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THƯ NGÕ   前言 
       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. 

致敬：贵客户 

- 首先， LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC 希望我们的客户业务越来越

兴旺，增长势头不断增强。 

- 尊敬的贵客，为使企业发展壮大并取得成功，我们不能忽视企业组织结构中精简而

有效的专业元素。其中，对于负责确保企业员工安全的部门的贡献和企业创造的资

产至关重要。 

- 由于工作量很大，因此聘请专业部门来确保工作安全的解决方案是当今最理想、最

经济的解决方案。 

- 为了与客户分享上述问题，LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC 诞生

了，为客户的发展做出了巨大的贡献。 

- LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC 以专业为座右铭-效率-储蓄并让贵

客满意，这是LONG HAI SECURITY SERVICE TRADING JSC 的成功。 

-  LONG HAI SECURITY  SERVICE TRADING JSC 很高兴为客户的建设和发展做出贡

献。 

-  LONG HAI SECURITY -全面安宁解决办法 
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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 秉承专业，诚信和奉
献的精神，拥有一支拥有多年经验，专业产
品和服务多样化的专家团队，LONG HAI 

SECURITY 将为客户提供安全解决方案、高
安全性，成本低于客户获得的价值.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

对于客户

• 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 在越南首次开展
的整体安全解决方案咨询活动中率先创
造新的价值和标准，从而为社会服务

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

对于社会

• 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 确保市场领先者
的工人稳定的收入和生活条件，建立专
业，透明，方便和友好的工作环境

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO 
ĐỘNG

对于劳动者

• 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.

• 我们将尽最大的努力来确保长海证券的
可持续增长，与投资者的承诺利润，透
明度，合法权益之间的联系，促进公司
和供应商的增长和成功。

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 
NHÀ CUNG CẤP

对于投资者和供应商

   

 

 

 

 

 

 

  

SSỨ MỆNH CỦA LONG HAI SECURITY             LONG HAI SECURITY 的使命 
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LĨNH VỰC - PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA LONG HAI SECURITY

LONG HAI SECURITY的活动领域-范围

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

提供专业保护服务领域的活动

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

Nghĩa Việt Nam

在越南社会主义共和国全境提供
服务

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

灵活的服务提供时间和长期的全
职服务

 

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA LONG HAI            LONG HAI SECURITY的各种服务类型 

  

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH 保护固定目标

•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 为以下类型的目标提供安全服务和财产安全服务：建筑物，
公寓，饭店，酒店，企业，工厂，建筑，办公室公司..vv ..

BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG        行动目标的保护

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

• LONG HAI SECURITY 提供押运货物，金钱，贵重物品等的服务

BẢO VỆ YẾU NHÂN                             保护人员

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

• LONG HAI SECURITY 为以下人员提供安全服务：名人，政客，企业家等

BẢO VỆ MỤC TIÊU NGẮN HẠN      短期目标的保护

•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 提供服务，以确保活动，聚会，展览，博览会等的安全和财
产安全

DỊCH VỤ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 紧急治疗服务

•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 提供动员部队到目标的服务，以在客户需要处理紧急安全情
况时立即进行处理
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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获得了胡志明市计划投资部
的营业执照编号为0316094572，胡志明市警
察行政和社会秩序管理部颁发了社会保障的

合格证编号第687 / GCN

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA LONG HAI SECURITY         LONG HAI SECURITY的法律资料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH                营业执照 
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   GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ 

    秩序安宁条件足够认证书 
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GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 电无线频率使用许可证 
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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 以座右铭4现场指挥，现场部队，
现场设施，现场物流和3的座右铭，在数量和质量上与最佳
组织结构有效合作。主动采取预防措施，及时应对，紧急

而有效地克服。

     GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ      协助工具使用许可证 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY           公司组织图 
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Phòng Hành chính (P1) 

行政课 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

总经理局 

Giám đốc  

HC – NS 

行政-人事经理 

Giám đốc  

Nghiệp vụ – An ninh 

业务-安宁经理 

Giám đốc  

Kinh doanh 

业务经理 

Phòng Nghiệp vụ – An ninh (P2) 

