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Thư ngỏ 
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý 
Khách hàng lời chúc Sức Khỏe, An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.

Sức khỏe – Tính mạng – Tài sản của quý khách chính là kết quả của bao tâm huyết và nỗ lực. Quý 
khách hàng chắc sẽ luôn cần hai chữ “An tâm” cho cuộc sống, gia đình sự nghiệp và tài sản của 
mình. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm sẽ mang lại cho quý khách điều mong đợi đó. Vì đến với Bảo 
Vệ Tín Nghĩa quý khách sẽ nhận được sự: TẬN TÂM - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP.

Dear Clients,

Tin Nghia Professional Security Services Coporation (TSC) would like to send the greetings of 
Health, Prosperity and Happiness.

Your Health - Lives and Fortune is a result of giant dedications and efforts. You will always be nec-
essary to make “Peace of Mind” for your life, family, career and fortune. We are willing to ensure 
giving your expectations. As to TSC you will receive: DEDICATED - PRESTIGE - QUALITY.

Qúy khách hàng kính mến
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TẬN TÂM - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG

Khi quý khách sử dụng dịch vụ Bảo Vệ Tín Nghĩa, chúng tôi cam kết 
đem lại cho quý khách một dịch vụ với nhiều lợi ích như:

* Giữ gìn an ninh 24/24.
* Đảm bảo tuyệt đối các thông tin nội bộ cho quý khách.
* Luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu tối đa của quý khách 
hàng.

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín nghĩa sẽ 
luôn là một đối tác tin cậy về việc đảm bảo an ninh, trật tự 
cho quý khách hàng trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

Để trở thành một đối tác tin cậy về việc đảm bảo an 
ninh trật tự cho khách hàng, ngoài sự điều hành của Ban 
lãnh đạo, Công ty còn có một đội ngũ nhân viên chuyên 
nghiệp, tự tin. Tất cả đều được tuyển dụng chặt chẽ. Chỉ 
những người đạt tiêu chuẩn về thể chất cũng như yêu 
nghề và tâm trong sáng với nghề mới được tuyển chọn.

Công ty có dịch vụ và đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, 
xử lý tình huống nhanh chóng, chính xác, an toàn, hiệu quả 
và có tính kỷ luật cao.

Nhân viên Bảo Vệ của chúng tôi được trang bị đồng phục 
theo quy định của Bộ Công an, trang thiết bị hỗ trợ An ninh 

đặc biệt, hiện đại. Với phong cách làm việc lịch sự, hiệu quả, 
chúng tôi 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 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 còn có đội kiểm tra điều 
lệnh và đội cơ động luôn giám sát hỗ trợ 24/24h tại tất cả các 
mục tiêu mà Quý khách hàng đang sử dụng Dịch vụ Bảo Vệ 
Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa.

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 tốt với chính quyền địa phương, xây dựng 
phương án, hỗ trợ, tăng cường lực lượng nhằm ứng phó khi 
xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hãy đến với chúng tôi,quý khách sẽ nhận được nhiều hơn 
cả sự mong đợi.
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DEDICATED - PRESTIGE - QUALITY

When you experienced the TSC’s services, we are com-
mitted to giving you a service with many benefits such as:

- Maintaining security 24/24
- Ensure absolute internal information of clients
- Always listen and response the maximum demands of 
customers

TSC will always be a reliable partner for ensuring se-
curity for our customers in production and business 

To become a reliable partner for ensuring security for cli-
ents, in addition to the operating of the leadership, TSC 
has a professional and confident staff. All of them have 
been closely recruited. TSC recruited only those who 
reached of physical, moral stardards, devoted to their 
work. 

We have expertise skills staff, handling the situation 
quickly, accurately and safely, high efficiently and high 
discipline.

Our employees are equipped with uniforms prescribed 
by the Ministry of Public Security, supported tools (small 

arms) are modern and specific. With polite and effective-
ly style, we will contribute to the safety, pride and success 
of customers.

Our staff not only spent intensive training before taking 
their mission but are always trained on behavior, virtue, 
self-discipline as the trustly Guard Soldiers.

In addition to troubleshooting, fire safety rapid and high 
efficiency of Professional Security, we also have the team 
of statutes inspection and the rapid response team are al-
ways monitoring, supporting 24/24 in all of the objects 
of customers.

Commanders always updated information on security 
and safety at the objects, reporting regularly to customers

We have a good relationships with local authorities, 
building plans, support and strengthen the force to re-
spond in emergency sistuation.

Please cooperate with us, you will get more than your 
expectations
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* HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA

* BẢO VỆ TỔ CHỨC,HỘI NGHỊ,SỰ KIỆN

* BẢO VỆ NHÀ MÁY, XƯỞNG SẢN XUẤT
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* HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

* BẢO VỆ YẾU NHÂN 

* BẢO VỆ NHÀ MÁY, XƯỞNG SẢN XUẤT

* BẢO VỆ CHUYỂN TIỀN
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Hân hạnh được phục vụ và giới thiệu đến Quý khách hàng lĩnh vực hoạt động của Công ty:

* Bảo vệ Văn phòng, Cao ốc, Bệnh viện, Ngân hàng.
* Bảo vệ Siêu thị, Trung Tâm Thương Mại, Hội Chợ Triển Lãm.
- Bảo vệ Công trường, nhà máy, kho hàng, cơ sở sản xuất.
* Bảo vệ Vũ Trường, Quán Bar, Nhà riêng.
* Bảo vệ Yếu nhân: Phục vụ 24/24h theo yêu cầu của khách hàng.
* Bảo vệ sự kiện: các chương trình ca nhạc, chiếu phim, biểu diễn thời trang, hội nghị 
khách hàng, họp báo…
* Dịch vụ tuần tra, kiểm soát cơ động, kiểm soát an ninh.
* Dịch vụ áp tải, vận chuyển tiền, hàng hóa.

*BẢO VỆ  NHÀ MÁY - CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT

061.3842478 



9CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA 

We are honored to serve 
and introduce our operating 
fields:

- Securing Office, Build-
ing, Hospital, Banks.
- Securing Supermarket, 
Business Center, Exhibi-
tion Fair.
- Securing project, facto-
ries, warehouses, produc-
tion facilities.
- Securing Dance Halls, 
Pubs, Bars, Private Hous-
es.
- Securing VIP: serving 
24/24 as the customer’s 
requirement
- Securing Events: pro-
grams of music, films, 
fashion shows, client 
conferences, press confer-
ences
- Patrolling, mobility con-
trol, security control.
- Escorting, transport of 
money and goods.

*BẢO VỆ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP - KHUCHỢ...

Please cooperate with us, you will 
get more than your expectations
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TÍN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 
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TẬN TÂM - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP
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