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PHẦN I: LỜI GIỚI THIỆU
Công ty BẢO VỆ SIÊU SAO xin gửi đến Quý khách lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng
và hạnh phúc.
Kính thưa quý khách! Với mong muốn đem lại cho quý khách một dịch vụ Bảo Vệ chuyên
nghiệp, sự an toàn cao nhất trong quản lý tài sản, con người và đảm bảo an ninh trật tự trong
quá trình sản xuất và kinh doanh.
Trong thời gian sử dụng dịch vụ Bảo vệ SIÊU SAO chúng tôi cam kết đem lại cho quý khách
một dịch vụ với nhiều lợi ích: Luôn lắng nghe và đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách hàng;
GIữ gìn an ninh của Công ty quý khách 24h/24h. Đảm bảo tuyệt đối các thông tin nội bộ cho
quý khách
Tên công ty tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU SAO.
Tên công ty tiếng nước ngoài: SUPER STAR SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED.
Tên công ty viết tắt: SSSS CO., LTD.
Trụ sở chính: K18/38 Phan Kế Bính, Tổ 12C P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
Văn phòng đại diện: K6/18 Lương Thế Vinh, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3 552 652
Fax: 0511 3 552 652
E_mail: info@ssss.com.vn; baovesieusao@ssss.com.vn; ssss@ssss.com.vn.
Website: http://www.ssss.com.vn/
Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401687502 do Phòng Đăng
ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Giấy chứng nhận đủ điều kiện
an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 47/GXN do phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội - Công an Thành phố Đà Nẵng cấp.
Công ty Bảo vệ SIÊU SAO là công ty được tổ chức khoa học, bài bản, có nhiều kinh nghiệm
trong cung cấp dịch vụ bảo vệ, Là công ty trẻ, năng lực vận động mạnh, kết hợp tinh hoa của
nhiều Công ty dịch vụ bảo vệ đi trước, được thành lập dựa trên nền tảng kinh nghiệm tổ chức
cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ từng có nhiều năm tham gia điều
hành trong các Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tốt nhất tại Việt Nam nên chúng tôi đạt
được sự ảnh hưởng nhanh chóng trên thị trường. Ban Giám đốc công ty thành lập Bảo vệ
SIÊU SAO với các tiêu chí:
SSSS = Sáng suốt – Sẵn sàng – Siêng Năng – Sát cánh cùng khách hàng.
Làm hài lòng khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất, tin cậy nhất trong lĩnh vực
dịch vụ bảo vệ!
Đặt lợi ích chính đáng của khách hàng và việc làm của người lao động trên lợi ích của
Công ty.
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GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SSSS CO., LTD
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PHẦN II: CÁC DỊCH VỤ MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP
1.

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định.
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2.

3.

- Toà nhà văn phòng, cao ốc.

- Công ty, Xí nghiệp.

- Trung tâm Thương mại.

- Ngân hàng.

- Khách sạn.

- Showroom

- Bệnh viện.

- Trường học.

- Biệt thự.

- Khu đô thị, siêu thị, chung cư

- Khu công nghiệp.

- Nhà máy, kho bãi.

- Công trường.

- Công trình xây dựng.

Dịch vụ áp tải mục tiêu di động.

Dịch vụ bảo vệ, giám sát.

- Áp tải vận chuyển tiền.
- Áp tải vận chuyển hàng hoá tài sản giá trị lớn,
đồ vật quý hiếm.
- Giám sát hàng hóa, tài sản cố định, di động.
- An toàn cháy, nổ.
- Giám sát con người.

4.

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân.

- Doanh nhân.
- Nhân vật nổi tiếng.
- Người nước ngoài.
- Lễ khánh thành.

5.

Dịch vụ bảo vệ các sự kiện.

- Triển lãm, trình diễn văn hoá nghệ thuật.
- Họp báo.
- Các sự kiện thể thao, lễ hội
- Chương trình quảng bá thương hiệu.

6.

Thiết kế, lắp đặt các hệ thống an
ninh.

- Camera giám sát.
- Hệ Thống khoá thông minh.
- Hệ thống báo động, chống trộm.

1.

So sánh việc sử dụng Bảo vệ nội bộ và Lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp:
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STT

1

Nội dung

Sử dụng lực lượng

Sử dụng Bảo vệ

so sánh

Bảo vệ nội bộ

Chuyên nghiệp

Khâu tuyển dụng nhân
sự.

- Tuyển dụng đại trà.
- Điều tra lý lịch hạn chế

- Đa số là CA, Bộ đội xuất ngũ hoặc đã có kinh
nghiệm bảo vệ.
- Điều tra lý lịch chặt chẽ.
- Đối tượng sau khi được tuyển vào đều được

2

Nghiệp vụ bảo vệ

- Thời gian huấn luyện ngắn.

sát hạch và huấn luyện lại tại phòng nghiệp vụ

- Không qua trung tâm huấn luyện

SIÊU SAO.

chuyên nghiệp.

- Được tập huấn thích nghi với mục tiêu ít nhất
03 ngày trước khi nhận nhiệm vụ.
- Kiến thức cơ bản về pháp luật.
- Các biện pháp nghiệp vụ BV áp dụng cho mục

3

Nội dung huấn luyện
Nghiệp vụ

- Phổ biến nội qui, qui chế.

tiêu cụ thể theo phương án đã đề ra.

- Phổ biến nội dung công việc.

- Sử dụng công cụ hỗ trợ.
- Nghiệp vụ PCCC.
- Nghiệp vụ nâng cao.
- Trên nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, với
trách nhiệm của mỗi Nhân viên bảo vệ đã cam

4

Ý thức làm việc

- Thiếu tính chuyên nghiệp.

kết với Công ty điều làm việc với tinh thần và

- Tiềm ẩn nhiều rủi ro.

trách nhiệm cao.
- Thay thế trong vòng 12 giờ nếu không đạt yêu
cầu.

- Không có lực lượng cơ động và
5

Lực lượng hỗ trợ, cơ
động thay thế

phải trả lương cho lực lượng thay
thế.
- Công cụ hỗ trợ hạn chế.

- Đội cơ động hoạt động hỗ trợ 24/24h.
- Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng đang
bảo vệ tại tại các khu vực lân cận.
- Công cụ hỗ trợ được trang bị theo qui định của
pháp luật VN.
- Nhận các báo cáo từ Công ty bảo vệ theo định

- Đơn vị chủ quản phải cắt cử người
kiểm tra giám sát, quản lý.
6

Trách nhiệm của Ban
quản lý mục tiêu

- Phải trang bị đồng phục, công cụ hỗ
trợ.
- Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm
và các khoản phát sinh khác.

kỳ và đột xuất nếu có yêu cầu.
- Được SIÊU SAO trang bị đồng phục, Công cụ
hỗ trợ và các vật dụng cần thiết trong công tác
bảo vệ.
- Các chi phí: Lương, thưởng, tăng cường, các
bảo hiểm… do SIÊU SAO đảm trách.

7

Khi phát hiện kẻ gian
là dân địa phương.

- Bảo Vệ SIÊU SAO cũng sẽ phối hợp truy bắt
- Không triệt để trong truy bắt.
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- Không có tổ chức nào đứng ra chịu
Giải quyết hậu quả
8

khi xảy ra rủi ro do
nhân viên bảo vệ.

trách nhiệm để giải quyết hậu quả và
bồi thường thiệt hại.
- Những thiệt hại lớn bảo vệ thường
trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không
có khả năng bồi thường.

- Công ty SIÊU SAO chịu trách nhiệm bồi
thường những thiệt hại về vật chất và uy tín
cho đơn vị chủ quản.
- Bên cạnh đó, Công ty Bảo hiểm chia sẻ
những rủi ro cùng SIÊU SAO.

- Tham gia Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- Không tham gia Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm trách
9

nghề nghiệp Dịch vụ bảo vệ nên mọi rủi

nhiệm nghề nghiệp

ro khách hàng đều phải gánh chịu.

và Bảo hiểm công

- Không có Bảo hiểm công cộng nên

cộng

mọi rủi ro, sự cố bất ngờ xảy ra Khách
hàng đều phải gánh chịu.

Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ (Giá trị bồi thường
lên đến 1.000.000.000đ/ 01 vụ tổn thất) nên
SIÊU SAO chia sẻ được một phần hoặc tất cả
rủi ro với khách hàng.
- Tham gia Bảo hiểm công cộng (Giá trị bồi
thường lên đến 1.000.000.000đ/ 01 vụ tổn
thất.) nên SIÊU SAO chia sẻ được một phần
hoặc tất cả rủi ro với khách hàng.

Ngoại giao và hỗ
trợ phản ứng
10

- Ngoại giao hoặc liên hệ với lực lượng

nhanh của các cơ

công an địa phương, Đội phản ứng

quan an ninh địa

nhanh, PCCC, Bệnh viện…. bị giới hạn

phương

- Tất cả các mục tiêu bảo vệ SIÊU SAO đảm
nhận, ngay sau khi ký hợp đồng đều có thông
báo đến CA địa phương, Nhân viên có tất cả
số điện thoại khi cần thiết cần hỗ trợ.

- Đảm bảo tuyệt đối các thông tin nội bộ của
khách hàng

11

Bảo mật công

- Có thể bị rò rỉ thông tin hoặc bị cắp

nghệ và bí mật

thông tin hoặc công nghệ, bí mật kinh

kinh doanh.

doanh

- Nhân viên Bảo vệ SIÊU SAO không can thiệp
vào công việc nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh
nội quy hoạt động.
- 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.

- Giá rẻ hơn từ 400.000 đến 600.000/ 1

12

Chi phí cho dịch vụ
bảo vệ

người so với sử dụng lực lượng bảo vệ

- Với lực lượng chuyên nghiệp, được huấn

chuyên nghiệp. Nhưng phải triển khai

luyện kỹ lưỡng, bảo vệ theo phương án đã đề

nhiều vị trí bảo vệ hơn.

ra nên khi triển khai bảo vệ sẽ tiết kiệm được

- Những bảo vệ khi lớn tuổi lương rất

rất nhiều vị trí. Nếu tính 1 bài toán tổng thì chi

cao là một bài toán khó cho đơn vị khi

phí cho 2 lực lượng trên là tương đương.

giải quyết chế độ.
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PHẦN III: LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU SAO.
Công tác bảo đảm an ninh an toàn là một trong những yếu tố quyết định cho doanh nghiệp phát
triển vững chắc. Chính vì vậy giải pháp sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn an
toàn nhất, bởi lẽ dịch vụ này sẽ mang lại:
2.

3.

Lợi ích Tài chính:
Khách hàng sẽ không phải trả các khoản chi phí sau:
- Chi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên bảo vệ.
- Chi phí đồng phục;
- Chi phí văn phòng phẩm;
- Chi phí trang thiết bị hỗ trợ dịch vụ bảo vệ;
- Chi phí quản lý, giám sát và điều hành;
- Chi phí bảo hiểm y tế;
- Chi phí bảo hiểm xã hội;
- Quỹ dự phòng;
Lợi ích Hành chính – Nhân sự:
- Nhân viên bảo vệ đã được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp.
- Sàng lọc hồ sơ, xác minh nhân thân;
- Kiểm tra sức khoẻ, thi tuyển và đào tạo tập trung;
- Nhân viên bảo vệ tuyển dụng và đào tạo theo quy trình của bộ Công an;
- Tinh giảm biên chế và cơ cấu nhân sự;
- Lựa chọn, thay đổi nhân viên tăng tính nghiêm túc việc duy trì nội quy, quy định của đơn vị;
- Quan hệ tốt, thường xuyên và được chỉ đạo của cơ quan công an, chính quyền địa phương
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

4.
-

Các lợi ích khác:
Bảo vệ tài sản khỏi những thiệt hại hoặc phá hoại;
Bảo vệ tài sản khỏi sự mất mát do trộm cắp từ bên trong và bên ngoài;
Hạn chế đến mức tối thiểu những thiệt hại do cháy nổ gây ra;
Hạn chế việc lãng phí điện, nước, nguyên vật liệu và năng lượng;
Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp an ninh, an toàn;
Nâng cao giá trị văn hoá Công ty.
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MỘT SỐ MỤC TIÊU LỰC LƯỢNG BẢO VỆ SIÊU SAO ĐANG THỰC HIỆN

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN LIÊN CHIỂU ĐÀ NẴNG

KHÁCH SẠN RAINBOW ĐÀ NẴNG

KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG

HEAD TIẾN THU - ĐÀ NẴNG

THẾ GIỚ ĐỒ CŨ 278 ĐỐNG ĐA
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HỆ THỐNG NHÀ HÀNG DÊ NGHĨA

NHÀ HÀNG BÒ TƠ – ĐÀ NẴNG

M&H INDUSTRY VIETNAM
KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC
KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

NHÀ MÁY LỐP RADIAL (DRC) ĐÀ NẴNG

THỂ DỤC THỂ HÌNH KINGSPORT
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NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DONGABANK)

SIÊU THỊ HÀN QUỐC ABC

CÔNG TY THỦY SẢN ĐÀ NẴNG

THẾ GIỚI ĐỒ CŨ 385 HẢI PHÒNG

STARS COFFEE
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NHÀ HÀNG MISSKIN

X2 RESORT HỘI AN

SIÊU THỊ NHẬT BẢN AKURUHI

SIÊU THỊ NỘI THẤT TUYẾT CƯỜNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ US

CÔNG TY CP EVERICH
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KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP HỘI AN

KHU NGHỈ DƯỠNG HÀ NỘI – NON NƯỚC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TW QUẢNG NAM

CÀ PHÊ TENNIC MOC – CTY NAM DƯƠNG

KHU NGHỈ DƯỠNG SÔNG HÀN

HỒ SƠ NĂNG LỰC – CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU SAO

HOI AN HISTORIC HOTEL
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GOLDEN GRAGON PLAZA QUẢNG BÌNH

HOTEL & RESORT PULLMAN QUẢNG BÌNH

SIÊU THỊ CHÂU Á MART ĐÀ NẴNG

SỰ KIỆN ĐUA XE ĐẠP ASANZO

SIÊU THỊ HALO'S MART ĐÀ NẴNG

NOAH SPA ĐÀ NẴNG
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NEW ROYAL COFFEE & LIVE MUSIC

WONDERLUST BAKERY & COFFEE

VENUS SPA ĐÀ NẴNG

CÔNG TY BĐS THÁI THIÊN PHÚ

TT THƯƠNG MẠI & DU LỊCH HỘI AN

TT TM VÀ KHÁCH SẠN QUẢNG BÌNH
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CÔNG TY NHỰA MIE/ N TRUNG

TT KHO VA5̣ N BƯU ĐIE5̣ N ĐÀ NẴNG

CÔNG TY SX & TM DANA PLYWOOD

CN CTY MIRAE ASSET ĐAA NAB NG

THUC Y ĐIE5̣ N AYUN TRUNG - GIA LAI

CÔNG TY QUOF C CƯƠANG - GIA LAI
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NHÀ HÀNG NĂM HIỀN 2

KHÁCH SẠN HAWAII

KHU DU LỊCH SINH THÁI CỒN BẮP

DANANG SQUARE - 35 THÁI PHIÊN

BỆNH VIỆN 199 - BỘ QUỐC PHÒNG

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VINAFOR
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NHÀ MÁY SX KCN TAM THĂNG

TỔNG KHO VẬN BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG DUFAGO – HOÀ CẦM

NHÀ MÁY MAY MINH HOÀNG II

DỰ ÁN QUYNAC - GIALAI

CHỢ TRUYỀN THỐNG LĂNG CÔ - HUẾ

Và một số Mục tiêu là Công ty, Xí nghiệp, Ngân hàng, …. khác ở Đà Nẵng; các tỉnh Miền trung
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PHẦN IV. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
1.

2.