业务-安宁课 

Ban 

đào 

tạo tập 

huấn 

训练

培训 

Ban 

quản 

lý 

mục 

tiêu 

目标

管理 

Ban tư 

tưởng 

思想

班 

LỰC LƯỢNG TUẦN TRA CƠ ĐỘNG 

机动寻查力量 

Ban 

đào 

tạo 

tập 

huấ

n 

Ban 

quả

n lý 

mụ

c 

tiêu 

Ban 

ứng 

dụn

g 

KT

CN 

Ban 

tài 

chính 

kế 

toán 

会计

财务 

Ban 

tổng 

hợp 

sau 

hậu 

cần 

后勤

后综

合 

Ban 

nhân 

sự 

LĐTL 

劳动薪

资人事 

Phòng Kinh doanh (P3) 

业务课 

Ban 

khai 

thác 

thông 

tin 

资讯

开拓 

Ban 

chăm 

sóc 

khách 

hàng 

客户照

顾 

Ban 

đầu tư 

SX KD 

经营生

产投资 

Ban 

ứng 

dụng 
KTCN 

工艺技

术应用 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

董事会 

CHỦ TỊCH HĐQT 

董事长 

BAN KIỂM 

SOÁT 

管制局 

 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

Đội bảo 

vệ mục 

tiêu 

目标保

护队 

ĐỘI TRƯỞNG MỤC TIÊU   目标队长 

CHỈ HUY KHU VỰC 

区域指挥 
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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

安全解决办法

防止财产
被盗

管理安
全危机

提供安全
专家

入侵检
测系统

预警和消
防系统

运营安
全中心

处理安全
事件

进出权
限管理
系统

（CCTV）

保护行动
资产

处理紧
急情况

远程监控
和警报处

理

风险评
估，制
定解决
方案

培训和训
练
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NĂNG LỰC VỀ NHÂN SỰ CỦA CỦA LONG HAI SECURITY 

LONG HAI SECURITY 的人事能力 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

高级人

事 

 

保安人

员 

 

LONG HAI SECURITY由在人民警察部队和越南人民军

中服役并在安全保护服务领域长期工作的人经营和运

营，因此应该 有资格了解并满足客户的愿望 

LONG HAI SECURITY的中层管理人员是从服务

保护领域合格且经验丰富的安全团队中招募的，

并被派往专业班级服务于公众  

通过严格的招聘标准和程序，直接从公司董事会中精心

挑选了LONG HAI SECURITY的保安人员。 从多种渠道

招募的候选人（包括许多具有专业知识和经验的越南武

装部队前军官和军事人员），没有犯罪记录，没有使用

毒品 沉迷. 

中级人

事 
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QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  人事招聘流程 

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. 

 

制立招聘计划 

根据市场需求，组织人力资源行政总监培训

的能力提出了招聘计划，并由总经理决定。 

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. 

 

成立招聘委员会 

安全理事会征聘委员会包括： 

1.理事会主席：总经理。 

2.理事会副主席：行政-人事经理 

3.委员：负责安全运营的经理，负责人员培

训和培训的干部。 

4.委员-秘书：人事课干部-总务部。 

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 

đức, tác phong nghề nghiệp…. Khi đó, sẽ 

chuyển sang phòng Tổ chức Nhân sự loại 

组织招聘员工 

招聘形式： 

-公司在北部，中部和南部设立了征兵分支

机构，以便在进行复员回合时直接在军区征

兵。 

-与当地退伍军人协会合作，介绍复员士兵

和当地劳动力（该协会致力于保证背景清

晰，道德良好……） 

-人力资源部检查背景并完成个人资料。对

保安人员的行为和道德进行初步评估，然后

转移到专业保安部门。 

-保安-保安司将对保安人员进行调查，背景

调查，亲属和保安检查。完成阶段后，它将

转移到专业培训中心进行培训。在专业训练

过程中（武术），如果发现任何职员不具备

道德，职业风格等监护人的资格。届时，人

力资源将从招聘列表中删除。 

-完成阶段后。然后，总经理将检查最后一

次时间并做出正式的招聘决定。 
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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. 

