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Thư Ngỏ!
   Kính Gởi Quý Khách Hàng!

   Lời đầu tiên, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Hoàng 

Long xin chân thành gởi đến Ban Giám Đốc cùng toàn thể CBNV quý khách hàng lời chúc 

sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

   Với đội ngũ lãnh đạo và chỉ huy có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên 

nghiệp cùng đội ngũ nhân viên trẻ đầy năng lực, nhiệt tình, có đầy đủ sức khỏe, sức trẻ cũng 

như trình độ học vấn tốt. Toàn bộ các nhân viên làm việc trong công ty chúng tôi đều được 

tham gia các khóa huấn luyện về: nghiệp vụ bảo vệ, PCCC, sơ cấp cứu cơ bản và các kiến 

thức về pháp luật liên quan. Chúng tôi tự tin luôn đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của Quý 

khách hàng.

   Các loại hình dịch vụ Công ty chúng tôi hiện đang cung cấp:

 Bảo vệ Khu nghỉ mát, Khách sạn, Khu phức hợp, Nhà hàng, Khu vui chơi giải trí.

 Bảo vệ văn phòng, cao ốc, trụ sở công ty của các cơ quan tổ chức.

 Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến cảng, công trường xây dựng.

 Bảo vệ nhà riêng, yếu nhân, ca nghệ sĩ, ngôi sao.

 Bảo vệ siêu thị, ngân hàng, cửa hàng, các mục tiêu quan trọng…

 Bảo vệ áp tải các loại hàng hoá, tài sản có giá trị.

 Bảo vệ sự kiện ca nhạc, lễ hội, hội chợ, triễn lãm, khai trương động thổ và các hoạt 

động xã hội .

   Với Phương châm “Trung Thành – Đạo Đức – Kỷ Luật – Trách Nhiệm” và đội ngũ làm 

việc luôn luôn trong tình trạng “Cảnh giác cao – phản ứng nhanh và kịp thời”  Chúng tôi 

đã đang và sẽ tiếp tục phát triển để trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 

tốt nhất với giá thành cạnh tranh, tiết kiệm.

   Xin chân thành cảm ơn đến sự quan tâm của Quý khách hàng đến thư ngỏ này, Chúng tôi 

tự tin sẽ là sự lựa chọn tốt và lâu dài của Quý khách.

                                                                                                   Trân trọng!