Chất lượng DỊch vụ Bảo vệ SIÊU SAO.
- Đảm bảo an toàn về tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tài sản và hàng hoá của khách hàng.
- Đảm bảo bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, không can thiệp vào công việc của nội bộ.
Nhân viên Bảo vệ SIÊU SAO
Nhân viên bảo vệ làm việc tại địa điểm của Quý khách hàng là người đầu tiên giao dịch, kiểm
soát và hướng dẫn nhân sự ra vào khu vực của Quý khách. Họ là những nhân viên được đào
tạo, trang phục nghiêm túc, thái độ làm việc lịch sự, chuẩn mực. Với những nhân viên tốt, chắc
chắn công việc bảo vệ của Quý khách sẽ làm hài lòng quan khách cũng như cán bộ công nhân
viên, khách vào/ra làm việc. Nhân viên bảo vệ của Công ty chúng tôi sẽ thay Quý khách làm
điều này, họ được tuyển chọn và đào tạo quy chuẩn về nghiệp vụ, nhiệt tình, có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ, có đạo đức tốt và lý lịch rõ ràng.
Tuổi đời nam, nữ nhân viên từ 20 đến 50 tuổi, chiều cao từ 165 cm – cân nặng 55 kg trở lên
đối với nam và chều cao từ 155 cm – cân nặng 45 kg trở lên đối với nữ.
Sau khi đào tạo, học việc thực tế tại mục tiêu và thử việc nhằm đánh giá năng lực làm việc để
xét ký hợp đồng lao động chính thức và được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động.
Các học viên được đào tạo theo một giáo trình với những nội dung chuyên môn sâu được đúc
kết từ thực tiễn của nghề bảo vệ chuyên nghiệp do các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh
vực bảo vệ xây dựng. Giáo trình đào tạo này cũng thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh
cho phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Giáo trình đào tạo bao gồm
các nội dung:
a. Nghiệp vụ cơ bản
- Nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát tuần tra, canh gác.
- Nghiệp vụ xử lý các tình huống xảy ra khi làm nhiệm vụ.
- Nghiệp vụ sơ cứu cấp cứu người bị nạn.
b. Kiến thức pháp luật
c. Kỹ, chiến thuật võ thuật
d. Nghiệp vụ kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.
e. Cách sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ.
f. Kỹ năng giao tiếp.

3.

Một số ưu điểm khác của Dịch vụ bảo vệ SIÊU SAO
a. Đào tạo chuyên sâu; ngoài các yêu cầu về trình độ học vấn, sức khỏe, kĩ năng kiểm tra tổng
quan tài sản và tinh thần trách nhiệm cao;
b. Quản lý trực tiếp, công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ;
c. Trang đồng phục thống nhất, tư thế tác phong chững chạc; được trang bị dụng cụ bảo vệ
chuyên dụng, hợp pháp như đèn pin, báo động, bộ đàm… để cho nhân viên bảo vệ có thể ứng
phó với các tình huống khó khăn nguy hiểm;
d. Nhân viên đã qua thử thách; làm việc khoa học, xây dựng tác phong lịch sự, chuẩn mực nhất
là luôn trung thực và đạo đức trong công việc;
e. Ban Lãnh Đạo, Quản Lý điều hành có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác An Ninh;
f. Đội cơ động và đội giám sát kịp thời xử lý các tình huống;
g. Đặc biệt chúng tôi còn có sự hỗ trợ đắc lực từ phía các cơ quan Công An, chính quyền thuộc
các cấp địa phương và Thành phố luôn cùng chúng tôi giải quyết những sự cố xảy ra tại mục
tiêu bảo vệ.
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PHẦN V: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
1.

Quản lý trực tiếp
- Tại các mục tiêu được bảo vệ, chúng tôi xây dựng một mô hình quản lý mục tiêu và quản lý
nhân viên bảo vệ trực tiếp và thường xuyên.
- Mỗi mục tiêu được điều hành bởi một Đội trưởng hoặc Ca trưởng với nhiệm vụ tổ chức triển
khai phương án bảo vệ, chỉ huy và phối hợp với các bên chức năng có liên quan.
- Bên cạnh đó, chúng tôi phát huy năng lực tự giác và giám sát chéo của mỗi nhân viên bảo vệ
nhằm đảm bảo tối đa tính chuyên nghiệp và an toàn, an ninh cho khách hàng.

2.

Đội cơ động.
Công tác bảo vệ tại các mục tiêu được kiểm tra, giám sát thông qua đội cơ động. Công tác
kiểm tra cơ động được tiến hành thường xuyên và đột xuất nhằm chủ động phòng ngừa phát
hiện những dấu hiệu nghi vấn tiêu cực đồng thời ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra góp
phần nâng cao tính tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên trong khi là nhiệm vụ –
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản cho Quý khách.

3.

Điều hành trực tuyến
Ban giám đốc Công ty Bảo vệ SIÊU SAO thường xuyên quán triệt mọi nhân viên tuân thủ nội
quy, quy chế của Khách hàng, của Công ty chúng tôi cũng như chức năng, quyền hạn, nhiệm
vụ của lực lượng vệ sỹ. Đồng thời tiến hành kiểm tra quy trình làm việc tại các mục tiêu vào bất
kể thời gian nào để chủ động phát hiện khi có vụ việc hay lỗi vi phạm của nhân viên xảy ra đều
được xử lý và giải quyết tức thì.

4.

Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy
Công tác giao ban giữa đội trưởng các mục tiêu được tiến hành định kỳ hàng tháng. Các đội
trưởng cũng được tham gia các khoá bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ
quản lý. Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ thường xuyên được tập huấn, cập nhật các kiến
thức thực tiễn của nghề và kỹ năng chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ do chúng
tôi cung cấp.
PHẦN VI. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CƠ BẢN CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU SAO

1.

Quy đỊnh đối với CB CNV khi ra vào cổng
- Ra/vào phải đúng cổng quy định.
- Tự giác báo cáo và để cho bảo vệ kiểm tra vật dụng cá nhân nếu đó là cần thiết.
- Đồ vật khi mang vào phải yêu cầu bảo vệ làm thủ tục đăng ký tạm nhập để làm cơ sở giải
quyết khi mang ra.
- Đồ vật khi mang ra phải đúng thủ tục đã quy định của Công ty và được xác nhận bởi người có
thẩm quyền.
- Nếu vào Công ty với mục đích làm việc phải nêu rõ lý do, thời gian, địa điểm, tên người cần
gặp. Chỉ được vào sau khi bảo vệ xác minh.
- Nếu ra ngoài trong giờ làm việc phải có giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền.
- Không mang vào Công ty chất cháy, nổ, hung khí, chất gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy,
nếu mang chất cháy, nổ vào Công ty vì mục đích công việc thì phải được sự đồng ý của cấp có
thẩm quyền và phải có biện pháp an toàn cao nhất.
- Nhân viên bảo vệ có quyền ngăn cản nếu phát hiện nhân viên Công ty có mùi bia rượu khi
vào làm việc hay trong lúc làm việc.
- Hết giờ làm việc phải ra về, nếu ở lại ký túc xá phải đăng ký với bộ phận tổng vụ.
- Không đưa người lạ vào Công ty khi chưa có sự đồng ý của Phòng Hành chánh nhân sự.
- Ngoài giờ làm việc nếu ở lại phải có sự đồng ý của Phòng Hành chánh nhân sự, đặc biệt là
ban đêm.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa, các niêm phong trước giờ làm việc.
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- Khi có sự cố phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho bảo vệ biết.
- Hết giờ làm việc phải thu dọn sạch sẽ gọn gàng nơi làm việc. Đồ vật có giá trị phải được cất
giữ ở nơi an toàn. Phải khóa cửa, niêm phong cẩn thận theo đúng quy định.
- Phải tắt đèn, máy lạnh, khóa gas, hệ thống điện và máy móc sử dụng điện … trước khi ra về.
- Khi di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi Công ty phải thông báo cho bảo vệ biết.
- Phải có ý thức bảo quản chung hệ thống PCCC. Tuyệt đối không di dời khi chưa có ý kiến
của bảo vệ.
- Nếu có sự cố về ANTT mà không giải quyết được phải thông báo ngay cho bảo vệ để hỗ trợ
kịp thời.
- Nhân viên cũ khi không còn làm việc tại Công ty, muốn liên hệ công việc phải theo đúng thủ
tục của khách hàng.
- Để xe đúng nơi quy định. Nếu cho người khác mượn xe phải đích thân ra bảo lãnh, không để
xe lại tại Công ty khi hết giờ làm việc.- Các trưởng bộ phận có trách nhiệm thông báo trước,
hướng dẫn nội quy Công ty, yêu cầu của LLBV cho tất cả nhân viên - khách hàng - nhà thầu
thuộc mình quản lý.
2.

