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Ban cố vấn nguyên là những sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ

trang nhân dân:

 Đại tá Phạm Thanh Nhì – Nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh

Đồng Nai

 Trung tá Phạm Thị Bạch Tuyết – Phòng Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ

Chí Minh

BAN CỐ VẤN



LÀM VIỆC 
HIỆU QUẢ

TUÂN THỦ 
PHÁP LUẬT

PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

MỤC TIÊU – TIÊU CHÍ

Mục tiêu 
của

Kỳ Anh 

Xây dựng lực 
lƣợng bảo vệ   

chuyên nghiệp

Hƣớng đến 
hợp tác với các 

khách hàng 
hàng đầu tại 

Việt Nam

Tạo thêm nhiều 
việc làm cho 

ngƣời lao động

Góp phần làm 
giảm tệ nạn, 

đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn         

cho xã hội

TIÊU CHÍ



I. NHÂN SỰ

 Hoạt động trên cơ sở các tiêu chí đã nêu. Chúng tôi chú trọng quản lý

nhân sự nghiêm ngặt ngay từ khâu tuyển dụng, các nhân viên của

công ty được ƣu tiên tuyển chọn từ lực lƣợng quân nhân xuất ngũ, tất

cả phải có lý lịch rõ ràng, hồ sơ đầy đủ, đặc biệt phải được cơ quan

công an xác nhận không có tiền án tiền sự.

 Nhân viên của chúng tôi được trả lƣơng thỏa đáng để đảm bảo đời

sống, được hƣởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, tạo động lực

để họ yên tâm công tác.

 Cơ cấu tổ chức nhân sự chặt chẽ giúp điều phối, kiểm soát lực lượng

nhân viên trong công ty luôn làm việc theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra

nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất.

NĂNG LỰC



II. NGHIỆP VỤ - ĐÀO TẠO 

 Tất cả nhân viên bảo vệ của Công ty Kỳ Anh đều phải trải qua khóa đào

tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp:

 Nghiệp vụ PCCC

 Cứu hộ cứu nạn

 Các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản

 Pháp luật cơ bản liên quan đến công tác bảo vệ;

 Các kỹ năng tự vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ;

 Kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể;

 Các kỹ năng mềm xử lý các tình huống trong quá trình làm việc.

NĂNG LỰC



MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

NĂNG LỰC



III. NĂNG LỰC TRIỂN KHAI BẢO 

VỆ CÁC MỤC TIÊU

 Công ty DVBV Kỳ Anh cung cấp các dịch vụ nhƣ sau:

1. Dịch vụ bảo vệ các cao ốc văn phòng;

2. Dịch vụ bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp;

3. Dịch vụ bảo vệ các công trường xây dựng;

4. Dịch vụ bảo vệ các siêu thị, chuỗi cửa hàng;

5. Dịch vụ bảo vệ các sự kiện - lễ hội;

6. Dịch vụ bảo vệ ngân hàng;

7. Dịch vụ bảo vệ trường học, bệnh viện;

8. Dịch vụ bảo vệ nhà riêng;

9. Dịch vụ bảo vệ cá nhân – bodyguard.

 Chúng tôi có thể triển khai các hoạt động của mình trên khắp lãnh thổ

Việt Nam. Vì vậy, việc cung cấp dịch vụ cho Quý khách hàng luôn đƣợc

đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn có quan hệ tốt với

các cơ quan quản lý nhà nƣớc ở các địa phƣơng chúng tôi cung cấp

dịch vụ để có đƣợc sự hỗ trợ cần thiết.

NĂNG LỰC



NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CHÚNG TÔI THỰC HIỆN
(những nhiệm vụ này được thực hiện tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng

& tính chất đặc thù của “Mục tiêu” được bảo vệ)

 Kiểm soát người và các phương tiện ra vào cổng.

 Cấp phát thẻ khách theo nội quy, qui định của khách hàng.

 Kiểm tra nhân viên, công nhân, khách trước khi cho họ vào cổng.