                                                                                              Giám đốc công ty.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

          Bảo Vệ Khu Nghỉ Mát, Khách Sạn, Khu Phức Hợp, 
Nhà Hàng, Khu Vui Chơi Giải Trí.
          Bảo Vệ Văn Phòng, Cao Ốc, Trụ Sở Công Ty Của 
Các Cơ Quan Tổ Chức.
          Bảo Vệ Nhà Máy, Xí Nghiệp, Kho Tàng, Bến Cảng, 
Công Trường Xây Dựng.
          Bảo Vệ Nhà Riêng, Yếu Nhân, Ca Nghệ Sĩ, Ngôi 
Sao.
          Bảo Vệ Siêu Thị, Ngân Hàng, Cửa Hàng, Các Mục 
Tiêu Quan Trọng…
           Bảo Vệ Áp Tải Các Loại Hàng Hoá, Tài Sản Có 
Giá Trị.
          Bảo Vệ Sự Kiện Ca Nhạc, Lễ Hội, Hội Chợ, Triễn 
Lãm, Khai Trương Động Thổ Và Các Hoạt Động Xã Hội.
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NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
       Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo 
Vệ Hoàng Long là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam  được thành lập từ năm 2009 do Sở kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 
số: 1700956949. ngày 24 tháng 03 năm 2009 và Giấy Xác Nhận đủ 
đều kiện An Ninh Trật Tự để Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ số: 
247/GXN do Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Kiên 
Giang cấp Ngày 26 Tháng 12 Năm 2011. Giấy Chứng nhận Đủ 
điều kiện về An Ninh, Trật Tự số: 479/GCN, do Cục Cảnh Sát 
QLHC về TTXH – Bộ Công An cấp ngày 29 tháng 05 năm 2020.
       Ban lãnh đạo công ty là những người giàu kinh nghiệm trong 
mọi lĩnh vực như: công tác chính quyền, hoạt động xã hội, kinh 
doanh dịch vụ, …
       Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Long với đội ngũ 
nhân viên năng động, dày dạn kinh nghiệm, có năng lực chuyên 
sâu, thích ứng với mọi tình huống xảy ra. Lực lượng bảo vệ chuyên 
nghiệp của chúng tôi được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ bởi các 
đồng chí chủ chốt trong ngành công an và cục cảnh sát.
       Chúng tôi luôn nghiên cứu, áp dụng các công nghệ kỹ thuật 
hiện đại vào việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho nhân 
viên bảo vệ. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp nhưng trang thiết bị, 
công cụ hỗ trợ bảo vệ hiện đại nhất cho nhân viên trong quá trình 
thực thi nhiệm vụ cũng như cho khách hàng: roi điện, dùi cui, đèn, 
gậy giũ, sung bắn đạn cao su, hơi cay, áo chống đạn, ...
       Chúng tôi không ngừng phát triển và khẳng định thương hiệu 
trong lĩnh vực bảo vệ để mang đến cho Quý khách hàng chất lượng 
dịch vụ tốt nhất với chi phí tối ưu nhất. Với phương châm “Trung 
thành – Đạo đức – Kỷ luật – Trách nhiệm” và đội ngũ làm việc 
luôn luôn trong tình trạng “Cảnh giác cao – phản ứng nhanh và kịp 
thời” để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của Quý 
khách hàng. 
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LÝ DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
BẢO VỆ HOÀNG LONG 

 - Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Long là một trong những công 
ty có mặt đầu tiên tại Phú Quốc,  hơn 10 năm kinh nghiệm trong 
nghiệp vụ bảo vệ.
 - Với dịch vụ Bảo vệ Hoàng Long, giá cả được bao trọn gói 
bao gồm : Đồng phục, công cụ hỗ trợ, phúc lợi xã hội, chi phí cho 
các ngày lễ tết…
 - Nhân viên bảo vệ được thay thế bổ sung ngay lập tức trong 
trường hợp bệnh tật, ngày lễ, ma chay, tết…(không tính thêm chi 
phí).
 - Nhân viên bảo vệ của chúng tôi được trang bị đồng phục, 
công cụ hỗ trợ an ninh đặc biệt, hiện đại, 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.
 - 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 những chiến sỹ cảnh vệ thực thụ.
 - Ngoài việc xử lý sự cố, PCCC nhanh và hiệu quả cao của 
Bảo vệ chuyên nghiệp chúng tôi có đội kiểm tra điều lệnh và đội cơ 
động 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 Hoàng Long.
 - 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. 
 - 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.
 - 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.
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, 
QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ
 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 
Công ty Bảo vệ Hoàng Long đã ký kết với khách hàng. 
 Nhiệm Vụ :
 - 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, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá ra vào 
mục tiêu bảo vệ theo phương án bảo vệ, theo quy định của công ty, 
mục tiêu và pháp luật.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ 
TRỰC TIẾP
        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 điều được điều hành bởi một đội trưởng mục 
tiêu có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy và phối hợp với các bên chức 
năng có liên quan, báo cáo trực tiếp tình hình trực về ban lãnh đạo 
công ty 2 tiếng/ lần bằng hình ảnh. Bên cạnh đó, phát huy năng lực 
tự giác và quản lý chéo của mỗi nhân viên bảo vệ, đảm bảo tối đa 
tính chuyên nghiệp và mục đích an ninh – an toàn tối đa cho khách 
hàng.
  Đội Trưởng Khu Vực:
        - Hoạt động của đội trưởng khu vực là kiểm tra các nhân 
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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.
        Đội Tuần Tra Cơ Động:
        - Hoạt động tại các mục tiêu, kiểm tra, giám sát 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.
        Điều Hành Trực Tuyến:
        - Giám đốc công ty Bảo vệ Hoàng Long thường xuyên tiến 
hành kiểm tra nghiệp vụ tại 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.
 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 khoá học được tổ chức hàng quý. 
Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ thường xuyên được cập nhật các 
kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đảm bảo tối đa chất lượng dịch 
vụ do chúng tôi cung cấp.
 Điều Động Định Kỳ:
        - Các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động, luân chuyển giữa 
các mục tiêu định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng và theo yêu cầu của 
khách hàng. Mục tiêu hoạt động đảm bảo tối đa nhu cầu an ninh – 
an toàn của khách hàng.
         Ngoài ra, chúng tôi cũng gián tiếp quản lý, động viên tinh 
thần nhân viên thông qua các chế độ phúc lợi bao gồm: Công đoàn, 
khen thưởng, kỷ luật và bảo hiểm xã hội…
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ 

