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nghỉ dưỡng...) tại Việt Nam đang ngày càng

T

nhiều và lan rộng trên địa bàn cả nước. Sử dụng

increased and spread all over the country.

dịch vụ do một đơn vị quản lý, vận hành và khai

Choosing an effective and reputable provider

thác bất động sản chuyên nghiệp, hiệu quả và

of real estate management and operation

uy tín đồng nghĩa với việc các chủ đầu tư và cư

services means investors and residents

dân (khách hàng) biết xây dựng hình ảnh cho

(customers) building up the business image for

chính mình, cho công trình của mình, cũng như

themselves, for their project, and saving time,

biết tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời kéo

expenses and extending the life span of their

dài tuổi thọ của công trình.

infrastructure facilities.

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, giàu

Having a young, dynamic, enthusiastic staff

nhiệt huyết, đồng hành cùng các nhân sự chủ

team, an experienced key personnel team, PSA

chốt giàu kinh nghiệm, đã và đang dần khẳng

has been affirming its own position and brand

định vị thế và thương hiệu của PSA trong

in this sector with the motto “Always with

lĩnh vực này với phương châm “Tận tay – Tận

passion” and “A-Class service commitment”. In

tâm” và “Cam kết chất lượng hạng A”. PSA

addition to our headquarters in Hanoi city, we

hiện diện không chỉ ở Hà Nội, Sài Gòn mà

have now opened our branches in Ho Chi Minh

còn ở Đà Nẵng, Thanh Hóa… với quyết tâm

city, Da Nang city, and Thanh Hoa province

luôn luôn nỗ lực không ngừng để đem lại dịch

with a strong determination and restless efforts

vụ tốt nhất, lợi ích thiết thực nhất cho khách

to provide outstanding quality services and

hàng và đối tác!

ultimate benefit for our customer and partners!

hu cầu quản lý, vận hành các loại hình
bất động sản (tòa nhà văn phòng,
chung cư, trung tâm thương mại, khu

he demand for management and
operation of real estate (office
buildings, apartment buildings,

commercial centers, resorts...) in Vietnam has

Nhờ vậy:

THƯƠNG HIỆU
CỦA NIỀM TIN
THE TRUSTED
BRAND

Thus:

> Thương hiệu Quốc gia 2016 - 2018

> National Brand 2016 - 2018

> Huân chương lao động Hạng III

> Labour Order 3rd-class

> Cup vàng chất lượng Vietbuild

> Vietbuild Quality Gold Cup

> Đạt chỉ số Tín nhiệm quốc tế Trusted

> Achieve International Trust Index for Trusted

Brand 2015: chứng nhận bởi Tổ chức NQA

Brand 2015: certified by NQA Organization (UK),

(Anh), Global Manager Group (USA), Tổ chức

Global Manager Group (USA), Interconformity

Interconformity (Châu Âu).

Organization (Europe).

> TOP 10 Thương hiệu uy tín chất lượng APEC,

> TOP 10 APEC reputable quality brand,

chứng nhận bởi các cơ quan quản lý hoạt

certified by the investment- trade management

động đầu tư - thương mại của Hoa Kỳ, ASEAN,

authorities of the United States, ASEAN,

UNESCO và Việt Nam.

UNESCO and Vietnam.

PSA luôn hướng tới trở thành đơn vị cung cấp các
dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp và uy tín nhất tại
Việt Nam. PSA đã áp dụng thành công hệ thống tiêu
chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
PSA has aimed to become the most professional and
reputable real estate service provider in Vietnam. PSA
has successfully applied ISO 9001:2008
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DỊCH VỤ
QUẢN LÝ VÀ
VẬN HÀNH TÒA NHÀ
Nhằm mang lại môi trường làm việc an

In order to deliver a safe and efficient

toàn và hiệu quả cho khách hàng, công tác

working environment to customers, the

triển khai dịch vụ luôn được PSA xây dựng

provision of services is always planned and

và thực hiện dựa trên việc khảo sát kỹ

carried out by PSA based on its scrutiny on

lưỡng từ thực tế và đặc thù của từng tòa

each building’s, each project’s real conditions

nhà, từng công trình, đảm bảo các dịch vụ

and specific characteristics to ensure that

được cung cấp luôn phù hợp nhất.

the provided services are best suited.

Bên cạnh kinh nghiệm và năng lực chuyên

Having an experienced and highly qualified

môn cao, đội ngũ nhân sự am hiểu sâu sắc

staff team very conversant with culture in

về văn hóa và thân thiện trong giao tiếp của

communication and friendly to customers,

PSA luôn là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các

PSA is always the best choice as a

khách hàng về một đơn vị cung cấp dịch vụ

reputable and professional real estate

bất động sản uy tín và chuyên nghiệp.

service provider for customers.