Quy đỊnh chung của lực lượng Bảo vệ SIÊU SAO.
a. Không vi phạm pháp luật, luôn nêu cao ý thức chấp hành và bảo vệ Pháp luật nước CHXHCN
Việt Nam.
b. Không được có bất kỳ thái độ, hành vị nào bất lợi hoặc làm giảm uy tín của công ty hoặc lợi
dụng sắc phục, danh nghĩa công ty để tư lợi cá nhân.
c. Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
d. Tuyệt đối không được bỏ ca trực, nếu gặp trường hợp bất khả kháng phải kịp thời thông báo
cho các cấp chỉ huy để kịp thời xử lý.
e. Tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc làm việc riêng hay làm những việc
không có liên quan trong khi làm nhiệm vụ.
f. Tuyệt đối không được có thái độ, hành vi nào khiếm nhã, khiêu khích, đánh nhau với khách
hàng, đồng đội và đồng nghiệp.
g. Tuyệt đối không được có thái độ hành vi nào nhằm tiết lộ bí mật, hồ sơ, sổ sách hay công việc
kinh doanh của Khách hàng, của công ty.
h. Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm tự ý lấy tài sản công cụ, dụng
cụ,…của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tại đơn vị công tác mà chưa được sự đồng ý của cá nhân
tổ chức đó.
i. Tuyệt đối không được có bất kỳ thái độ hành vi nào nhằm tổ chức, tham gia cờ bạc hoặc các
hoạt động mang tính chất cờ bạc,… trong thời điểm đang làm nhiệm vụ.
j. Tuyệt đối không được ngủ gật, cho người lạ, người không có phận sự vào mục tiêu bảo vệ,
làm việc không đúng với vị trí được phân công.
k. Phải luôn nêu cao tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến và thắc mắc của khách hàng với phương
châm “Không có khách hàng sai, mà chỉ có chúng ta thực hiện chưa tốt”.
l. Luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc.
m. Luôn thể hiện sự lịch thiệp trong mọi tình huống. Do đặc thù mục tiêu bảo vệ là bệnh viện nên
lượng người vào ra đa phần là những người đến khám chữa bệnh; Do vậy việc NVBV luôn thể
hiện sự giúp đỡ, đồng cảm sẽ tạo cho người bệnh sự tự tin hơn qua đó cũng góp phần nâng
cao hình ảnh của công ty Siêu sao & Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ đến với khách hàng.
n. Cấm tuyệt đối nhân viên thể hiện sự thô lỗ hay có bất kỳ sự xô xát nào đối với những người
đến khám chữa bệnh, ngay cả những người là thân nhân đưa người nhà đến chữa trị có thể do
tâm lý không ổn định nên rất dễ bị kích động, đòi hỏi NVBV Phải hết sức khéo léo, ôn tồn và
giải thích để họ hiểu và chấp hành theo quy định của bệnh viện.
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PHẦN V. PHONG CÁCH LÀM VIỆC
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Trật tự kỷ cương
Không gây gổ, nói to, gây mất trật tự, phát ngôn bừa bãi.Không chơi game, truy cập internet vì
mục đích riêng, nghe nhạc, xem phim trong giờ làm việc.
Không nói chuyện riêng, tán gẫu, tụ tập buôn chuyện, bàn tán không liên quan đến công việc
trong giờ làm việc.
Không ăn sáng, ăn quà vặt, sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, ăn uống tại Trụ sở làm
việc.
Không chơi họ, hụi, đánh lô/đề, đánh bài, đánh bạc, cá độ, tín dụng đen tại nơi làm việc và bất
kỳ địa điểm nào tại trụ sở của các đơn vị trực thuộc Siêu Sao và Khách hàng.
Không để phương tiện đi lại của cá nhân , của cơ quan bừa bãi, ở những nơi không đúng quy
định.
Không tiếp khách vì mục đích cá nhân tại nơi làm việc, trừ trường hợp đặc biệt hoặc người
trực tiếp quản lý lao động cho phép.
Không sử dụng thời gian làm việc để bán hàng đa cấp hoặc mời chào, môi giới bán hàng hoá,
sản phẩm, dịch vụ cho các đồng nghiệp khác.

2.

Thái độ trong công việc
a. Tập trung, nghiêm túc, chuyên tâm khi làm việc, chỉ thực hiện các công việc liên quan đến
chuyên môn hoặc các công việc được lãnh đạo phân công trong giờ làm việc; tuyệt đối không
làm việc riêng.
b. Bảo vệ lợi ích, thương hiệu và uy tín Siêu Sao và Khách hàng.
c. Bảo mật thông tin, số liệu, bí mật kinh doanh; cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức (nếu có)
thực hiện theo quy định hiện hành của Siêu Sao và Khách hàngvề cung cấp thông tin.

3.

Giao tiếp, ứng xử
a. Ứng xử của nhân viên với lãnh đạo:
- Tôn trọng , thẳng thắng, trung thực
- Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của cấp trên; không trốn tránh trách nhiệm, sẵn sàng nhận
nhiệm vụ được giao trong phạm vi chức trách.
- Không lợi dụng nhiệm vụ được giao để mưu lợi riêng.
b. Ứng xử giữa các đồng nghiệp:
- Khiêm tốn, hoà nhã, thân thiện, hợp tác tron giao tiếp, trong phối hợp xử lý công việc.
- Lắng nghe, quan tâm, thông cảm, chia sẻ khó khăn
- Không giấu diếm, sẵn sàng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, phương pháp
luận về chuyên môn nghiệp vụ với đồng nghiệp.
c. Học hỏi đồng nghiệp:
- Tôn trọng quan điểm riêng và cuộc sống riêng tư của đồng nghiệp.
- Chân thành, thẳng thắn, thiện chí trong cách xử lý bất đồng.
- Không nói xấu, phân biệt đối xử làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của đồng nghiệp.
- Không chia phe, cách bè, kết phái trong cơ bản.

4.

Nhẫn nại, cầu tiến
a. Sẵn sàng tiếp nhận sự phê bình, thẳng thắn, trung thực nhận lỗi, nghiêm túc sửa chữa khuyết
điểm;
b. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, các kỹ năng bổ trợ.

5.

Tiết kiệm, văn minh
Sử dụng tiết kiệm, hợp lý các tài sản, nguồn lực chung:
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a. Báo cáo lãnh đạo ngay khi phát hiện máy móc, phương tiện làm việc thuộc phạm vi quản lý của
đơn vị bị hỏng.
b. Không sử dụng tài sản chung cho mục đích cá nhân
c. Nghiêm túc tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ
d. Phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn nơi làm việc (đóng kín các cửa sổ, tất cả các
thiết bị điện, khoá cửa,… khi hết giờ làm việc).
e. Sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy cách.
6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Tinh thần trách nhiệm
Dám làm , dám chịu trách nhiệm , không thoái thác nhiệm vụ được giao.
Mạnh dạn trình bày quan điểm của cá nhân và đề xuất ý kiến
Khắc phục khó khăn, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Luôn luôn làm việc với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao nhất.
Đi lại trong cơ quan
Đi lại, giao tiếp nhẹ nhàng, không lớn tiếng cười đùa gây ồn ào.
Nhường đường tại nơi hẹp, đông người.
Nhường đường hợp pháp cho khách, người lớn tuổi, lãnh đạo, phụ nữ mang thai.
Đi lại trong thang máy: Không đứng chắn lối ra khi chờ thang máy, chỉ vào thang máy khi phía
trong đã ra hết, không chen lấn, xô đẩy, nói cười to trong thang máy.
Không trèo tường, cạy cửa đề vào phòng làm việc.

8.

Thái độ thân thiện, lịch sự
a. Chủ động chào khách hàng
b. Cởi mở, thân thiện với khách hàng trong mọi tình huống

9.