 

 

 

 

招聘资料： 

LONG HAI SECURITY 以自己的格式发行

并由公司盖章，包括： 

-工作申请单 

-简历。 

-身份验证。 

-个人声明。 

-高中文凭复印件。 

-出生证明复印件。 

-户口簿复印件； 

-4张4x6的照片（自注册之日起不超过3个

月）。 

-复员决定（如果通过了陆军部队）。 

-认证副本，其他证书（如果有）。 

 

 

 

  

候选标准： 

-作为越南公民，正处于工作年龄，简历清

晰（具有经人民委员会认证的简历），身体

健康（地区或更高级别医院的医疗证

明） ），有良好的道德风尚（经证明的个

人行为或犯罪记录确认没有犯罪记录），请

勿纹。 

 

挑选各卷： 

-验证身份。 

-调查民事和犯罪记录。 

-身体和精神检查。 

-血液检查，成瘾性物质。 

-检查状态，道德。 

-直接面试和多项选择测试。 

-根据录取结果，人力资源部将向候选人报

名参加总干事的批准。 

     QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ  保安人员培训流 
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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

•第一步骤：在 LONG HAI SECURITY 下的培训中心举行了专业安全培训，由
经验丰富的培训人员担任，他们在安全行业（警察，军事报纸...）服务过教
练。

•第二步骤：组织参与者参加胡志明市警察局的培训和认证课程（根据第96号
法令的规定。

•课程结束：LONG HAI SECURITY 将向合格的保安员颁发专业保安员培训课
程的毕业证书。

培训形式

•目的：不断提高公司保安人员的素质和专业技能。

•培训计划：每年，负责制定培训计划的安全性的副总经理将其提交给总经理，
董事会批准。

•评估培训结果:

•+ 合格：有资格继续工作

•+不合格：考虑转移其他工作或终止劳动合同.

培训提高安全
技能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO – SÁT HẠCH   培训教程 
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Nghiệp vụ bảo vệ                                          保安的业务 

1 Khái niệm, tổng quát ngành Bảo vệ . 保护行业的概念。 

2 Danh dự và lòng trung thành. 荣誉和忠诚。 

3 Điều lệnh, nghi thức, tác phong, đội ngũ. 秩序，礼节，风格，团队 

4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 功能，职责和权力 

5 Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát. 功能，职责和权力 

6 Cách sử dụng và thực tập các biên bản, 

báo cáo. 
如何使用和实践记录和报告。 

7 Ứng xử, giao tiếp và thực hành. 交际，交流和练习 

8 Hướng dẫn ghi chép sổ bảo vệ. 记录保护书的说明 

9 Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý 

sự cố. 
业务识别，预防和故障排除 

10 Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm 

phong. 
开，关的业务，黏封管理。 

11 Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ. 识别和记住的业务 

12 Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di 

động. 
固定和移动目标的保护业务。 

13 Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường. 现场保护作业。 

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

培训教程是从越南警察行业的课程中收集的，培训
时间：从安全部门工作的人开始的03个月开始，其
他学员从06个月开始的受训者 如果不合格，继续培
训，如果不能发展，将被淘汰。
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14 Sơ đồ và phân tích mục tiêu. 目标的图和分析。 

15 Các trường hợp cấp cứu, di chuyển nạn 

nhân. 
紧急情况和移动受害者。 

16 Kỹ năng quan sát, phương pháp ước đạt. 观察技巧，估计方法。 

17 Phương pháp huấn luyện nhân viên. 员工培训方法。 

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT                                        法律知识 

18 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự. 
《刑法》和《刑事诉讼法》的有关规

定。 

19 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

hành chính và luật Lao động. 

