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10 LYÙ DO SÖÛ DUÏNG DÒCH VUÏ
BAÛO VEÄ CHUYEÂN NGHIEÄP AN NINH NAM HẢI SƠN
1. Caùc baûo veä luoân xaùc ñònh ñeâm cuõng nhö ngaøy (24/24 giôø), 365 ngaøy/moät naêm vaø
khoâng phaùt sinh theâm baát kyø chi phí naøo khaùc ñoái vôùi Khaùch haøng.
2. Baûo veä chuyeân nghieäp An Nam Hải Sơn laø moät trong nhöõng Coâng ty ñaàu tieân mua
Baûo hieåm ruûi ro ngheà nghieäp cho Quyù khaùch haøng.
Dòch vuï Baûo veä Chuyeân nghieäp An Ninh Nam Hải Sơn ñöôïc bao troïn goùi vôùi giaù caû hôïp lyù.
3. Nhaân vieân baûo veä cuûa chuùng toâi ñöôïc trang bò ñoàng phuïc chænh teà, trang thieát bò hoã trôï
an ninh ñaëc bieät, hieän ñaïi vôùi phong caùch laøm vieäc lòch söï, hieäu quaû seõ goùp phaàn cho
söï an toaøn, nieàm töï haøo vaø thaønh coâng cuûa Quyù khaùch haøng.
4. Nhaân vieân baûo veä cuûa chuùng toâi khoâng chæ traûi qua khoùa huaán luyeän chuyeân saâu veà
nghieäp vuï baûo veä tröôùc khi nhaän coâng taùc maø luoân ñöôïc reøn luyeän tö caùch phaåm chaát
ñaïo ñöùc, tính kyû luaät nhö nhöõng chieán syõ Caûnh veä thöïc thuï. Toaøn theå caùn boä, nhaân
vieân Coâng ty An Ninh Nam Hải Sơn ñöôïc höôûng moïi cheá ñoä veà BHXH, BHYT, nghæ
Leã, Teát, thöôûng theo luaät hieän haønh.
5. Ngoaøi vieäc xöû lyù söï coá, PCCC nhanh vaø hieäu quaû cao cuûa Veä syõ chuyeân nghieäp,
chuùng toâi coù Ñoäi kieåm tra ñieàu leänh vaø Ñoäi cô ñoäng luoân giaùm saùt vaø hoã trôï 24/24 taïi
taát caû caùc muïc tieâu maø Quyù khaùch haøng ñang söû duïng Dòch vuï baûo veä chuyeân nghieäp
An Ninh Nam Hải Sơn.
6. Nhaân vieân baûo veä cuûa chuùng toâi khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä, chaáp haønh
nghieâm chænh noäi quy hoaït ñoäng vaø seõ ñöôïc thay theá töùc khaéc theo yeâu caàu cuûa khaùch
haøng vì baát kyø lyù do naøo maø khoâng raøng buoäc bôûi Hôïp ñoàng lao ñoäng.
7. Chæ huy muïc tieâu luoân caäp nhaät thoâng tin veà an ninh, an toaøn taïi Muïc tieâu, baùo caùo
thöôøng xuyeân cho Quyù khaùch haøng naém baét.
8. Coù quan heä ngoaïi giao toát vôùi chính quyeàn ñòa phöông, xaây döïng phöông aùn khaån caáp,
hoã trôï taêng cöôøng löïc löôïng khi caàn thieát.
9. Coâng ty chuùng toâi laø moät trong nhöõng Coâng ty Baûo veä –õ chuyeân nghieäp haøng ñaàu cuûa
10. Vieät Nam ñang thöïc hieän cheá ñoä Quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO.
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THƯ NGỎ
Kính gửi: QUÝ CÔNG TY
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Nam Hải Sơn xin gửi đến Quý khách hàng lời chào
trân trọng và lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc - Thành đạt.
Công ty bảo vệ chuyên nghiệp An Ninh Nam Hải Sơnluôn đặt lợi ích của khách hàng
lên hàng đầu, do vậy con người luôn được xem là yếu tố quyết định đến sự thành
công. Công ty đã tập trung xây dựng một đội ngũ quản lý là những người có trình độ
đại học và trên đại học, có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề bảo vệ, vệ sỹ. Mỗi
nhân viên của Công ty được đào tạo để trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
Giáo trình đào tạo do công ty tự soạn thảo và được cải tiến liên tục. Tất cả Giáo trình
này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và các kinh
nghiệm thực tiễn. Do vậy, nhân viên An Ninh Nam Hải Sơn luôn luôn năng động, dày
dạn kinh nghiệm và thích ứng với mọi tình huống xảy ra,Công ty sẽ tổ chức sát hạch
hằng quý, kiểm tra năng lực chuyên môn để không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho
nhân viên.“Chuyên nghiệp! Chuyên nghiệp hơn nữa!” đó là phương châm định hướng
phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Nam Hải Sơn.
Chính vì lẽ đó, Công ty của chúng tôi luôn phục vụ tốt nhất với đội ngũ nhân viên trẻ,
dày dạn kinh nghiệm, trình độ, tự tin, trách nhiệm cao. Quý khách sẽ thường xuyên
được An Nam Hải Sơn tham mưu, hỗ trợ các biện pháp tối ưu để bảo vệ an toàn tài
sản và con người. Quý khách sẽ hài lòng và yên tâm trong công việc vì đã có nhân
viên của chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng giải quyết mọi tình huống khó khăn, bảo
vệ an toàn cho Quý khách,Chúng tôi rất mong muốn trở thành đối tác tin cậy và lâu
dài với Quý khách về nguồn cung ứng dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ nhanh, chất lượng và
hiệu quả cao nhất. Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của
khách hàng. Kính gửi đến Quý khách mọi lời chúc tốt đẹp nhất!
Xin trân trọng kính chào

Tp.HCM ngày 07 tháng 03 năm 2018

 Rất mong được sự hợp tác lâu dài với Quý Công ty.
 Trân trọng cảm ơn !