Quy trình quản lý và chăm sóc khách hàng

Process of customer care and management

> Quản lý, chăm sóc khách hàng

> Customer relation management

> Quản lý dịch vụ tòa nhà

> Building services management

> Quản lý tài sản hàng hóa

> Asset management

> Xử lý khiếu nại

> Handling of complaints

> Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

> Evaluation of customer satisfaction

8

PROPERTY SERVICE AGENCY

HIGH-RISE
PROPERTY
MANAGEMENT
SERVICE

DỊCH VỤ
KỸ THUẬT
TÒA NHÀ
Quy trình quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà
> Hệ thống điện
> Hệ thống quản lý tòa nhà BCMS
> Hệ thống điều hòa không khí
> Hệ thống thang máy
> Hệ thống PCCC
> Hệ thống thông tin liên lạc
> Hệ thống camera
> Các hệ thống kỹ thuật khác

TECHNICAL
SERVICES FOR
HIGH-RISE
PROPERTY

Technical system management process for high-rise property
> Electrical system
> Building management system BCMS
> Air-conditioning system

PSA đảm bảo mang lại dịch vụ ổn
định và an toàn cho các khách hàng
thông qua việc vận hành, bảo trì, bảo
dưỡng sao cho các hệ thống kỹ thuật
tòa nhà (hệ thống điện, hệ thống
thang máy, hệ thống điều hòa không
khí, hệ thống thông tin liên lạc… và
các hệ thống kỹ thuật quan trọng
khác) luôn hoạt động ổn định, an toàn
và hiệu quả.

PSA brings a safe and stable service
to customers by operating and
maintaining to make sure that all
technical systems (including electrical
system, elevator system, airconditioning system, communication

> Elevator system

system, etc. and other important

> Fire prevention and fighting system

technical systems) keep working

> Communication system

stably, safely and efficiently.

> Camera system
> Other technical systems
PSA

11

DỊCH VỤ BẢO VỆ
Được đào tạo vững vàng về nghiệp vụ, cơ bản về pháp luật,
am hiểu thành thục công tác phòng cháy chữa cháy, sơ cứu
thương trong những trường hợp khẩn cấp…, dịch vụ bảo
vệ của PSA còn đem tới cho khách hàng sự hài lòng trong
từng cách ứng xử hết sức nhân văn.

Having a staff team with well-trained professional skills,

SECURITY
SERVICE
12
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basic knowledge about laws, thorough knowledge about
fire prevention and fighting, and first aid skills in case of
emergency etc. the PSA’s security service will surely bring
satisfaction to customers by polite and kind behaviors.

PSA
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DỊCH VỤ
LỄ TÂN
Được tuyển dụng với những tiêu chuẩn vô cùng khắt
khe, đội ngũ lễ tân của PSA trẻ trung, xinh đẹp với nụ
cười thân thiện luôn hiệu hữu, được đào tạo bài bản
về các kỹ năng nghiệp vụ (trả lời điện thoại, hướng dẫn
khách hàng, tham gia tổ chức các sự kiện…).
Dịch vụ lễ tân của PSA chuyên nghiệp cho từng khu
vực (sảnh tòa nhà, phòng họp, sự kiện…).

Being recruited under extremely strict standards, the
PSA reception team is not only young, beautiful, full of
smiles but also well-trained in skills (telephone answering,
customer guidance, organizing events etc.)
PSA brings a professional reception service to building
lobbies, events etc.

RECEPTION
SERVICE
PSA
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DỊCH VỤ VỆ SINH
Những kiến thức về máy móc, thiết bị, chất liệu, vật liệu,
hoá chất luôn được thường xuyên cập nhật và thực
hành với tất cả sự yêu nghề và “Tận tay - Tận tâm” của
người lao động, đồng thời luôn hướng tới mục tiêu:
Với dịch vụ của PSA, mọi thứ đều trở nên sạch nhất,
tốt nhất, hoàn hảo nhất.
Công tác vệ sinh luôn là kết quả lao động không
ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên và giám sát giàu
kinh nghiệm với ý thức trách nhiệm cao.

The knowledge about machineries, equipments,
substances, and materials is regularly updated for
employees so that they can perform their job well
with all their dedication and passion. When it comes
to the services of PSA, everything is always the best
and perfect.

SANITATION
SERVICE
16
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Sanitation work is always the result of tirelessly
experienced supervisors and staff with high sense
of responsibility.