行政法规》和《劳动法规》中的相关

规定。 

20 Các điều khoản liên quan trong Bộ luật 

Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự 
民法典和民法典的有关规定 

21 Các điều khoản liên quan trong luật kinh 

tế. 
经济法的有关规定。 

Kỹ, chiến thuật, võ thuật                                                技术，战术，武术 

22 Các kỹ thuật cơ bản 基本技巧 

23 Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khóa. 控制技术，锁定和解锁。 

24 Chiến thuật tấn công và tự vệ. 进攻和自卫战术 

25 Kỹ thuật phòng vệ tránh né. 预防技术 

26 Ký thuật đối kháng chiến đấu. 格斗技巧 

27 Nâng cao. 进阶 

Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy                                  消防技术 

28 Các nguyên tắc cơ bản về PCCC. 防火的基本原理 

29 Các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 防火措施 

30 Phát hiện và nhận biết cháy nổ. 检测并识别火灾 

31 Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu. 火灾和紧急情况 

Khả năng sử dụng trang thiết bị                                    使用设备的能力 
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32 Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ 

trợ. 
使用和维护支持工具的技巧。 

33 Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và 

báo động. 
操作技能监控和报警系统 

34 Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo 

khói. 

使用烟雾报警器和烟雾探测器的技

巧。 

35 Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt. 使用特殊设备的技巧。 

Kỹ năng giao tiếp                                                            人际交往能力 

36 Tác phong ngôn ngữ, chào hỏi, xưng hô. 风格语言，问候，职业。 

37 Kỹ năng truyền đạt giao tiếp, điện thoại. 沟通技巧，电话。 

38 Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức. 接待，条例，礼节的方式。 

39 Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều 

lệ. 
尊重客户和规章制度 

40 Ngoại ngữ anh văn giao tiếp cơ bản. 交流的基本英语 

41 Phối hợp và cộng tác với công an chính 

quyền. 
与政府警察协调和合作 

42 Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống. 衣服，态度，风格，生活方式 

Nghiệp vụ đặc biệt                                                         特殊业务 

43 Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản. 急救，疏散和撤离 

44 Nghiệp vụ bảo vệ cao cấp, bảo vệ hộ tống. 先进的安全服务，护航保护。 

45 Kỹ năng nắm bắt khai thác thông tin. 信息捕获技能。 

46 Triển khai đội hình và ứng phó 部署小队并做出应付 

47 Khả năng phản ứng và tình huống khẩn 

cấp. 
反应性和紧急情况 

48 Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn 

bản. 
基本的营销和业务技能 

49 Bảo vệ thông tin và bí mật kinh doanh. 保护信息和商业秘密 

50 Nghiệp vụ phát triển đội, nhóm. 专业的开发团队。 

51 Lập phương án bảo vệ mục tiêu. 制定计划保护目标 
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52 Phương pháp thúc đẩy người khác cùng 

làm việc. 
如何激励他人一起工作 

 

NĂNG LỰC VỀ THIẾT BỊ - DỤNG CỤ                        设备-工具的能力           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG CỤ PHÒNG 

VỆ - TRẦN ÁP 

预防和压力工具 

 

 

Gậy cao su

橡胶棒 

 

Súng bắn 

đạn cao su

橡胶子弹枪 

 

Áo chống 

đạn  

防弹背心 

Gậy ba khúc 

kim loại 

三根金属棍 

Súng hơi 

cay 

催泪弹 

 

Gậy ba 

khúc điện 

三根电式

棍 

 

Súng bắn 

điện 

电动枪 

 

Khiêng 

庆 
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Thẻ tên nhân 
viên

员工名卡

Chứng chỉ 
Nghiệp vụ 

bảo vệ  

专业安全证
书

Chứng chỉ sử 
dụng CCHT

CCHT使用
证书

Chứng chỉ sơ 
cấp cứu

急救证书

Chứng chỉ 
PCCC & 
CHCN

消防和工业
化证书

Giấy chứng 
nhận nhân 

viên

员工证书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị chiếu sáng - 照明设备

Đèn pin sạc cầm tay - 便携式可充电手
电筒

Đèn pin sạc đội đầu - 手电筒充电头

Thiết bị quan sát - 观察仪器

Hệ thống Camera quan sát - 闭路电
视系统

Ống nhòm hồng ngoại - 红外双筒
望远镜

Thiết bị giữ xe - 停车设备

Hệ thống máy giữ xe thông minh - 智
能停车系统

Các loại vé giữ xe - 停车票的类型

Thiết bị bảo hộ lao động - 劳动保护设
备

Đồng phục theo đúng quy định pháp luật 
- 依法统一的制服

Áo đi mưa - 雨衣 Ủng đi mưa - 雨靴

Áo phản quang - 反光上衣

Thiết bị liên lạc - 通讯设备

Bộ đàm - 对讲机

Các chứng chỉ

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

SECURITY 

LONG HAI SECURITY保安力量的职能、任务、权限 

 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, 

组织调查以制定保护计划，并为 LONG HAI 

SECURITY 与客户签署的目标实施安全保护

计划和合同。 
 

 

