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BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ 

Kính gửi: Quý khách hàng! 
 
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách đến dịch vụ bảo vệ của Sài Gòn Security. 

Là một đơn vị hàng đầu trong ngành bảo vệ, Sài Gòn Security tin tưởng sẽ đồng hành hỗ trợ Quý 

khách tạo dựng được sự ổn định phát triển lâu dài trong một môi trường an ninh chuyên nghiệp nhất. 

Xin được gửi đến quý khách bảng báo giá dịch vụ bảo vệ: 

 

1. MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH (Toà nhà, văn phòng, cơ sở kinh doanh, bệnh viện, trường học, xưởng…) 

 

SỐ VỊ TRÍ 
SỐ NGÀY TRỰC/ 

TUẦN 
SỐ NHÂN VIÊN 

PHÍ DỊCH VỤ / THÁNG 

(VNĐ) 

Chưa VAT 

PHÍ DỊCH VỤ / THÁNG 

(VNĐ) 

Đã VAT 

1 vị trí 

8h / 24h 

7 ngày / tuần 

Làm việc trong tất 

cả các ngày trong 

năm kể cả Lễ, Tết 

1 nhân viên / 

1 ca trong ngày 
7.500.000 - 8.000.000 8.250.000 - 8.800.000 

1 vị trí 

12h / 24h 

1 nhân viên / 

1 ca trong ngày 
8.500.000 - 9.000.000 9.350.000 - 9.900.000 

1 vị trí 

16h / 24h 

1 nhân viên / 

1 ca trong ngày 
11.000.000 - 12.000.000 12.100.000 - 13.200.000 

1 vị trí 

24h / 24h 

1 nhân viên / 

2 ca trong ngày 
13.000.000 - 14.000.000 14.300.000 - 15.400.000 

2 nhân viên / 

2 ca trong ngày 
15.000.000 - 17.000.000 16.500.000 - 18.700.000 

 

2. MỤC TIÊU DI ĐỘNG (Áp tải tiền, hàng hoá, tài sản giá trị cao…): 80.000.000 VNĐ / GIỜ 

(Chưa VAT). 

 

3. YẾU NHÂN (Ca sĩ, doanh nhân, chính khách…): 90.000.000 VNĐ / GIỜ (Chưa VAT). 

 

4. SỰ KIỆN (Hội chợ, show ca nhạc, sự kiện ra mắt…): 60.000.000 VNĐ / GIỜ (Chưa VAT). 

 

 

 

 

 

https://saigonsecurity.vn/dich-vu-bao-ve-chuyen-nghiep.html
mailto:info@saigonsecurity.vn


Mức phí trên đã bao gồm:  

- Phí quản lý, đào tạo giảng dạy, lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm cho nhân viên (BHXH, BHYT, 

BHTN...) 

- Chi phí đồng phục, chỗ ở, phương tiện di chuyển. Các thiết bị phục vụ và công cụ hỗ trợ an ninh. 

- Đội cơ động tuần tra hỗ trợ, giám sát tác phong nhân viên 24/24. 

Ngoài ra khách hàng không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Sài Gòn Security có hệ thống quản lý chia theo khu vực và đội 

ngũ tuần tra phản ứng nhanh 24/24 giúp hỗ trợ kiểm soát tốt an ninh trật tự ở tất cả các mục tiêu tại 

bất cứ khung giờ nào trong ngày, đảm bảo tối đa biên độ an toàn, tính hiệu quả và chuyên nghiệp 

trong công việc.  

Rất mong được cộng tác và đồng hành cùng quý khách. 

Trân trọng! 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN SECURITY 

GIÁM ĐỐC 
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