01 Vinpearl Phú Quốc Phú Quốc 

02 Tập đoàn BIM Group Phú Quốc 

03 Công Ty CP Nam Cường Phú Quốc 

04  Tập đoàn xây dựng Hòa Bình Phú Quốc 

05 Khu Đô Thị Phú Cường Rạch Giá 

06 Quảng Trường Đi Bộ Rạch Giá Rạch Giá 

07 Công Ty CP Cơ Khí Kiên Gang Rạch Giá 

08 Công Ty Ricons An Giang 

09 Nhà Máy May Vinatex Kiên Giang Kiên Giang 

10 Công Ty Lan Anh Phú Quốc 

11 Ngọc Trai Long Beach Phú Quốc 

12 Resort Coco Plam Phú Quốc 

13  Ngân hàng TMCP MB Phú Quốc 

14 Resort Red Phú Quốc 

15 Resort Seana Phú Quốc 

16 Công ty Thiên Ngân Phú Quốc Phú Quốc 

17 Công ty Tái Tạo Toàn Cầu Phú Quốc 
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

18 Ngân Hàng Vietcombank Phú Quốc 

19 Ngân Hàng TMCP Quân Đội  Phú Quốc 

20 Công Ty CP Xây Dựng Vietin Phú Quốc 

21 Nhà Thùng Thuận Phát Phú Quốc 

22 Công Ty CP VLXD Thế Giới Nhà Phú Quốc 

23 Ngọc Trai Quốc An Phú Quốc 

24 Nhà Hàng Ngôi Sao Đỏ Phú Quốc 

25 Bến Phà Thạnh Thới Phú Quốc 

26 Khách Sạn An Phú Phú Quốc 

27 Khách Sạn FULLMAN Phú Quốc 

28 Khách Sạn Crowne Phú Quốc 

29 Hộ Kinh Doanh Phú Quốc ơi Phú Quốc 

30 Hộ Kinh Doanh Trà sữa Hồng Si Phú Quốc 

31 Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế -Xây Dựng Bình 
Long Phú Quốc 

32 Khách Sạn MOVENPICK Phú Quốc 

33 Dự Án Hoàng việt Phú Quốc 

34  Bến Phà Hà Tiên Rạch Giá 

35 Bến Phà Đá Chồng Phú Quốc 
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CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN 
NGHIỆP

          Tuyển Dụng:
        - Căn cứ vào nhu cầu của thị trường, khả năng tổ chức đào tạo 
của Phòng nhân sự đề xuất kế hoạch tuyển dụng và Giám đốc quyết 
định.
  - Công ty có văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Tây như : 
An Giang, Cần Thơ, Rạch Giá, Hậu Giang và Vĩnh Long trực tiếp 
tuyển dụng bộ đội xuất ngũ tại các đơn vị quân đội.
  - Liên kết với các phòng lao động và đăng tải tuyển dụng tại 
cổng thông tin truyền thông của địa phương.
 