 

任务： 

-提出保护目标的方案、计划和内部规则。 

-根据公司与客户签订的保护计划和合同，实

施目标保护。 

-维持保护目标上有关安全和秩序的规则和法

规的执行。 

 

 

 

 

权限： 

-根据职能、任务和法律规定组织和实施保护

措施。 

-检查并敦促目标部门，单位，部门和员工执

行法律规定，有关秩序和安全的法律文件以

及保护目标的内部规则。 

- -根据防护计划以及公司的法规，目标和法

律，检查和控制进出防护目标的人员，车辆

和货物。 

Các loại sổ sách – biên bản 

书籍-记录 

 

 

 

Sổ nhật ký ca trực     

轮轮班日记 

Sổ theo dõi khách   

客人监控书 

Biên bản vi phạm    

违规记录 

Sổ Xuất nhập hàng 

进出口货物帐簿 

Biên bản vụ việc      

案件纪要 

Biên bản hiện trường

现场记录 

Sổ theo dõi bưu phẩm

跟踪邮件簿 

 
Kết luận vụ việc      

案件结案 
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mục tiêu và pháp luật. 

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

直接管理保安业务管理系统 

-  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 

- 在受保护目标上，我们建立了直接，定期

的安全管理机制和保安人员管理。每个目标

均由目标队长负责，目标队长的任务是组

织，指挥和协调相关职能部门。此外，提高

每个保安人员的自律和交叉管理能力，确保

为客户提供最大的专业水平和最大的安全保

障。 

 

1.区域负责人： 

-区域负责人的工作是与相关职能部门协调检

查目标人员和目标负责人。此外，它还评估

目标船长和保安人员的工作质量。 

 

2.行动巡逻队： 

-对要检查和监督的目标进行操作，以检查船

长下方的所有员工。流动工作定期，随机和

保密地进行，以确保专业管理系统的诚实和

独立性，同时提高员工的自我意识和责任

感。 

 

3.在线运营： 

- LONG HAI SECURITY 总经理定期对目标

进行专业检查。执行董事会成员被分配为在

目标位置执行在线管理，而不受位置和时间

的影响。这在团结公司集体，建立基于开放

和平等关系的民主精神方面发挥着重要作

用。 

 



HỒ SƠ NĂNG LỰC LONG HAI SECURITY                           LONG HAI SECURITY   能力资料 

 

          Page 21 

và cởi mở. 

 
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 

4.专业培养：  

-目标机长和机动部队之间的情况通报每月进

行一次。队长和机动部队参加了培训。该课

程每季度举行一次经验交流和提高管理技

能。此外，我们定期对保安员进行培训，并

向他们提供知识和专业技能的更新，以确保

最大程度地提高员工能力和我们提供的服务

质量。 

 

5.定期调动： 

-每3到6个月或应客户要求，安全卫将定期在

目标之间转移。该活动旨在确保最大程度地

满足客户的安全需求，并提高每个安全警卫

的精神和意识。 

 

-此外，我们还间接管理专业工作，并通过福

利福利鼓励员工士气，以确保员工福利，包

括社会保险，工会，表彰和奖励。 

6.正确的人力资源战略为LHSS带来了成功： 

 

-自从建立 LONG HAI SECURITY 以来，我

们已经建立了正确的人力资源战略，没有遵

循其他公司的发展道路，以下是一些已宣布

的战略： 

-在越南北部开发人力资源，这是最稳定的劳

动力队伍，并在此地建立培训中心，同时与

当地警察协调，进行深入的开发和培训。严

格背景调查的方法（不宣布，不做广告或大

规模使用现有公司）。 

-此外，长海安全还成立了一个思想委员会，

积极，及时，令人满意地处理员工发生的所

有问题。在偏远省份部署目标时，我们公司
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các công ty hiện nay). 