Lời nói, ứng xử
a. Điêu chỉnh âm lượng, âm điệu, ngữ điệu thích hợp trong từng hoàn cảnh, nói để khách hàng
vừa đủ nghe.
b. Nói rõ rang, đủ câu, sử dụng kính ngữ nếu cần thiết
c. Không được cao giọng, ngắt lời hoặc tỏ ra bực tức, khó chịu với khách hàng
d. Nhẹ nhàng, nhã nhặn với khách hàng ở mọi tình huống, bất kể khách hàng có những khiếu nại,
phàn nàn hay lỡi lẽ khó chịu, bất hợp tác.
e. Đối với những khách hàng to tiếng, thô lỗ , bất hợp tác, căng thẳng, cán bộ báo cáo lãnh đạo
để ứng xử (mời vào phòng làm việc để giải quyết) không được gây ồn ào làm ảnh hưởng xung
quanh.

10. Tập trung giải quyết công viêc
a. Làm việc đúng vị trí, nhiệm vụ được phân công, không được tụ tập, tám chuyện , làm việc riêng
trong giờ làm việc
b. Chủ động mở cửa, chào hỏi và hướng dẫn khách hàng đến các quầy giao dich
c. Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra.

PHẦN VI. MỘT SỐ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CƠ BẢN.
1.
a.

Đăng ký đối với Khách liên hệ công tác
Khi Khách vào:
- Liên hệ tại phòng bảo vệ, xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc GPLX, giấy tờ liên quan có
hình ảnh…).
- Hỏi xem khách có liên hệ hẹn gặp trước hay chưa.
- Đăng ký vào sổ liên hệ công tác: Họ tên, Công ty, số xe, giờ vào, giờ ra, người cần gặp, lý do
cần gặp, ký tên …
- Đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có) như: Laptop, Camera và hàng giới thiệu
sản phẩm …
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- Hướng dẫn khách về những quy định cơ bản như: đi đúng nơi quy định, không sử dụng
camera, hút thuốc, phải đeo thẻ …
- Cấp thẻ khách visitor và phiếu thông tin đăng ký khách ra vào cổng.
- Hướng dẫn khách vào liên hệ với bộ phận tiếp tân.
b.

Khi khách ra:
- Thu nhận lại thẻ visitor và phiếu thông tin đăng ký khách ra vào cổng có xác nhận của bộ
phận tiếp khách.
- Kiểm tra và đối chiếu phiếu báo đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có).

2.

Đăng ký đối với Công nhân nhà thầu:
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Công ty.
- Khi vào làm phải nêu rõ họ tên, bộ phận, mục đích, người cần gặp. Đợi cho bảo vệ liên hệ
xác minh và hướng dẫn mới được vào Công ty.
- Phải có danh sách người, phương tiện, trang thiết bị, thời gian làm việc có sự xác nhận của
các cấp có thẩm quyền. Mọi thay đổi phải có sự chấp thuận của BGĐ Công ty.
- Thái độ vào làm việc phải nghiêm túc, đứng đắn, trật tự. Xuất trình giấy tờ khi được bảo vệ
yêu cầu.
- Đeo thẻ được cấp phát suốt thời gian làm việc.
- Không có mùi bia rượu khi làm việc.
- Không đun nấu, uống rượu bia trong Công ty.
- Khi ra/ vào phải chịu sự kiểm soát của bảo vệ.
- Tuyệt đối không được mang chất cháy, nổ, hung khí, chất gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy
vào Công ty.
- Làm việc đúng nơi quy định, không lang thang đến những khu vực khác.
- Giữ an toàn tuyệt đối cho Công ty. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động.
- Không để vật dụng che chắn lối đi, lối thoát hiểm, nơi có phương tiện PCCC hay gây cản trở
lưu thông trong Công ty.
- Thu dọn nhanh chóng, gọn gàng, sạch sẽ nơi làm việc sau khi xong công việc.
- Không tự ý sử dụng trang thiết bị của Công ty mà không xin phép.
- Làm việc ban đêm phải có sự chấp thuận của Ban Giám đốc và báo cho bảo vệ biết.
- Người và vật dụng ra/vào đúng cửa đã quy định.
- Tuân thủ về quy định PCCC.
- Tự bảo quản trang thiết bị của mình. Tuân thủ theo đúng quy định của Công ty về thủ tục xuất
nhập.
- Đi vệ sinh và nghỉ ngơi đúng nơi quy định.
- Không tự ý cung cấp thông tin liên quan đến Công ty hay khách hàng cho người khác.
- Nhân viên không đáp ứng được yêu cầu của Công ty sẽ bị ngưng làm việc và chờ biện pháp
xử lý.
- Không tự tiện vào khu văn phòng, phải liên hệ với tiếp tân và bảo vệ để được hướng dẫn.
- Danh sách và trang thiết bị đã được duyệt phải gửi trước cho bảo vệ biết.
- Không quay phim, chụp ảnh khi chưa có sự chấp thuận của BGĐ hay cấp có thẩm quyền.
- Tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ khi có các tình huống khác xảy ra.

3.
a.

Đăng ký xe ra vào xuất – nhập hàng
Đối với Xe của Công ty:
- Khi xe ra cổng phải có giấy điều động do bộ phận tổng vụ xác nhận.- Đối với xe do tài xế
Công ty lái bảo vệ phải kiểm tra giấy điều động xe: biển số xe + số contemet, mục đích ra
ngoài, thời gian.
- Đối với xe do các chuyên gia điều động ra ngoài, bảo vệ phải kiểm tra kỹ số contemet, thời
gian vào - ra theo đúng quy định .
- Cập nhật đầy đủ thông tin giờ vào giờ ra của tất cả các loại xe.
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b.

Đối với xe của khách vào liên hệ công tác:
*Vào:
- Đề nghị dừng trước cổng từ 3-5 mét theo vị trí mà nhân viên bảo vệ yêu cầu.
- Lịch sự hỏi mục đích vào Công ty.
- Đề nghị xuất trình giấy tờ có liên quan.
- Phải lịch sự, nhã nhặn hỏi tên, đơn vị khách công tác, mục đích vào, vào gặp ai, đã có đặt
cuộc hẹn trước hay không? Sau đó liên hệ với các bộ phận bên trong có liên quan để xin ý
kiến.
- Đăng ký tạm nhập những vật dụng cá nhân (nếu có) như : laptop, camera và hàng giới thiệu
sản phẩm …
- Hướng dẫn xe đậu đúng nơi quy địnhvà những quy định cơ bản tại Công ty, Nhà máy, ….
như : đi đúng nơi quy định, không sử dụng camera, hút thuốc, phải đeo thẻ.
- Lưu ý: Nếu là xe của Công ty và khách của bộ phận tổng vụ, Ban Giám đốc thì được cấp
bảng ưu tiên.
* Ra:
- Đề nghị lái xe dừng lại để kiểm tra bên trong xe, đối chiếu hàng hóa mang ra phù hợp với
chứng từ xác nhận.
- Lưu ý: Các khu vực như thùng xe, cabin, máy, gầm xe, … nơi có khả năng dùng để cất dấu
hàng hóa.

c.

Đối với phương tiện vào/ra lấy hàng:
* Vào:
- Đề nghị dừng trước cổng từ 3-5 mét theo vị trí mà nhân viên bảo vệ yêu cầu.
- Lịch sự hỏi mục đích vào Công ty.
- Đề nghị xuất trình giấy tờ có liên quan.
- Kiểm tra sơ bộ hàng hóa trên xe, nếu không giao hết cả chuyến hàng thì đề nghị đăng ký
những mặt hàng sẽ mang ra để đối chiếu sau khi xe ra.
- Kiểm tra điều kiện của phương tiện khi vào Công ty: độ cao, các tiêu chuẩn kỹ thuật khác.
- Thông báo cho lái xe biết nộ quy, quy định của Công ty.
- Cấp phát thẻ cho tài xế, ghi nhận giờ xe vào và giữ lại giấy tờ tùy thân.
- Mở cổng cho xe vào và hướng dẫn cho tài xế đậu xe đúng nơi quy định.
* Ra:
- Đề nghị lái xe dừng lại để kiểm tra bên trong xe, đối chiếu hàng hóa mang ra phù hợp với
chứng từ xác nhận.
- Lưu ý các khu vực như thùng xe, cabin, máy, gầm xe, … nơi có khả năng dùng để cất dấu
hàng hóa (kiểm tra bằng gương kiểm định).
- Nhận lại thẻ và trả lại cho lái xe giấy tờ tùy thân.

