
  CÔNG TY […] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 …..,ngày…..tháng 12 năm 2017 

 
BẢNG CAM KẾT THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

 

Nếu được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

và các đơn vị trực thuộc năm 2018. Công ty [….] xin cam kết thực hiện đúng và đủ các 

quy định sau đây: 

1. Quy định về quần áo đồng phục 

- Khi lên ca trực, Nhân viên Bảo vệ phải mặc đồng phục theo quy định của Công ty Bảo 

vệ, quần áo luôn sạch sẽ, là phẳng. 

- Thắt cà vạt, đội mũ, đeo thẻ tên đầy đủ. 

- Đeo dây thắt lưng màu tối. 

- Đi Giầy đen có dây buộc (bắt buộc đi tất), Giầy luôn sạch sẽ, đánh si bóng. 

2. Quy định về thời gian làm việc 

- Nhân viên Bảo vệ phải lên ca trực đúng theo lịch do Đội trưởng phân công. 

- Thay và nhận ca đúng giờ (đến trước 15 phút để họp giao ca và chuẩn bị trước khi 

vào ca) 

- Trong ca trực không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại, không đọc báo, nghe 

nhạc, xem ti vi, tụ tập nói chuyện. 

- Không nằm hay ngồi, không bỏ vị trí gác để đi ngủ. 

- Không bỏ vị trí đi ăn hoặc làm việc khác khi chưa có người thay thế. 

- Không tiếp khách, người nhà, bạn bè tại mục tiêu. 

- Khi hết ca trực phải bàn giao đầy đủ tình hình nhiệm vụ, tình trạng, số lượng tài sản 

hoặc trang thiết bị được bảo vệ của Ngân hàng, của Công ty vào sổ giao ca có kí nhận 

của bên giao, bên nhận. 

3. Quy định về tư thế tác phong 

- Tóc cắt ngắn, gọn gang (Không cạo trọc, không nhuộm màu khác màu tóc đen) không 

để râu, ria mép. 

-  Móng tay luôn cắt ngắn (không sơn móng tay). 

- Nam giới không đeo vòng, khuyên tai. 

- Không nằm trên ghế, trên bàn, tư thế ngồi luôn ngay ngắn nghiêm chỉnh. 

- Không hút thuốc lá, uống rượu trong ca trực. 

4. Quy định về giao tiếp ứng xử 

- Giao tiếp ứng xử phải khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự, chuyên nghiệp. Khi gặp Lãnh đạo 

Công ty phải đứng nghiêm giơ tay lên vành mũ chào hoặc cúi gật đầu chào. 

- Không bong đùa, chòng ghẹo hay tỏ thái độ quá suồng xã thiếu nghiêm túc với đồng 

nghiệp và với CBNV Công ty. 

- Nói phát âm rõ ràng, nhẹ nhàng, mạch lạc đủ nghe và đủ ý, không dùng từ địa phương. 

Biết sử dụng các từ “xin lỗi”, “cảm ơn” khi trao đổi với khách. 

- Luôn ôn tồn, bình tĩnh, kiên trì, kiềm chế bản thân để giải thích trong các trường hợp 

xử lý tình huống. Nhưng kiên quyết, khôn khéo đối với các trường hợp vi phạm nội 

quy, quy định của Công ty. 



- Không quát tháo, cáu gắt, nói tục, chửi thề và hết sức tránh va chạm, xô xát khi gặp 

các trường hợp vi phạm nội quy, quy định. Tuyệt đối không được sử dụng vũ lực đối 

với các đối tượng không phải là tội phạm. 

- Kiên quyết ngăn chặn và bắt giữ kịp thời, lập biên bản các trường hợp vi phạm pháp 

luật như trộm cắp, cướp giật, phá hoại hay gây rối trật tự tự tại mục tiêu bảo vệ. 

5. Quy định về kiểm tra, kiểm soát tài sản, người ra vào 

- Kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ: 

người, xe ra vào; tài sản đưa ra hoặc đưa vào mục tiêu bảo vệ. 

- Đảm bảo CBNV Công ty và khách đến liên hệ công tác, Công nhân thầu phụ đều được 

kiểm soát thông qua thẻ nhận dạng (bảng tên, thẻ khách, thẻ nhà thầu…). 

- Đảm bảo mọi tài sản đem ra, vào Công ty đều phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. 

- Kiểm tra chặt chẽ, không bỏ sót, để lọt tài sản trước khi đưa ra khỏi Công ty. 