- Phòng Nhân sự sẽ kiểm tra lý lịch và hoàn thiện hồ sơ, đánh giá 
sơ bộ về tác phong, đạo đức của từng người  sau đó chuyển sang 
phòng nghiệp vụ.
 - Phòng Nghiệp vụ tiến hành công tác điều tra, xác minh lý 
lịch,nhân thân của từng nhân viên bảo vệ. Sau đó chuyển sang 
phòng Nghiệp vụ để huấn luyện và đào tạo.
 - Sau khi hoàn tất các khâu, Giám đốc sẽ kiểm tra và ra quyết 
định tuyển dụng chính thức.
        Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ
 - Nghiệp Vụ Và Kỹ Năng Cơ Bản
       . Nghi thức, tác phong, điều lệnh đội ngũ
       . Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.
       . Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố
       . Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông
       . Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.
       . Nghiệp vụ lập và xử lý biên bản, báo cáo.
       . Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ
       . Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động
       . Nghiệp vụ áp tải tiền.
       . Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường
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        - Kiến Thức Pháp Luật
       . Các điều khoản liên quan trong Bộ luật hình sự và bộ luật tố 
tụng hình sự
       . Các điều khoản liên quan Bộ luật hành chính, luật lao động:
       . Các điều khoản liên quan trong luật kinh tế
       . Các văn bản dưới luật quy định về dịch vụ bảo vệ
 - Võ Thuật
       . Các kỹ thuật cơ bản của thế đứng, đòn đánh bằng tay, chân...
       . Kỹ thuật phòng vệ, tránh né
       . Kỹ thuật khống chế, khoá và gỡ khoá
       . Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu 
       . Kỹ thuật tự vệ, tấn công
   - Kỹ Thuật Phòng Cháy, Chữa Cháy
        . Các nguyên tắc, quy định về phòng cháy và chữa cháy
        . Phát hiện và nhận biết cháy nổ
        . Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy
        . Kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy
        . Các tình huống cháy nổ và sơ cấp cứu
   - Kỹ Năng Sử Dụng Trang Thiết Bị
        . Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ
        . Kỹ năng sử dụng trang thiết bị báo cháy, báo khói
        . Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động
        . Kỹ năng sử dụng các thiết bị truyền và nhận tin
    - Kỹ Năng Giao Tiếp
        . Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô
        . Tiếng anh giao tiếp
        . Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp qua điện thoại
        . Tinh thần tôn trọng khách hàng và các nội quy, quy định của 
khách hàng
   - Nghiệp Vụ Và Kỹ Năng Đặc Biệt
        . Nghiệp vụ giải tán, di tản
        . Nghiệp vụ vệ sỹ cao cấp, bảo vệ và hộ tống
        . Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin
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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.
        Đội Tuần Tra Cơ Động:
        - Hoạt động tại các mục tiêu, kiểm tra, giám sát 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.
        Điều Hành Trực Tuyến:
        - Giám đốc công ty Bảo vệ Hoàng Long thường xuyên tiến 
hành kiểm tra nghiệp vụ tại 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.
 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 khoá học được tổ chức hàng quý. 
Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ thường xuyên được cập nhật các 
kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Đảm bảo tối đa chất lượng dịch 
vụ do chúng tôi cung cấp.
 Điều Động Định Kỳ:
        - Các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động, luân chuyển giữa 
các mục tiêu định kỳ 03 tháng hoặc 06 tháng và theo yêu cầu của 
khách hàng. Mục tiêu hoạt động đảm bảo tối đa nhu cầu an ninh – 
an toàn của khách hàng.
         Ngoài ra, chúng tôi cũng gián tiếp quản lý, động viên tinh 
thần nhân viên thông qua các chế độ phúc lợi bao gồm: Công đoàn, 
khen thưởng, kỷ luật và bảo hiểm xã hội…