 Cấp phát thẻ cho nhân viên, công nhân, khách đến liên hệ công tác. Bảo vệ sẽ giữ

lại giấy tờ tuỳ thân của khách trong thời gian họ liên hệ công tác. Khi nhân viên,

công nhân, khách ra về, bảo vệ sẽ thu hồi thẻ đã cấp.

 Kiểm tra nhân viên, công nhân, khách và giỏ xách khi họ ra về nhằm ngăn chặn

việc mang tài sản của khách hàng ra ngoài bất hợp pháp. Việc kiểm tra có thể

được tiến hành ngẫu nhiên, hoặc căn cứ vào suy đoán nghiệp vụ của bảo vệ;

hoặc kiểm tra từng ngƣời một vào bất cứ thời điểm nào. Bảo vệ có thể kiểm tra

bằng máy rà kim loại hoặc kiểm tra ngƣời nếu được cho phép.

NHIỆM VỤ



 Cách thức và qui mô kiểm tra phải được qui định bằng văn bản được ký duyệt

bởi lãnh đạo của phía khách hàng. Đồng thời văn bản phải được dán tại nơi bảo

vệ làm việc để mọi người biết và chấp hành theo yêu cầu của bảo vệ.

 Thực hiện nội qui – qui định của khách hàng về chính sách an toàn và an ninh.

Báo cáo các trường hợp vi phạm cho người chịu trách nhiệm về an ninh của

khách hàng. Duy trì an ninh theo chính sách được thống nhất bởi khách hàng và

Kỳ Anh.

 Kiểm soát các phương tiện ra vào cổng. Kiểm tra hàng hóa, dụng cụ, trang thiết bị

ra cổng nhằm ngăn chặn thất thoát tài sản của khách hàng.

 Hộ tống, giám sát khách đến liên hệ công tác, người giao hàng, công nhân các nhà

thầu.

 Tuần tra hàng rào, ngăn chặn đột nhập từ bên ngoài vào. Tuần tra bên trong giám

sát việc thực hiện nội quy – qui định cũng như phát hiện và ngặn chặn kịp thời

các trường hợp lấy cắp tài sản của khách hàng.

 Kiểm tra rác, các chất thải trước khi được đƣa ra khỏi cổng nhằm ngăn chặn việc

đem tài sản của công ty ra ngoài một cách bất hợp pháp.

NHIỆM VỤ (TT)



 Thay mặt khách hàng, thường xuyên phối hợp với công an địa phương, cảnh sát

PCCC và các cơ quan chức năng khác để xử lý các sự cố, các tình huống cấp

bách.

 Trong trường hợp xảy ra cháy:

 Phối hợp với đội PCCC tại chỗ (của khách hàng) để dập tắt hoặc kiềm chế đám cháy (sử

dụng các phƣơng tiện tại chỗ do khách hàng cung cấp) cho đến khi lực lƣợng chữa cháy

chuyên nghiệp đến;

 Giúp sơ tán công nhân, nhân viên đến nơi an toàn.

 Kiểm tra thường xuyên các phương tiện PCCC và đảm bảo rằng chúng luôn ở trong tình

trạng sử dụng tốt.

 Khi xảy ra các tình huống khẩn cấp hoặc các trường hợp có tính chất hình sự,

nếu thấy cần thiết bảo vệ sẽ cô lập và bảo vệ hiện trƣờng cho đến khi cơ quan

chức năng đến để điều tra.

 Đối với những trường hợp phạm pháp quả tang:

 Ngăn chặn

 Bắt giữ

 Báo cho công an

NHIỆM VỤ (TT)



 Phối hợp với các lực lƣợng bảo vệ khác tại khu vực (nếu có).

 Báo cáo cho người đại diện của khách hàng các hoạt động của bảo vệ cũng như

tình hình an ninh khu vực hàng ngày.

 Giám sát và điều khiển:

 Hệ thống camera;

 Hệ thống báo trộm;

 Các hệ thống điện an ninh khác V.V.

