
 
 
     

 
  

  

KKíínnhh  ggửửii::  BBaann  llããnnhh  đđạạoo  QQuuýý  CCơơ  qquuaann//DDooaannhh  nngghhiiệệpp  
  

Đất nước đang trên đà hội nhập, nền kinh tế ngày càng phát triển thì số lượng tội 
phạm càng gia tăng và manh động bằng nhiều hình thức tinh vi và tàn ác. Nhằm đáp ứng nhu 
cầu nâng cao kiến thức, chất lượng trong lực lượng bảo vệ, đảm bảo quá trình gìn giữ an 
ninh, trật tự và an toàn tài sản tại Cơ quan, Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu phối hợp với Sở Công An tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
khóa tập huấn: 

    “Nghiệp vụ Bảo vệ chuyên nghiệp và nâng cao cho Cơ quan, Doanh nghiệp”             
I. Mục tiêu khóa học:  

1. An ninh trật tự:  
- Học viên hiểu được nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ 
- Kiến thức cơ bản về quản lý trật tự tại Cơ quan, Doanh nghiệp 
- Kiến thức cơ bản về pháp luật đối với lực lượng bảo vệ 
- Nhận diện và phát hiện tội phạm 
- Công tác bảo vệ hiện trường, phòng chống tội phạm 
- Cách sử dụng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ (roi điện, hơi cay…) 
2. Phòng cháy chữa cháy 
- Kiến thức về các phương tiện PCCC 
- Cách thức và thao tác của bảo vệ khi vụ cháy xảy ra 
3. Công tác tổ chức tuần tra canh gác; công tác điều tra xác minh, công tác 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
II. Thời gian:      04 ngày (6,7,8,9/10/2020) (Sáng: 8h00-11h30; Chiều: 14h00-17h00) 
III. Đối tượng:  Các cán bộ thuộc phòng tổ chức, hành chánh Cơ quan, Doanh nghiệp; 
Lực lượng nhân viên bảo vệ Cơ quan Doanh nghiệp cùng các cá nhân có nhu cầu. 
IV. Địa điểm:  Tòa nhà VCCI Vũng Tàu – 155 Nguyễn Thái Học, P7, Vũng Tàu 
V. Giảng viên:  Các đồng chí giàu kinh nghiệm thuộc Sở Công An tỉnh BR-VT                     
VI. Chứng nhận khóa học: Do Công An Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. 
VII. Học phí:  2.100.000đ/người (DN là hội viên VCCI) 

2.200.000đ/người (DN chưa là hội viên VCCI) 
 

Kính mời Quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham dự vui lòng đăng ký trước ngày 
03/10/2020 và mỗi học viên nộp 2 tấm hình 3x4 để làm giấy chứng nhận sau khóa học.  

 

Tên TK: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu 
STK: 008.100.0054.105 tại Ngân hàng Vietcombank CN Vũng Tàu 

Phòng Hội viên và đào tạo – VCCI Vũng Tàu 
Tel: 0254.3852710; Fax: 0254.3859651; Chị Hoa: 0913 784 080; 

Email: cuchoavothi@yahoo.com  
Trân trọng kính chào! 
  
NNơơii  nnhhậậnn::                  KKTT..GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  
--  NNhhưư  ttrrêênn              PPHHÓÓ  GGIIÁÁMM  ĐĐỐỐCC  
--  LLưưuu  VVTT,,  TTHH..              

  
  

                        NNgguuyyễễnn  XXuuâânn  BBíícchh  TThhooạạii  

PHÒNG THƯƠNG MẠI  
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
 

  

                       Số: 125 /PTM-CNVT 
  V/v: Mời tham gia khóa tập huấn 

“Nghiệp vụ Bảo vệ ” 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
 

     Vũng Tàu, ngày 09 tháng 09 năm 2020 
 

 