- 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. 

仅雇用3％的员工是当地人（与当地人进行谈

判），因此，近年来，LONG HAI 

SECURITY 是一家安全公司事故最少，被迫

辞职的雇员最少，受到了许多客户的好评。 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG      客户的利益 
 

  

- 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. 

 

- 选择和使用 LONG HAI SECURITY 的安全

保障服务的客户将获得许多经济和非经济

利益以及人力和行政利益： 

 

经济效益： 

以最低的服务成本，客户不必注意： 

-招聘费用。 

-内部保护的直接和间接费用。 

-管理费用，检查和监督。 

-保安人员的培训和培训费用。 

-支持设备和服装的投资成本。 

-保险，福利支出... 

-赔偿由于安全部队的过失造成的损失的费

用。 

-假期的直接费用：公共假期 

-假期的保安人员奖金：假期，新年.. 

-工伤事故 

 

非经济利益： 

-安全需求-保证最大24小时/ 24小时安全。 
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- Bảo mật công nghệ và bí mật kinh doanh. 

- 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. 

 

-技术安全和商业秘密。 

-主动选择服务。 

-专业的专业品质和现代化的安全设备。 

-全面的最佳保护计划..vv .. 

 

行政-人员福利： 

-跳过对保安人员的选择和年度培训。 

-没有员工管理监督。 

-完善人员配备和人员结构。 

-选择和更换保安人员的权利。 

-与当地政府警察进行最佳协调。 

      NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

      使用专业保安的优点 

STT 

序

号 

NỘI DUNG 

SO SÁNH 

比较内容 

SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG  

BẢO VỆ  NỘI BỘ 

内部保安力量使用 

SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG 

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

专业保安力量使用 

1 

Khâu tuyển 

dụng 

招聘 

✓ Được tuyển đa số là qua 

phương tiện truyền thông. 

Việc điều tra lý lịch hạn 

chế. 

主要通过媒体招聘。背景

调查有限。 

✓ 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. 

他们中的大多数是军队警卫，复员

警察以及来自具有安全经验的武术

俱乐部或工作人员， 严格的背景

调查。 

2 

Nghiệp vụ bảo 

vệ 

保护业务 

✓ Hầu như không được đào 

tạo, huấn luyện nghiệp vụ. 

几乎没有专业培训。 

✓ 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.  

✓ 任何被录用的员工都将在LONG 

HAI SECURITY 培训中心接受至少

60天的测试和再培训。 

✓ Được tập huấn thích nghi với mục tiêu 

trong vòng 05 ngày trước khi nhận 

nhiệm vụ. 
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在接受任务之前的5天内接受培训，

以适应目标。 

3 

Nội dung huấn 

luyện Nghiệp 

vụ. 

业务训练内容 

✓ Phổ biến nội quy, quy chế 

công ty. 

传播公司规章制度。 

✓ Phổ biến nội dung công 

việc. 

传播工作内容 

✓ Kiến thức cơ bản về pháp luật. 

有关法律的基本知识 

✓ 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. 

根据设定的计划，将专业的安全措

施和安全服务应用于特定目标 

✓ Sử dụng công cụ hỗ trợ. 

使用支持工具。 

✓ Nghiệp vụ PCCC 

消防业务 

✓ Huấn luyện võ thuật (dài hạn) 

武术训练（长期） 

✓ Các nghiệp vụ nâng cao. 

高级操作 

✓ Tổng cộng 58 mục huấn luyện kéo dài 

trong 260 tiết. 

总共58期培训课程，涵盖260个时期 

4 

Ý thức làm việc 

工作意识 

✓ Thiếu tính chuyên nghiệp. 

缺乏专业精神。 

✓ Tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

潜在风险 

 

✓ Trên nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, 

đã qua các khóa huấn luyện về nghiệp 

vụ, tác phong chuyên nghiệp. 

在扎实的专业背景下，已通过专业

培训和专业举止。 

✓ 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.  

有责任感，责任感和高度的安全

感。每位员工承诺存入长海证券。 

✓ Có lực lượng thay thế trong vòng 12h 

nếu không đạt yêu cầu. 

