the acts of 

breaking in from the outside into the target, 

LONG HAI SECURITY is responsible for full 

compensation for value of damage in checks 

or cash to customers according to the price at 

the time of compensation.  

 

Except for the following cases: 

• Any form of natural disaster, thunder, flood, 

fire, thunderstorm, or other harmful natural 

phenomenon. 

• Losses in areas where LONG HAI 

SECURITY staff are not allowed to 

intervene and control according to the 

customer's regulations. 

• Political changes, war or labor. 

• Losses occurred before that LONG HAI 

SECURITY staff had made a written 

recommendation on the above risks that the 

customer did not consider implementation 

for those recommendations. 

• Events happened outside the security space 

and time of LONG HAI SECURITY. 
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9  LÝ DO SỬ DỤNG BẢO VỆ LONG HAI SECURITY 

9 REASONS FOR USING SERVICED OF LONG HAI SECURITY 

 

 

 

1 

- Bảo vệ chuyên nghiệp LONG HAI 

SECURITY là một trong những Công ty 

đầu tiên mua Bảo Hiểm rủi ro về nghề 

nghiệp cho Quý khách hàng. 

- LONG HAI SECURITY is one of the first 

companies that buys professional risk 

insurance for customers. 

 

 

 

2 

- Với dịch vụ bảo vệ LONG HAI 

SECURITY, giá cả được bao trọn gói: 

Chi phí bao gồm đồng phục, thiết bị bảo 

vệ, ngày nghỉ, thuốc men, phúc lợi xã 

hội, bảo hiểm, v.v… 

- With services at LONG HAI SECURITY, 

prices are all inclusive: Costs include 

uniforms, protective equipment, holidays, 

medicine, social benefits, insurance, etc. 

 

 

3 

- Các Nhân viên Bảo vệ được thay thế bổ 

sung ngay lập tức trong trường hợp bệnh 

tật, ngày lễ, ma chay, Tết, v.v.. (Không 

tính thêm chi phí). 

- Security Guards are replaced immediately 

in case of illness, holidays, funerals, New 

Year, etc. (No additional cost). 

 

 

 

 

4 

- .   Nhân viên bảo vệ của chúng tôi được 

trang bị Đồng phục, trang thiết bị hỗ trợ 

An ninh đặc biệt, hiện đại với phong 

cách làm việc lịch sự, hiệu quả sẽ góp 

phần cho sự an toàn, niềm tự hào và 

thành công của Quý khách hàng. 

-  Our security guards are equipped with 

special and modern security uniforms and 

equipment with polite and effective 

working style, which will contribute to the 

safety, pride and success of our 

Customers. 

 

 

 

 

5 

- Nhân viên bảo vệ của chúng tôi không 

chỉ trải qua khoá huấn luyện chuyên sâu 

về nghiệp vụ Bảo vệ trước khi nhận 

công tác mà luôn được rèn luyện tư 

cách, phẩm chất đạo đức, tính kỷ luật 

như chững chiến sỹ cảnh vệ thực thụ. 

- Our security guards not only undergo a 

security professional skills training 

course before receiving the task, but also 

they are always trained in morality, 

aptitude, and discipline as true security 

guards.  

 

 

 

 

6 

- Ngoài việc xử lý sự cố, PCCC nhanh và 

hiệu quả cao của Vệ sỹ chuyên nghiệp 

chúng tôi có đội kiểm tra điều lệnh và đội 

cơ động luôn giám sát hỗ trợ 24h/24h tại 

tất cả các mục tiêu mà Quý khách hàng 

đang sử dụng Dịch vụ Bảo vệ chuyên 

nghiệp Long Hải 

- In addition to troubleshooting, fast and 

effective fire protection and fighting of 

professional bodyguards, we have a 

command inspection team and a mobile 

team to supervise and support 24h / 24h at 

all targets that Customers are using Long 

Hai professional security services. 

 

 

 

7 

- .  Nhân viên bảo vệ của chúng tôi không 

can thiệp vào công việc nội bộ, chấp hành 

nghiêm chỉnh nội quy hoạt động và sẽ 

được thay thế tức khắc theo yêu cầu của 

khách hàng vì bất kỳ lý do nào mà không 

ràng buộc bởi hợp đồng lao động. 

- Our security guards do not interfere in 

internal affairs, strictly abide by the 

operation rules and will be replaced 

immediately at the request of customers for 

any reason that is not bound by the labor 

contract.  

 

 - Chỉ huy mục tiêu luôn cập nhật thông tin - The target commander always updates 
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8 

về an ninh, an toàn tại mục tiêu, báo cáo 

thường xuyên cho Quý khách hàng nắm 

bắt. 

information on security - safety at the 

target, and reports regularly to Customers. 

 

 

 

9 

- Có quan hệ ngoại giao tốt với chính quyền 

địa phương, xây dựng phương án khẩn 

cấp, hỗ trợ, tăng cường lực lượng khi cần 

thiết. 

- Having good diplomatic relations with 

local authorities, developing emergency 

plans, supporting and strengthening forces 

when necessary. 

 

HỆ THỐNG ĐỐI TÁC   PARTNERS SYSTEM 

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách Hàng ! 

We sincerely hope to receive Your cooperation! 

TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI 

ON BEHALF OF LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi! 

For more details, please contact us! 

Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Sản 

Xuất Việt Thương

Viet Thuong 
Production Trading 

Joint Stock 
Company 

Công Ty CP DV KT 
Cơ Điện Miền Nam 

Southern Electrical 
Mechanical Service 

Joint Stock 
Company

Công Ty Cổ Phần 
Lilama 18

Lilama18 Joint 
Stock Company

Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng Ricons

Ricons Construction 
Investment Joint 
Stock Company

Công  Ty TNHH 
TMDV Trà Cà phê 

Việt Nam

Vietnam Coffee Tea 
Service Trading 

Company Limited 