DỊCH VỤ
CẢNH QUAN
MÔI TRƯỜNG

ENVIRONMENT
SERVICE

Am hiểu về tập tính sinh lý, thói quen về dinh dưỡng, nước, sâu bệnh
và mùa thay lá, đội ngũ chăm sóc cây cảnh của PSA mang đến cho
không gian làm việc của quý khách hàng những cây xanh luôn được
chăm sóc, cắt tỉa chu đáo, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.
Định kỳ cung cấp dịch vụ phòng trừ và diệt các loài vật gây hại như
mối mọt, côn trùng, chuột… theo quy trình phù hợp với đặc thù từng
công trình, khu vực bằng các loại trang thiết bị và hóa chất an toàn,
đảm bảo sức khỏe cho con người.

With strong knowledge on plants’ physiological and behavior
patterns, nutritional habits, watering, pests and deciduous season,
PSA’s decorative plants care team will surely provide you with green
and healthy spaces where your green decorative plants are always in
our good and thoughtful care.
Periodically prevent and remove harmful pests such as termites,
insects, mice etc. in accordance with appropriate processes for specific
areas, by safe equipments and chemicals, ensuring human heath.

PSA
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DỊCH VỤ
BUỒNG PHÒNG
Bằng sự Tận tay - Tận tâm và chuyên nghiệp, PSA cam
kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng và thư thái sau
những giờ làm việc căng thẳng. Dịch vụ buồng phòng
của PSA được thực hiện bởi những nhân sự tận tụy
trong công việc, tỉ mỉ với từng chi tiết và đường nét,
đem đến một không gian nghỉ ngơi và sinh hoạt trong
lành, sạch đẹp.

Serving with passion and profession, PSA commits to
bring the customers satisfaction and relaxation after
stressful working hours. PSA Housekeeping service
is implemented by the dedicated personnel who are
always meticulous to every detail, provide a relaxing,
healthy, clean and beautiful living space.

HOUSE
KEEPING
SERVICE
20

PROPERTY SERVICE AGENCY

TRANSPORTATION
SERVICE

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp với hàng trăm xe
chất lượng cao cùng đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, thân thiện
trong giao tiếp, dịch vụ vận chuyển của PSA được lựa chọn và tin
dùng bởi nhiều doanh nghiệp, cá nhân. Chúng tôi luôn nỗ lực hết
mình để mọi hành trình của Quý khách hàng luôn lưu lại dấu ấn
bởi sự tận tâm của người làm dịch vụ mang tên PSA.

With hundreds of high quality cars, an experienced and friendly
team of drivers, PSA provides professional transportation service
for customers. The transportation service provided by PSA has
been trusted and used by numerous enterprises and individuals.
We always try our best to mark all journeys of esteemed
customers with PSA-brand’s sincere, whole-hearted service men.

PSA
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> Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)
> Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam
> Hội sở PVcomBank Hà Nội
> Trụ sở Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam
> Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
> Trụ sở liên cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam
> Tòa nhà Ngân hàng Phát triển Việt Nam
> Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
> Bãi đỗ xe ngầm kết hợp Dịch vụ Thương mại Thành Công
> Trung tâm lưu trữ dữ liệu ngân hàng - Trung tâm thanh toán quốc gia (NHNN VN)
> Viện Dầu khí Việt Nam tại phía Nam
> Chung cư Capital Garden
> Chung cư Intracom 1
> Khu Park Riverside
> Khu Park Residence
> Khu Villa Park
> PetroVietnam Tower
> Vietnam Petroleum Institute Tower
> PVcombank Hanoi Headquarter Tower
> EVN Headquarter Tower
> Vietnam Oil and Gas Group - Southern Representative Office
> State Bank of Vietnam Headquarter Tower
> Directorate for Roads of Vietnam Tower
> The VietNam Development Bank Tower
> Residential and Service Area for Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex
> Underground Parking Area and Thanh Cong Commercial Service
> Data Center for Banking - National Payment Center (The state bank of Vietnam)
> Vietnam Petroleum Institute in the Southern
> Capital Garden Apartment Building
> Intracom 1 Tower
> Park Riverside Compound
> Park Residence
> Villa Park

PSA’S PROJECTS

CÁC ĐỊA CHỈ PSA ĐANG
CUNG CẤP DỊCH VỤ

Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam
Vietnam Petroleum Institute Tower

Park Riverside Q9 HCM
Park Riverside 9 District - HCM

Tòa nhà Ngân hàng Phát triển
Việt Nam
The Vietnam Development
Bank Tower

Hội sở PVcomBank Hà Nội
PVcomBank Hanoi Headquarter Tower
(Xem thêm Phụ trang đính kèm)
(See additional attachment)

Chung cư 102 Trường Chinh
102 Truong Chinh Apartment Building
PSA
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DANH SÁCH
KHÁCH HÀNG