如果不能令人满意，请在12小时内

更换一次力。 



HỒ SƠ NĂNG LỰC LONG HAI SECURITY                           LONG HAI SECURITY   能力资料 

 

          Page 25 

5 

Lực lượng, hỗ 

trợ, cơ động, 

thay thế. 

代替、机动、

协助、力量 

✓ Làm việc độc lập. 

独立工作 

✓ Không có lực lượng phối 

hợp hỗ trợ khi có sự có xảy 

ra. 

✓ 发生事故时没有协调力量

可以提供支持。 

✓ Cộng cụ hỗ trợ hạn chế, hầu 

như không có. 

支持工具有限，几乎没

有。 

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

行动小组会全天24小时提供支持。  

✓ 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. 

长海治安始终与当地警察机关保持

良好关系。 因此，当事情无法控制

时，在区的病房中总是有警察的及

时协助。 

✓ Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng 

đang bảo vệ tại các khu vực lân cận. 

在周围安全部队的及时支持下 

✓ Công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy 

định của pháp luật VN. 

支持工具符合越南法律。 

6 

Trách nhiệm 

của Ban quản 

lý mục  tiêu 

目标管理班的

职责 

✓ Đơn vị chủ quản phải cắt cử 

người kiểm tra giám sát, 

quản lý. 

管理单位必须任命一个人

员进行检查和监督。 

✓ Trang bị đồng phục, bộ 

đàm. 

装备制服，对讲机。 

✓ Tiền lương, bảo hiểm, tiền 

thưởng  và các phát sinh 

khác. 

✓ 工资，保险，奖金和其他

费用 

✓ Nhận các báo cáo từ Công ty bảo vệ 

theo định kỳ và đột xuất nếu có yêu 

cầu. 

如果需要，定期并意外地从安全公

司接收报告。 

7 

Khi phát hiện 

kẻ gian là dân 

địa phương. 

当发现坏人是

当地人 

 

 

 

✓ Không triệt để trong truy 

bắt. 

追捕不彻底 

✓ 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. 

✓ 作为一支有组织的半武装部队，无论

谁是骗子，LONG HAI SECURITY 
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的工作人员都会协调逮捕行动，直至

结束，然后将其移交给警察。 当地

的 

✓ 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. 

LONG HAI SECURITY 的员工多次

逮捕了控制大排量车辆的电话窃

贼，得到了当地警方的高度赞扬。 

8 

Giải quyết hậu 

quả khi xảy ra 

rủi ro do nhân 

viên Bảo vệ 

处理由保安人

员造成的风险

后果。 

✓ Không có tổ chức nào đứng 

ra chịu trách nhiệm để giải 

quyết hậu quả và bồi 

thường thiệt hại. 

任何组织都不负责解决后

果和赔偿损失。 

✓ Những thiệt hại lớn bảo vệ 

thường trốn tránh đùn đẩy 

trách nhiệm – không có khả 

khả năng bồi thường. 

✓ 巨大的损害保护通常会逃

避责任的推动-无法补

偿。 

✓ LONG HAI SECURITY chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại về 

vật chất và uy tín cho đơn vị chủ quản. 

LONG HAI SECURITY 负责赔偿

管理实体的物质损失和声誉。 

✓ Bên cạnh đó công ty bảo hiểm chia sẻ 

những rủi ro cùng LONG HAI 

SECURITY 

此外，保险公司与 LONG HAI 

SECURITY 共同承担风险 

9 

Chi phí cho 

dịch vụ Bảo vệ. 

保安服务的费

用 

✓ 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. 

✓ 与使用专业保安部队相

比，每人的价格要便宜，

从400,000越南盾到

600,000越南盾。 相反，

必须部署更多的保护职

位。 

✓ 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 

✓ 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. 

根据拟议的计划，由经过专业训练和

保护的部队，在部署保护时，将节省

大量阵地，如果计算出总问题，则这

两个部队的成本为 等价的。 
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quản khi giải quyết chế độ. 