        . Triển khai đội hình và ứng phó cơ động
        . Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp
        . Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản
        . Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.
        Những nghiệp vụ, kỹ năng trên được lưu trữ thành một tài liệu 
giáo trình được giảng dạy có hệ thống.
    Công Cụ Hỗ Trợ
        - Máy bộ đàm được sử dụng trong các mục tiêu có diện tích 
rộng, kiểm soát tình hình An ninh trật tự nhanh chóng cho chủ 
quản.
          - Quân phục của nhân viên bảo vệ là bằng chứng cho việc đã 
được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ đầy đủ…
        - Roi điện được trang bị cho các ca trưởng trong lúc thi hành 
nhiệm vụ, nhằm ngăn chặn các hành động xấu có thể xảy ra một 
cách nhanh và kịp thời. 
         - Gậy thép 3 khúc dùng để khống chế đối tượng, đỡ dao và 
gậy tự vệ… Có thể thu, phóng dài được chế tạo bằng thép không gỉ
        - Móc sắt bảo vệ tay cầm, có bao da bảo vệ gắn thắt lưng…
        - Gậy cao su dùng để tấn công phòng thủ trấn áp tội phạm gây 
rối trật tự. Gậy được làm bằng cao su trộn ni lông có độ dẻo cao 
khó có thể bị chém đứt. Kích thước dài 50 cm và nặng 270gr
        - Dây đeo tay khắc số, được sản xuất tại Việt Nam
        - Áo chống đạn được các nhân viên sử dụng khi áp tải tiền, 
vàng và các tài sản khác có giá trị. Được sử dụng rộng rãi trong 
ngân hàng và các tiệm vàng… Nhằm đảm bảo việc áp tải các tài 
sản  an toàn khi đối tượng có thể manh động dùng súng bắn…
        - Súng bắn đạn cao su dùng để tự vệ hoặc để uy hiếp đối tượng 
gây rối. Ngoài ra, có thể được dùng để bắn pháo hiệu trong trường 
hợp cần cứu hộ sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác… Được chế 
tạo bằng thép không gỉ chất lượng cao
        - Sử dụng đạn hơi cay, đạn cao su và đạn nổ uy hiếp…                                       
        - Gậy điện Titan dùng để phóng điện cao thế 300KV
        - Có chốt an toàn chống cướp gậy - Sản xuất tại Đài Loan 
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LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
        Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... của doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thay vì  quý khách tự tổ chức lực lượng bảo vệ, Quý 
khách sử dụng dịch vụ của bảo vệ Hoàng Long sẽ mang lại những 
lợi ích sau:
         - Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tài sản của 
mình, khi xảy ra sự cố gây tổn thất tài sản mà nguyên nhân do nhân 
viên an ninh, Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 
hoàn toàn thiệt hại cho Quý khách hàng.
         - Có quan hệ ngoại giao tốt với chính quyền tại các mục tiêu, 
nơi có các mục tiêu bảo vệ, xây dựng phương án khẩn cấp, hỗ trợ, 
tăng cường lực lượng khi cần thiết.
         - Chất lượng cao, giá cả hợp lý
         Ngoài ra, Quý khách hàng còn có các quyền và lợi ích sau:
   Quyền Sử Dụng Về Nhân Sự: 
    - Lựa chọn nhân viên bảo vệ theo ý muốn.
    - Cung cấp lý lịch chi tiết, cần thiết của nhân viên bảo vệ.
    - Thay đối nhân viên bảo vệ theo định kỳ 3 hoặc 6 tháng 
theo yêu cầu.
    - Đội trưởng và Ban chỉ huy thường xuyên kiểm tra cả ngày 
lẫn đêm.    
    - Thay đổi hay chấm dứt dịch vụ qua một thông báo.
    - Tăng hay giảm dịch vụ qua điện thoại. 
   Lợi Ích Về Tài Chính:
      - Không phải trả lương
    - Không phải chi phí bảo hiểm xã hội
    - Không phải chi phí bảo hiểm y tế
    - Không phải chi phí bảo hiểm thất nghiệp
    - Không phải chi phí về quản lý nhân sự, tuyển chọn , đào 
tạo , giám sát.
    - Không phải chi phí ngày lể ngày nghỉ
    - Không phải chi phí về trang phục