- Kiểm tra xe ô tô gồm: Bên ngoài vỏ xe, và các thiết bị gắn bên ngoài vỏ xe, thông báo 

ngay cho chủ xe biết về những trường hợp thiếu hay dấu hiệu bất thường trước khi xe 

vào bãi đỗ của Công ty (Kể cả xe máy) 

- Lập biên bản tất cả các trường hợp tài sản đưa ra không đủ giấy tờ hợp lệ, hoặc xe ô 

tô, xe máy trog tình trạng hư hỏng vỏ hay thiếu mất thiết bị làm căn cứ để xử lý sau 

này. 

- Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, phát hiện kịp thời nguy cơ cháy nổ, thực hiện 

chữa cháy ban đầu , phối hợp tốt lực lượng chữa cháy của Công ty khi có sự cố. 

6. Quy định về ghi chép sổ sách: 

- Ghi chép sổ sách phải đầy đủ, rõ ràng và trung thực về tất cả những vụ việc diễn ra 

trong ca trực có liên quan đến công tác bảo vệ gồm: 

- Người, xe ra vào Công ty. 

- Số lượng, chủng loại tài sản, số hóa đơn chứng từ và giấy tờ hợp pháp của tài sản 

đưa ra hoặc đưa vào Công ty. 

- Những sự cố, vụ việc xảy ra và hình thức xử lý, kết quả. 

- Kiểm tra và phối hợp kiểm tra các phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo luôn trong tình 

trạng tốt. 

- Những vấn đề cần được tiếp tục xem xét giải quyết giao lại ca sau hoặc kiến nghị cấp 

trên. 

- Không sử dụng bút xóa để sửa dữ liệu trong sổ sách ghi chép của bảo vệ. 

7. Quy định về tinh thần trách nhiệm: 

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác và ý thức cảnh giác cao trong ca trực 

và trong mọi tình huống. 

- Luôn có ý thức bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân, của Đội bảo vệ, của Công ty. 

- Luôn nêu cao tinh thần thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong tình đồng 

nghiệp. 

8. Những hành vi sau đây bị cấm và sẽ bị đình chỉ công tác để kiểm điểm 

- Không chấp hành mệnh lệnh điều động phân công công tác của Chỉ huy đội bảo vệ . 

- Không tuân thủ đúng Phương án bảo vệ, tự tiện đổi ca, đổi vị trí trực không được phép 

của Chỉ huy đội. 

- Vi phạm quy định về bảo vệ tài sản và bí mật của Công ty, sơ suất thiếu trách nhiệm 

để mất mát thất thoát tài sản của Công ty. 

- Tiếp bạn bè và người thân tại Công ty. 

- Sử dụng điện thoại của Công ty hay cá nhân trong ca trực không liên quan đến công 

việc, hay sử dụng trang thiết bị của Công ty dù được phép hay không được phép 



nhưng gây hư hỏng, làm thiệt hại về kinh tế cho  Công ty. 

- Móc ngoặc, môi giới để lấy tiền bồi dưỡng, trộm cắp tài sản của khách hàng, của  Công 

ty, của đồng nghiệp hoặc bất cứ ở đâu bị phát hiện, bắt giữ. 

- Gây gổ, đánh nhau tại Công ty. 

- Thiếu trung thực trong công việc. 

- Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức tại Công ty. 

- Uống bia rượu hoặc say bia rượu trong giờ làm việc. 

- Khi làm việc tại Công ty không mặc đúng đồng phục theo quy định, tác phong làm việc 

không đảm bảo. 

- Bỏ vị trí trực ra ngoài làm việc khác, bỏ ca trực không đến làm việc không có lý do 

chính đáng hoặc ngủ trong ca trực. 

- Sử dụng công cụ hỗ trợ sai mục đích. 

- Sử dụng ma túy và các chất gây nghiện bị cấm khác dưới mọi hình thức. 

9. Các quy định khác 

- Không được tự ý sử dụng tên , logo của Công ty,  Hợp đồng hoặc bất kì những nội 

dung gì liên quan đến DHG Pharma cho bên thứ 3 trong thời hạn 05 năm kế từ ngày 

ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ. 

- Cam kết không tặng quà, đưa tiền cho CBNV Công ty trước và trong quá trình tham 

gia chào giá và cung cấp dịch vụ (nếu được ký hợp đồng) 

- Mọi hành vi vi phạm bất cứ cam kết nào theo những mục nêu trên, Nhà cung cấp sẽ 

bị hủy bỏ kết quả lựa chọn. 

Trong trường hợp Công ty […] và/hoặc nhân viên vi phạm một trong những những 

cam kết nêu trên thì DHG có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch 

vụ đã ký kết với chúng tôi và không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào liên quan từ 

việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
 (Ký tên và đóng dấu) 

 

 