4.
a.

b.

Quy trình xuất – nhập hàng
Hàng nhập:
- Yêu cầu tài xế đăng ký tại phòng bảo vệ theo quy định; Giữ CMND hoặc giấy phép lái xe.
- Kiểm tra hóa đơn; Kiểm tra số lượng hàng hóa chủng loại theo hóa đơn.
- Phát thẻ giao hàng cho tài xế và nhân viên giao hàng; Hướng dẫn xe đậu đúng nơi quy định.
- Liên hệ với các phòng ban nơi nhận hàng; Hướng dẫn xe vào đúng nơi nhập hàng.
- Cập nhập vào sổ xuất nhập; Đề nghị tài xế không hút thuốc trong khu vực giao hàng.
Hàng xuất:
- Kiểm tra chứng từ hóa đơn bao gồm ngày tháng, chữ ký của các bên liên quan, chữ ký của
người được ủy quyền xuất nhập và chữ ký của Ban Giám đốc (nếu có).
- Kiểm tra số lượng hàng hóa, chủng loại hàng được thể hiện trên hóa đơn.
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- Nếu phát hiện số lượng hay chủng loại không đúng thực tế trên hóa đơn, hoặc thiếu chữ ký
của các bên có liên quan, bảo vệ phải có trách nhiệm giữ lại số hàng niêm phong. Lập biên bản
báo cho Ban Giám đốc Công ty hoặc các bộ phận có liên quan để xử lý.
- Giữ lại một liên lưu lại tại phòng bảo vệ.
- Cập nhật vào vào sổ xuất nhập; Làm thủ tục trả lại giấy tờ cho tài xế.
- Kiểm tra xe (kiểm tra car bin xe, gầm xe v.v…); Cho xe ra cổng.

PHẦN VII. NHIỆM VỤ LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ
1.

Cổng chính:
- Đòi hỏi phải có trình độ cao, khôn khéo linh hoạt, thực hiện tốt công tác đối nội - đối ngoại.
- Quan sát tình hình bên ngoài và bên trong mục tiêu.
- Lưu ý trạm máy phát điện, trạm biến thế, nhà xử lý nước, bơm cứu hỏa (nếu có).
- Đóng/ mở cửa khi cần thiết; Đảm bảo ANTT tại vị trí.
- Giám sát, kiểm tra việc ra/vào theo quy định của chủ quản.
- Kiểm soát việc xuất/nhập hàng hóa, thiết bị.
- Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác: Phải lịch sự, nhã nhặn hỏi tên, đơn vị khách công tác,
mục đích vào Mục tiêu, vào gặp ai, đã có đặt cuộc hẹn trước hay không? Sau đó liên hệ với
các bộ phận bên trong có liên quan để xin ý kiến. Nếu bên trong không đồng ý tiếp hay người
khách cần gặp không có bên trong thì khéo léo trả lời, giải thích cho khách hiểu và thông cảm,
đề nghị khách gửi lại lời nhắn hay danh thiếp trước khi khách ra về. Nếu bên trong đồng ý tiếp,
đề nghị khách gửi lại giấy tờ từ thân, đăng ký và cấp phát thẻ, hướng dẫn hay cử người đưa
khách vào nơi cần gặp. Thu lại thẻ và trả lại giấy tờ tùy thân cho khách, ghi nhận vào sổ trực.
- Chào BGĐ của chủ quản đúng điều lệnh.
- Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc và khu vực cổng.
- Hướng dẫn và kiểm tra nhà thầu; Trực và trả lời điện thoại.
- Lập biên bản và báo cáo vụ việc cho cấp trên.
- Giao nhận công văn giấy tờ; Hỗ trợ các vị trí khác khi được điều động.
- Giám sát việc chấp hành quy định, nội quy của Mục tiêu.
- Đảm bảo an toàn về PCCC; Đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc.

2.

Chòi gác:
- Đây là vị trí trên cao, hay cô lập có thể quan sát tổng thể.
- Quan sát tình hình Mục tiêu cả bên ngoài hàng rào; Giám sát ANTT trong điều kiện có thể.
- Giám sát chặt chẽ tình hình PCCC; Giám sát thầu phụ thi công gần khu vực bảo vệ.
- Khi cần thiết có thể rời khỏi chòi để tuần tra, giám sát.
- Lập biên bản sự việc (nếu có); Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.
- Hỗ trợ các vị trí khác khi được điều động

3.

Tuần tra:
- Giám sát tình hình trong phạm vi được phân công. Đặc biệt lưu ý khu vực văn phòng, khu sản
xuất, kho bãi, bồn dầu, nhà vệ sinh, khu vực tủ cá nhân của nhân viên, khu vực khuất, ..
- Trên đường tuần tra phải tập trung lắng nghe, quan sát, ngửi để phát hiện các mùi cháy.
- Giám sát chặt chẽ tình hình PCCC; Đảm bảo tốt tình hình ANTT và việc chấp hành nội quy
của Mục tiêu.
- Hỗ trợ các vị trí khác khi được điều động; Hướng dẫn các phương tiện lưu thông.
- Giám sát nhà thầu thi công trong khu vực; Giám sát tình hình an toàn lao động.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, gas, máy lạnh, cửa của khu văn phòng khi nhân viên
văn phòng hết giờ làm việc.
- Lập biên bản sự việc (nếu có); Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.
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Vị trí chốt:
- Đây là vị trí đòi hỏi phản ứng nhanh lẹ, thông minh và thường làm việc độc lập.
- Đảm bảo tốt tình hình ANTT và việc chấp hành nội quy của Mục tiêu.
- Giám sát toàn bộ tình hình khu vực hàng rào; Giám sát chặt chẽ tình hình PCCC.
- Giám sát nhà thầu thi công trong khu vực; Đảm bảo ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản, xâm
nhập, đào thoát qua hàng rào.
- Lưu ý các công trình phụ thường được bố trí ở khu vực này: căn tin, nhà nghỉ, nhà vệ sinh,
kho bãi, bồn dầu, máy phát điện, khu phế liệu, rác,…
- Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.
4.

Nhà hàng, Khách sạn:
- Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, ngăn chặn các trường hợp gây rối, trộm cắp, phá hoại,
hoặc đột nhập trái phép vào trong Nhà hàng, Khách sạn.
- Ngăn chặn các trường hợp ăn xin, bán vé số, các hoạt động quyên góp từ thiện vào trong khu
vực của Nhà hàng, Khách sạn.
- Giám sát người ra vào Nhà hàng, phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trà trộn vào
Nhà hàng với mục đích trộm cắp, phá hoại…để chủ động theo dõi.
- Hướng dẫn và giúp đỡ Khách hàng khi cần thiết.
- Ngăn chặn khi phát hiện các trường hợp mang các vật dụng gây cháy nổ, các vật dụng gây
nguy hiểm như: Súng, Dao, các chất gây cháy nổ vào trong Nhà hàng, Khách sạn.
* Lưu ý: Bảo vệ phải luôn giữ thái độ lịch sự, hoà nhã đối với Khách hàng.

5.