        . Triển khai đội hình và ứng phó cơ động
        . Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp
        . Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản
        . Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.
        Những nghiệp vụ, kỹ năng trên được lưu trữ thành một tài liệu 
giáo trình được giảng dạy có hệ thống.
    Công Cụ Hỗ Trợ
        - Máy bộ đàm được sử dụng trong các mục tiêu có diện tích 
rộng, kiểm soát tình hình An ninh trật tự nhanh chóng cho chủ 
quản.
          - Quân phục của nhân viên bảo vệ là bằng chứng cho việc đã 
được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ đầy đủ…
        - Roi điện được trang bị cho các ca trưởng trong lúc thi hành 
nhiệm vụ, nhằm ngăn chặn các hành động xấu có thể xảy ra một 
cách nhanh và kịp thời. 
         - Gậy thép 3 khúc dùng để khống chế đối tượng, đỡ dao và 
gậy tự vệ… Có thể thu, phóng dài được chế tạo bằng thép không gỉ
        - Móc sắt bảo vệ tay cầm, có bao da bảo vệ gắn thắt lưng…
        - Gậy cao su dùng để tấn công phòng thủ trấn áp tội phạm gây 
rối trật tự. Gậy được làm bằng cao su trộn ni lông có độ dẻo cao 
khó có thể bị chém đứt. Kích thước dài 50 cm và nặng 270gr
        - Dây đeo tay khắc số, được sản xuất tại Việt Nam
        - Áo chống đạn được các nhân viên sử dụng khi áp tải tiền, 
vàng và các tài sản khác có giá trị. Được sử dụng rộng rãi trong 
ngân hàng và các tiệm vàng… Nhằm đảm bảo việc áp tải các tài 
sản  an toàn khi đối tượng có thể manh động dùng súng bắn…
        - Súng bắn đạn cao su dùng để tự vệ hoặc để uy hiếp đối tượng 
gây rối. Ngoài ra, có thể được dùng để bắn pháo hiệu trong trường 
hợp cần cứu hộ sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác… Được chế 
tạo bằng thép không gỉ chất lượng cao
        - Sử dụng đạn hơi cay, đạn cao su và đạn nổ uy hiếp…                                       
        - Gậy điện Titan dùng để phóng điện cao thế 300KV
        - Có chốt an toàn chống cướp gậy - Sản xuất tại Đài Loan 
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   - Không phải chi phí thiết bị công cụ hỗ trợ
          - Không phải trả thuế thu nhập
   - Không phải chi phí thưởng
   - Không phải chi phí ăn ở
   - Không phải chi phí văn phòng phẩm…
  Lợi Ích Về Trách Nhiệm:
         Bảo vệ Hoàng Long sẽ chịu trách nhiệm về:
   - Tuyển chọn và đào tạo
   - Hồ sơ, lý lịch cá nhân, nhân thân của nhân viên
   - Mọi hành vi hoạt động của nhân viên bảo vệ
   - Giám sát nhân viên bảo vệ
   - Báo cáo về tình hình an ninh của mục tiêu
   - Đảm bảo an ninh thông xuốt 24h/24h
   - Bảo vệ tài sản thiết bị tránh khỏi những thiệt hại do cố ý 
làm hại hoặc mọi nguy cơ thất thoát khác.
   - Bảo mật tuyệt đối những thông tin quan trọng của khách 
hàng về kỹ thuật cũng như kinh doanh.
   - Bảo vệ nhân viên của quý công ty tránh khỏi sự đe doạ về 
tính mạng và tài sản.
   - Đảm bảo các nhân viên , khách thăm quan, liên hệ công 
việc phải tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định của chủ quản.
   - Bảo vệ tài sản tránh khỏi những mất mát gây ra bởi trộm 
cắp bên trong hoặc bên ngoài. 
   - Báo cáo chi tiết về tình hình an ninh trong ca, trong ngày, 
trong tuần, tháng, quý, năm.
   - Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng các hệ thống 
phòng cháy chữa cháy.
   - Bảo vệ mọi người tránh khỏi những thương vong trong 
trường hợp tai nạn hoặc điều kiện làm việc không an toàn.
   - Trợ giúp đắc lực để hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản 
do sự cố cháy nổ, lũ lụt hoặc thiên tai khác.
   - Hỗ trợ giảm thiểu hết mức chi phí về nước, điện hoặc 
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nguyên vật liệu.
   - Thực hiện các nhiệm vụ giải cứu, di tản lánh nạn trong 
trường hợp khẩn cấp.
          - Hỗ trợ, tư vấn cần thiết các biện pháp tối ưu nhất về an ninh 
cho khách hàng.
   - Chịu trách nhiệm liên hệ, cộng tác với các cấp chính quyền 
và công an địa phương.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Hoạt Động
Giấy Phép Sử Dụng Vũ Khí
Chứng Nhận Bảo Hiểm
Danh Hiệu Đạt Được 
Giấy Chứng Nhận Nghiệp Vụ Bảo Vệ