 Đề xuất với khách hàng giải pháp cho các vấn đề về an ninh tại khu vực bảo vệ,

họp, gặp khách hàng để giải quyết những vấn đề liên quan đến anh ninh.

NHIỆM VỤ (TT)



SỐ LƢỢNG BẢO VỆ TẠI TỪNG “MỤC TIÊU” TÙY THUỘC 

VÀO

 Diện tích, vị trí, địa hình, tình trạng giao thông, dân số khu vực, tình an ninh tại khu vực.

 Số lượng nhân viên, công nhân, khách ra vào “Mục tiêu”.

 Số ca, thời gian mỗi ca làm việc.

 Số lượng cổng hoặc lối ra vào cần kiểm soát.

 Số lượt phương tiện (xe) ra vào (giao - nhận  hàng, vật tư …).

 Tình trạng hàng rào, tường bao và ánh sáng trong khu vực.

 Có  hoặc không có các trang thiết bị hỗ trợ an ninh như: 

 Hệ thống camera 

 Báo động đột nhập 

 Hệ thống kiểm soát an ninh tại các lối ra vào.

 Có để các nguyên vật liệu có giá trị, dễ di chuyển ở những khu vực “mở” tại Mục tiêu, 

 Độ an toàn của kho bãi.

 Nhiệm vụ và trách nhiệm của bảo vệ tại Mục tiêu.

NHIỆM VỤ (TT)



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT 

ĐỘNG



LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN CHỌN DỊCH VỤ CỦA 

CHÚNG TÔI

1. Chúng tôi luôn lắng nghe và tƣ vấn cho khách hàng các giải pháp hiệu quả nhất,

giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí cho vấn đề an ninh

2. Chúng tôi đem đến cho khách hàng một chất lƣợng dịch vụ chuẩn mực nhất trong

lĩnh vực an ninh, giúp khách hàng yên tân sản xuất kinh doanh

3. Khách hàng không phải lo bài toán về nhân sự, không phải đứng ra giải quyết các

thủ tục pháp lý liên quan đến người lao động

4. Thay đổi những nhân viên không phù hợp một cách dễ dàng mà không phải chịu

sự ràng buộc về mặt pháp luật

5. Chúng tôi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhằm loại trừ rủi ro cho mọi hoạt

động của mình với mức bồi thường 3.000.000.000/vụ (ba tỉ đồng).

6. Chúng tôi luôn mong muốn đem lại hiệu quả công việc cho khách hàng để khẳng

định thương hiệu của mình.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI



CHÚNG TÔI HIỆN ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

CHO MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

KHÁCH HÀNG

Cty TNHH Quốc tế Unilever 

Việt Nam (Q.7, Tp.HCM)

Cty CPĐT Vạn Phúc Gia 

(Quận 1, Tp.HCM)

Cty TNHH AIB Việt Nam 

(Bình Tân, Tp.HCM)

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh 

Searefico (Q.3, Tp.HCM)

Công ty Hóa chất Miền Nam -

Cico South (Quận 9, Tp.HCM)

Công ty CP Dệt Đông Quang

(Đức Hòa, Long An)

Công ty TNHH Sodexo Việt Nam 

(Quận 01, Tp.HCM)

Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn 

(Mỹ Phước, Bình Dương)

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 01 

- Cofico (Quận 3, Tp.HCM)

Công ty TNHH TM – SX Tiến Hùng

(Quận 10, Tp.HCM)



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KỲ ANH

Cao Xuân Mùi – Giám đốc

ĐT: 08. 6267 3958   - Fax: 08. 6267 3910

ĐTDĐ: 0909 51 83 83

Email: muicao@kyanhsecurity.com.vn

Wedsite: www.kyanhsecurity.com.vn

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá dịch vụ sát thực nhất.

Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng. 

Trân trọng,

mailto:muicao@kyanhsecurity.com.vn
http://www.kyanhsecurity.com.vn/