Bãi xe gắn máy:
Quy đỊnh đối với nhân viên giữ xe và nhân viên bảo vệ.
Nhân viên bãi giữ xe và nhân viên bảo vệ là người thay mặt cho Khách hàng giao tiếp đầu tiên
cũng như sau cùng với khách hàng khi khách hàng đến giao dịch tại Mục tiêu. Do vậy nhân
viên bãi giữ xe và nhân viên bảo vệ phải thể hiện sự trân trọng, niềm nở đón tiếp cũng như tiễn
khách hàng sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ.
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng vị trí đậu xe thích hợp;Mở cửa cho khách vào/ ra khi khách đến
Mục tiêu.
Gật đầu chào khách với thái độ niềm nở, bằng lời; Tận tình hỏi thăm nhu cầu và hướng dẫn
khách đến quầy chăm sóc khách hàng.
“Chào anh/chị, anh/chị đến Đơn vị liên hệ việc gì?” hoặc “ Anh/ chị vui lòng ngồi chờ chốc lát,
sẽ có nhân viên tiếp anh/chị ngay”
Trường hợp khách hàng là người tàn tật, đang bệnh khó di chuyển, lớn tuổi, phụ nữ có thai
hoặc đi cùng con nhỏ,…chủ động giúp đỡ khách, đỡ khách lên xe đẩy và hỗ trợ khách lấy số
thứ tự hoặc bấm máy chọn dịch vụ và mời khách ngồi. Nếu khách hàng đang giao dịch đông,
nhân viên bảo vệ xin phép những khách đến trước ưu tiên cho những khách hàng cần sự giúp
đỡ đặc biệt được thực hiện công việc trước bằng những cử chỉ, thái độ nhẹ nhàng, thân thiện.
“Do Bác lớn tuổi, Anh/chị vui lòng nhường cho Bác giao dịch trước được không ạ?”; “Cảm ơn
Anh/chị”
Trong quá trình hướng dẫn khách hàng luôn sử dụng cả cánh tay với các ngón tay khép lại,
lòng bàn tay hướng về phía trước. Tuyệt đối không chỉ bằng một ngón tay hoặc bằng bộ đàm.
Luôn quan sát và hỗ trợ nhân viên phục vụ khách hàng để đảm bảo an ninh nơi làm việc.
* Ghi vé:
- Ghi to, rõ, đầy đủ, chính xác vào các liên (khi vào ghi vé phải ký vào vé đầu, khi rời vị trí phải
ký vào vé cuối).
- Nếu phát hiện nhảy số Seri hoặc mất vé trong cùi, phải báo ngay cho Ban Chỉ huy đội và
nhân viên kiểm soát vé biết để kịp thời khắc phục, tránh thất thoát tài sản.
- Nếu ghi sai, phải hủy vé đó ngay (xé nát).
* Tuần tra bãi xe:
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- Hướng dẫn đậu xe đúng nơi quy định.
- Quan sát tổng thể bãi xe để phát hiện kịp thời những trường hợp khả nghi.
* Lưu ý:
- Khách lưu lại bãi xe quá lâu (để ý những trường hợp khách loanh quanh trong bãi xe, thay vì
tìm xe lại quan sát bảo vệ và nhìn người xung quanh).
- Vào gửi xe nhưng dẫn bộ; Lấy xe ra nhưng dẫn bộ; Đứng một điểm quá lâu.
- Nếu phát hiện nghi vấn phải báo ngay cho đồng nghiệp để hỗ trợ kịp thời.
* Bộ phận kiểm soát vé:
Kiểm soát theo đúng quy trình:
+ Phải biết phân biệt được vé thật hay vé giả (vé thật phần sau số Seri rất cộm, màu sắc hoa
văn rất rõ nét).
+ Số Seri, mộc ngày, mộc nghiệp vụ, bảng số xe, các ký hiệu riêng phải trùng khớp. Nếu sai
một trong những yếu tố trên, tuyệt đối không cho xe ra với mọi hình thức.
* Lưu ý:
- Vào gửi xe nhưng dẫn bộ; Lấy xe nhưng dẫn bộ.
- Xe hai biển số nằm đè lên nhau (tránh trường hợp kẻ gian dán bảng số giả để tráo đổi xe).
- Nhân viên kiểm soát vé + Ban chỉ huy đội + Tổ trưởng mới được làm tại vị trí này, ngoài ra
không cho bất cứ ai tới khu vực kiểm soát vé.
- Mọi nghi vấn lập tức báo cho ban chỉ huy đội được biết và hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý giải
quyết cho ra khi xe không đủ các điều kiện cho phép.
- Khi làm việc phải nghiêm túc, đúng tác phong, không mất bình tĩnh khi có sự cố (như công
nhân lớn tiếng gây áp lực, …).
- Vị trí này rất quan trọng, đề nghị các nhân viên làm việc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và
chấp hành vé xe do Ban chỉ huy đội đề ra.
6.

Bảo vệ tòa nhà, chung cư.
Bảo vệ an ninh an toàn cho các tòa nhà và chung cư hiện nay là một vấn đề rất quan trọng,
cấp bách không thể thiếu được. Công Ty TNHH MTV Bảo Vệ Siêu Sao xin nêu ra mục đích
của việc bảo vệ tòa nhà như sau:
Bảo vệ an toàn về tính mạng cũng như tài sản của toà nhà và khách hàng của tòa nhà.
Duy trì nội quy, quy định, qui chế hoạt động của toà nhà
Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài.
Ngăn chặn và phòng ngừa xung đột gây mất an ninh trật tự.
Ngăn chặn khủng bố dưới các hình thức.
* Một số tình huống xử lý đối với dịch vụ bảo vệ tòa nhà, chung cư

a.

Phát hiện cháy nổ: Báo động kịp thời với các vị trí bảo vệ khác và bảo vệ nội bộ;
Cắt cầu giao điện nơi xảy ra cháy nổ; Hướng dẫn mọi người thoát hiểm bằng đường nhanh
nhất
Gọi 114 để ứng cứu nếu thấy tình huống ngoài tầm kiểm soát
Tổ chức mở đường thuận lợi cho xe chữa cháy vào ra; Tổ chức bảo vệ hiện trường và báo cáo
về chỉ huy công ty

b.

Phát hiện kẻ gian đột nhập:
Phối hợp với bảo vệ nội trong việc truy bắt đối tượng đột nhập; Tổ chức khám xét đối tượng
và đưa đối tượng về phòng bảo vệ để lấy lời khai
Báo ngay cho công an địa phương để xử lí tiếp theo; Lập biên bản sự việc và báo cáo về BGĐ
công ty

c.

Phát hiện gian lận: CB CNV làm việc mang tài sản của công ty ra ngoài bất hợp pháp thì:
Bảo vệ giữ lại không cho ra cổng; Phối hợp với bảo vệ nội bộ để giải quyết; Báo cho BGĐ công
ty bảo vệ và xin ý kiến chỉ đạo
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d.

Khi xảy ra mâu thuẫn nội bộ: Gây cãi to tiếng, đánh nhau giữa các nhân viên trong công ty:
Can ngăn không cho tiếp tục đánh nhau; Báo cho BGĐ công ty xin ý kiến chỉ đạo
Dùng biện pháp hòa giải để can ngăn
Lập báo cáo bằng văn bản gởi BGĐ công ty; Báo công an phường nếu thấy sự việc căn thẳng
không thể hòa giải.

PHẦN VIII.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ:
1.

Tầm quan trọng PCCC: Cháy được nhân dân ta từ thời xa xưa đã đúc rút thành những câu
lưu truyền “Giặc phá không bằng nhà cháy” hay “Nhất Thủy, nhì Hỏa thứa ba Đạo tặc”... Thực
tế nước ta hàng năm có hàng ngàn vụ cháy lớn nhỏ xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về con
người, tài sản và môi trường.
Để đạt được mục đích đó, nhân viên phải thường xuyên trao dồi kiến thức về công tác PCCC,
luyện tập để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.

2.

PCCC là vấn đề thiết yếu: Nhân viên bảo vệ xác định phòng cháy chữa cháy là vấn đề thiết
yếu trong công tác bảo vệ an toàn cho MTBV, đảm bảo an ninh an toàn về con người và tài
sản tại KVBV.
Công tác PCCC được thực hiện theo phương châm “Tích cực đề phòng không để cháy nổ xảy
ra, sẵn sàng cứu chữa kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất”.
Tích cực phòng ngừa, thường xuyên tổ chức luyện tập PCCC, Thường xuyên kiểm tra các thiết
bị PCCC, kịp thời đề xuất trang bị đầy đủ các thiết bị và có phương án kế hoạch phù hợp với
từng giai đoạn.

3.

Ý thức PCCC: Nhân viên bảo vệ & Cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà hàng phải luôn
nâng cao ý thức về công tác PCCC.
Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị PCCC bao gồm số lượng và chất lượng hoạt động
của các trang thiết bị PCCC.

4.
a.