HOÀNG LONG

: 02973 996 678 : 0907 335 009 : hoanglongpq76@gmail.com

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
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        . Triển khai đội hình và ứng phó cơ động
        . Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp
        . Kỹ năng Marketing và kinh doanh căn bản
        . Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.
        Những nghiệp vụ, kỹ năng trên được lưu trữ thành một tài liệu 
giáo trình được giảng dạy có hệ thống.
    Công Cụ Hỗ Trợ
        - Máy bộ đàm được sử dụng trong các mục tiêu có diện tích 
rộng, kiểm soát tình hình An ninh trật tự nhanh chóng cho chủ 
quản.
          - Quân phục của nhân viên bảo vệ là bằng chứng cho việc đã 
được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ đầy đủ…
        - Roi điện được trang bị cho các ca trưởng trong lúc thi hành 
nhiệm vụ, nhằm ngăn chặn các hành động xấu có thể xảy ra một 
cách nhanh và kịp thời. 
         - Gậy thép 3 khúc dùng để khống chế đối tượng, đỡ dao và 
gậy tự vệ… Có thể thu, phóng dài được chế tạo bằng thép không gỉ
        - Móc sắt bảo vệ tay cầm, có bao da bảo vệ gắn thắt lưng…
        - Gậy cao su dùng để tấn công phòng thủ trấn áp tội phạm gây 
rối trật tự. Gậy được làm bằng cao su trộn ni lông có độ dẻo cao 
khó có thể bị chém đứt. Kích thước dài 50 cm và nặng 270gr
        - Dây đeo tay khắc số, được sản xuất tại Việt Nam
        - Áo chống đạn được các nhân viên sử dụng khi áp tải tiền, 
vàng và các tài sản khác có giá trị. Được sử dụng rộng rãi trong 
ngân hàng và các tiệm vàng… Nhằm đảm bảo việc áp tải các tài 
sản  an toàn khi đối tượng có thể manh động dùng súng bắn…
        - Súng bắn đạn cao su dùng để tự vệ hoặc để uy hiếp đối tượng 
gây rối. Ngoài ra, có thể được dùng để bắn pháo hiệu trong trường 
hợp cần cứu hộ sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp khác… Được chế 
tạo bằng thép không gỉ chất lượng cao
        - Sử dụng đạn hơi cay, đạn cao su và đạn nổ uy hiếp…                                       
        - Gậy điện Titan dùng để phóng điện cao thế 300KV
        - Có chốt an toàn chống cướp gậy - Sản xuất tại Đài Loan 
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        Để thực sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ của bảo vệ Hoàng Long, 
chúng tôi luôn mong muốn có một cuộc diện kiến để trao đổi, tư vấn 
cho Quý khách hàng. Công ty TNHH MTV DV Bảo Vệ Hoàng Long 
trân trọng kính mời Quý khách đến với Công ty chúng tôi để yên tâm 
sử dụng dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.



Số 32 Đường Bạch Đằng, Khu Phố 2, Phường Dương
Đông, Thành Phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

CÔNG TY TNHH MTV DV BẢO VỆ

HOÀNG LONG 
0907 335 009

www.securityhoanglong.com
02973 996 678

hoanglongpq76@gmail.com