LIST OF CUSTOMERS
*
THE STATE BANK OF VIETNAM

*

Ngoài cơ quan Tập đoàn, khách hàng của PSA

còn có các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM
(xem trang 28)

*

Beside Vietnam Oil and Gas Group, PSA’s

customers are also the members of PetroVietnam
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(Page. 28)

PSA
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KHÁCH HÀNG CỦA PSA NGOÀI CƠ QUAN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÒN CÓ CÁC
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN
PSA’S CUSTOMERS INCLUDE VIETNAM OIL
AND GAS GROUP AND ITS MEMBERS

1. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

1. PetroVietnam Exploration Production Corporation

2. Viện Dầu khí Việt Nam

2. Vietnam Petroleum Institute

3. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

3. PetroVietnam Power Corporation

4. Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

4. PetroVietnam Fertilizer And Chemicals Corporation

5. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

5. PetroVietnam University

6. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí

6. PetroVietnam Engineering

7. Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

7. PetroVietnam Construction Joint Corporation

8. Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí VN

8. PetroVietnam Energy Technological Corporation

9. Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

9. Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company

10. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí

10. PetroVietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company

11. Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí

11. PetroVietnam Premier Recreation Joint Stock Company

Việt Nam
12. Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc

14. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

14. PetroVietnam Gas City Investment And Development

16. XNLD Vietsovpetro Văn phòng đại diện Vietsovpetro
tại Hà Nội

Dịch vụ của PSA chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm hơn với khách hàng thông qua việc ứng
dụng công nghệ hiện đại vào quá trình Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi của khách
hàng đối với dịch vụ do PSA cung cấp. Hệ thống phần mềm thích hợp với các hệ điều hành
khác nhau trên điện thoại di động được tích hợp với hệ thống mạng máy tính nội bộ của
PSA để tiếp nhận ngay lập tức mọi yêu cầu và phản hồi của khách hàng, truyền thông tin
đến tất cả các bộ phận có liên quan của PSA cùng một lúc để xử lý kịp thời mọi công việc.
Tổng đài: 1900 57 57 72
PSA’s services become more professional, reputable and dedicated to our customers
through the technology application in the process of receiving and processing the
customer feedback for services provided by PSA. Software system compatible with
different operating systems on mobile phone is integrated with PSA’s internal network to
receive immediately all customers’ requests and feedback, to transfer information to all
PSA’s relevant departments at the same time to handle all issues in time.
Switchboard: 1900 57 57 72
For iOS’s: Apple Store
For Android’s: CH Play

13. PetroVietnam Fertilizer and Chemical Northern Joint
Stock Company

tự động hóa Dầu khí

MOBILE APPLICATION FOR CUSTOMER
RELATION MANAGEMENT

12. PetroVietnam Northern Gas Joint Stock Company

13. Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

15. Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin Viễn thông và

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
BẰNG ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI

Company
15. Petroleum Information Technology Telecom and

My PSA
Dành cho khách hàng

Automation Joint Stock Company
16. Joint Venture Vietsovpetro Vietsovpetro Hanoi
Representative office

My PSA
Dành cho nhân viên
28
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Với trên 10 năm phát triển, hiện nay PSA đã
trở thành một trong những thương hiệu bền
vững và uy tín nhất trên thị trường cung cấp
dịch vụ quản lý vận hành bất động sản. Chất
lượng dịch vụ của PSA được ghi nhận bằng sự
hài lòng và luôn đồng hành của khách hàng,
bằng những phần thưởng và chứng nhận trong
nước và quốc tế. Thương hiệu PSA đồng thời
đạt các chỉ số tín nhiệm cho các doanh nghiệp
có thương hiệu đáp ứng tốt các tiêu chí kinh
doanh, hướng đến sự thỏa mãn của khách
hàng, phát triển năng lực cạnh tranh bền vững.

Over 10 years of development, PSA currently
has become one of the most sustainable
and reputable brands in the market of real
estate management service. PSA’s service
quality has been recognized by the customer’s
satisfaction and trust, by the awards and
certificates from national and international
organizations as well. PSA brand achieved
the confidence index for enterprises of
which brand excellently satisfy the business
criteria, aim at customer satisfaction, develop
sustainable competition capacity.
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN DẦU KHÍ
Trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3772 6886 / Fax: (84-24) 3747 8649
Hotline: 0911 033 777
Website: www.psa.vn
Email: psa@psa.vn
Chi nhánh phía Nam: Tầng 3, số 46 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3932 2058 / Fax: (84-28) 3932 5320
Chi nhánh Nghi Sơn: Thôn 9 xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: (84-237) 361 6666 / Fax: (84-237) 361 5999