✓ 薪金年龄的保护非常高，

但是观察和处理情况的能

力非常有限-对于管理机

构来说，解决这一制度时

这是一个难题。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÔ HÌNH KHÁI QUÁT HÓA 

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG VÀ QUAN HỆ LỢI ÍCH 

 

客户利益和利益关系的概括模型  
  

 

An ninh Long Hải

龙海安宁 

 

 

Quý khách hàng 

贵客户 

✓ Công an địa phương 

当地公安 

✓ Chính quyền địa phương 

当地政府 

✓ Nhân dân khu vực 

地区人民 
 

Lợi ích 

kinh tế 

经济利益 

Lợi ích phi 

kinh tế 

 

经济利益 
 

Lợi ích hành 

chính nhân sự   

 

行政人事利益 
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TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG KHI CÓ THIỆT HẠI XẢY RA, NGUYÊN TẮC BỒI 

THƯỜNG 

发生损害时的赔偿责任，赔偿原则 
 

- 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. 

 

- 当在 LONG HAI SECURITY 的保护区内检测

到客户资产的损失或损坏时，双方共同确定原因

和相关责任。 

 

-对于由 LONG HAI SECURITY 保护区域内的

客户财产的损失和损害，以及从外部闯入目标的

行为造成的原因，LONG HAI SECURITY 负责

赔偿根据赔偿时的价格，以支票或现金形式给客

户造成的损失总额。 

 

下列情况除外： 

• 任何形式的自然灾害，雷电，洪水，火

灾，雷暴或其他有害的自然现象。 

• 在不允许按照客户法规进行干预和控制的

地方，会发生损失。 

• 政治动荡，战争或劳工。 

• LONG HAI SECURITY 工作人员先前曾就

上述风险提出书面损失，而客户并未考虑

实施这些建议。 

• 该事件发生在“长海安全”保护的时间和

空间之外。 
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9  LÝ DO SỬ DỤNG BẢO VỆ LONG HAI SECURITY 

使用LONG HAI SECURITY保安的9个理由 
 

 

 

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. 

- 专业安全性 LONG HAI SECURITY 是

最早为客户购买专业风险保险的公司之

一。 

 

 

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… 

- 使用LONG HAI SECURITY安全服务，

价格全包：费用包括制服，防护装备，

假期，药品，社会福利，保险等。 

 

 

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). 

- 如果生病，休假，举行葬礼，新年等，

则应立即更换警卫人员（无额外费

用）。 

 

 

 

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. 

- 我们的保安人员配备有礼貌有效的工作

风格的特殊和现代保安制服和设备，这

将有助于我们员工的安全，骄傲和成

功。客户群 

 

 

 

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. 

- 我们的保安人员不仅在接受工作之前接

受过有关保安的专业培训，而且始终像

真正的警卫士兵一样接受道德，道德和

纪律方面的培训。受体。 

 

 

 

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 

- 除了对专业保镖进行故障排除，快速有

效的防火外，我们还有一支指挥检查队

和一个机动队，以监控和支持客户所追

求的所有目标的24h / 24h使用龙海专业

的安全服务。 

 

 

 

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. 

- 我们的保安人员不会干涉内部事务，严

格遵守操作规则，并且会因不受合同约

束的任何原因根据客户要求立即更换。

劳动。 

 

 

8 

- Chỉ huy mục tiêu luôn cập nhật thông tin 

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

thường xuyên cho Quý khách hàng nắm 

bắt. 

- 目标指挥官始终会更新目标处的安全信

息，并定期向客户报告。 
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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. 

- 与地方当局保持良好外交关系，制定应

急计划，必要时给予支持和加强力量。 

 

HỆ THỐNG ĐỐI TÁC   合作伙伴系统 

 

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

希望收到贵客户的合作！ 

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

代表龙海保安服务经营股份公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

欲了解更多详情，请与我们联系！ 

Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Sản 

Xuất Việt Thương

越商生产贸易股份
公司

Công Ty CP DV KT 
Cơ Điện Miền Nam 

南部电机技术服务
股份公司

Công Ty Cổ Phần 
Lilama 18

利拉马18股份公司

Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng Ricons

里康建筑投资股份
公司

Công  Ty TNHH 
TMDV Trà Cà phê 

Việt Nam

越南咖啡茶叶服务
贸易有限公司