Qui trình cứu chữa vụ cháy:
Báo động cháy:
Khi phát hiện có sự cố cháy nổ xảy ra ở mục tiêu, nhân viên bảo vệ bước ngay vào trạng thái
báo động và triển khai hành động một cách nhanh nhất và nhanh chóng xử lý khắc phục ngay
đám cháy, không để đám cháy có điều kiện lan rộng.
Phát huy hết mọi khả năng, năng lực của mình, và sử dụng có hiệu quả các phương tiện
PCCC sẵn có tại Mục tiêu.

b

Chữa cháy:
Khi có sự cố cháy xảy ra trong KVBV, người phát hiện đầu tiên có trách nhiệm báo cho mọi
người cùng biết, bằng cách hô to Cháy..Cháy..., dùng tay ấn vào nút chuông báo cháy (nếu có
hệ thống báo cháy tự động). Xác định ngay tính chất và mức độ của đám cháy để báo cho lực
lượng PCCC chuyên nghiệp, nói rõ địa điểm cháy để hỗ trợ chữa cháy.

c.

Cắt cầu dao điện:
Căn cứ vào nhận định mức độ, tính chất của đám cháy, nhân viên kỹ thuật / bảo vệ lập tức cắt
cầu dao điện toàn bộ Nhà hàng hoặc từng khu vực để đảm bảo an toàn trong chữa cháy, và
làm giảm sự lan rộng của đám cháy nhưng không làm ảnh hưởng đến tài sản của Nhà hàng.

d.

Báo cháy:
- Nhanh chóng gọi điện thoại số 114 báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Nội dung gọi
điện
* Lưu ý:
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+ Thông báo địa điểm cháy (Tên Mục tiêu, Tuyến đường, địa chỉ vv…)
+ Loại chất cháy (Chất cháy gì? Tốc độ cháy và khả năng cháy lan)
+ Tên người gọi và số điện thoại báo. Chú ý trả lời đầy đủ những câu hỏi khi người nghe điện
thoại trực ban Cảnh sát PCCC yêu cầu.
- Cử người đón lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp,
- Khi gọi điện báo xong cử người đứng ở vị trí thuận tiện để đón xe chữa cháy.
- Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, cán bộ hoặc chỉ huy lực lượng tại chỗ nhanh
chóng báo cáo sơ bộ về tình hình diễn biến và kết quả tổ chức cứu chữa của lực lượng chữa
cháy tại chổ cho đồng chí phụ trách lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp biết. Tham gia Ban
Chỉ huy chữa cháy và chịu sự phân công của đồng chí phụ trách lực lượng chữa cháy như tiếp
nước vv… phá dỡ công trình (nếu có) tạo khoảng cách chống cháy lan, và phối hợp với lực
lượng chữa cháy chuyên nghiệp để tổ chức cứu chữa. Phối hợp tổ chức công tác hậu cần cho
lực lượng tham gia công tác chữa cháy.
e.

Sau khi đám cháy được dập tắt:
- Tổ chức bảo vệ hiện trường, cử người tham gia với lực lượng công an để khám nghiệm hiện
trường sau vụ cháy.
- Cung cấp nguồn tin có liên quan cho cán bộ Công an tham gia khám nghiệm hiện trường để
làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.
- Sau khi khám nghiệm hiện trường xong và làm rõ nguyên nhân vụ cháy, cho khắc phục và
sửa chữa hậu quả do cháy gây ra. Đề xuất với Ban quản lý nhà hàng bổ sung đầy đủ dụng cụ,
phương tiện PCCC như: Nạp lại khí cho các bình chữa cháy đã sử dụng (hoặc mua mới), bổ
sung nước vv… và để dụng cụ phương tiện chữa cháy đúng vị trí quy định.
- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác phòng cháy và
biện pháp chữa cháy.

5.
a.

Cách sử dụng các trang thiết bị PCCC tại chỗ:
Thao tác sử dụng Bình CO2:
- Khi xảy ra cháy, mang bình CO2 tiếp cận đám cháy, một tay cầm loa hướng thẳng vào gốc
lửa (cách 0,5 m) tay kia bóp cò (hoặc mở van bình) để khí CO2 bao phủ đám cháy.
- Bình CO2 có thể dập tắt đám cháy trong phòng kín, buồng, hầm, các thiết bị điện. Có độ tin
cậy cao, thao tác đơn giản.
- Bình CO2 đạt hiệu quả cao nhất khi chữa cháy nơi kín gió, thiết bị điện. Sau khi dập tắt đám
cháy không để lại dấu vết, không làm ảnh hưởng đến chất cháy.
* Chú ý:
- Không được sơ suất để CO2 phun vào người vì CO2 ở -78 độ sẽ gây bỏng lạnh.
- Nếu trọng lượng của bình thấp hơn 20% so với trọng lượng thật của bình thì phải nạp lại khí
CO2.

b.

Thao tác sử dụng bình bột:
- Đối với loại bình cầm tay: Khi có cháy xảy ra, xách bình đến đám cháy xộc bình từ 5 – 7 lần,
đứng cách đám cháy từ 2 – 3m, đặt bình xuống, rút chốt bảo hiểm ra 1 tay cầm vòi phun
hướng thẳng vào đám cháy tay kia bóp cò phun bột quét vào mét dưới ngọn lửa (gốc lửa).
- Đối với loại bình xe đẩy: Khi có cháy xảy ra nhanh chóng đẩy bình đến đám cháy, kéo súng
phun bột và ống cao su ra ngoài.Vặn bánh xe trên cầu giao ngược chiều kim đồng hồ 90
độ.Cầm chặt súng phun, bẻ khoá súng thì thuốc bột chữa cháy sẽ phun ra ngoài. Khi phun phải
phun vào hướng lan truyền ngọn lửa, gốc lửa thì sẽ tắt. Khi phun cần phải cần lắc súng sang
trái, sang phải để mở rộng diện tích phủ bột.
*Chú ý:
- Khi chữa cháy ngoài trời phải đứng xuôi theo chiều gió
- Bình chữa cháy bằng bột chỉ dập tắt đám cháy có giới hạn nhỏ hơn giới hạn cho phép.
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- Không dùng bột để chữa cháy thiết bị điện tử, máy móc có mạch điện tinh vi, máy móc có linh
kiện nhỏ.
- Bột có thể gây nguy hiểm cho người nếu hít vào phổi nhiều.
- Bình bột không được sử dụng nhiều lần, vì khi phun bột bột sẽ bám vào van tạo độ hở xì hết
khí.
- Chữa cháy chất lỏng không được phun sát vào bề mặt chất lỏng vì chất lỏng sẽ bắn tung ra
ngoài gây cháy lớn.
- Nếu kim đồng hồ chỉ xuống vạch đỏ phải nạp lại khí.
c.

Thao tác sử dụng lăng phun:
- Khi có cháy xảy ra, nhanh chóng đến khu vực/ vị trí để lăng phun gần nhất lấy lăng phun ra
khỏi tủ, lăng tròn lăng phun để duỗi thẳng lăng phun ra (theo phương pháp kỹ thuật, nhằm
không để lăng phun bị xoắn) lắp nối một đầu của lăng phun vào vòi, một đầu lăng phun nối vào
họng nước chữa cháy để lấy nước.
- Trong trường hợp đám cháy ở khoảng cách xa mà 1 cuộn lăng phun không thể tiếp cận đám
cháy thì kết nối 2, 3 hoặc nhiều hơn các lăng phum với nhau để có thể tiếp cận đám cháy.
- Kéo lăng phun đến đám cháy, đứng cách đám cháy từ 2 – 3m, mở van của lăng phun (nếu có
van ở vòi) 1 tay kẹp lăng phun và 1 tay cầm vòi phun hướng thẳng vào đám cháy quét vào mép
dưới ngọn lửa (gốc lửa) đến khi đám cháy được dập tắt.
* Chú ý:
- Không dùng nước để chữa cháy các đám cháy như xăng, dầu, chất lỏng nhẹ hơn nước.
- Không được phun nước vào sắt nung đỏ vì sẽ gây ra khả năng nổ.
- Tuyệt đối không phun nước vào nơi có đường dây dẫn điện hay thiết bị điện còn mang điện
áp, kể cả động cơ, thiết bị còn mang điện lưu.
AN TOÀN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA BẢO VỆ SIÊU SAO
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã dành thời gian quí báu để tham khảo Hồ sơ
năng lực của Công ty Dịch vụ Bảo vệ SIÊU SAO.
Rất mong nhận được sự quan tâm và tin cậy của Quý khách.
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