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VỀ CHÚNG TÔI

DETECTIVE WORLD
Chúng tôi là đơn vị tiên phong cung ứng dịch vụ cung cấp thông tin, giám sát và điều 

tra dân sự cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam

Detective World tự hào là công ty thám tử tư chuyên nghiệp, được thành lập 
hợp pháp tại Việt Nam chuyên cung cấp thông tin, giải pháp điều tra, giám sát và 
hỗ trợ cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam.

Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ điều tra, giám sát tin 
cậy số 1 của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời đại cách mạng 
công nghiệp 4.0, Detective World tự tin cung cấp các giải pháp, công cụ hỗ trợ 
thiết thực giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác, phù hợp trong 
việc điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Detective World là những người có kinh 
nghiệm và chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, thực thi pháp 
luật và đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnh vực thám tử doanh nghiệp.

Đội ngũ thám tử, điều tra viên và cộng tác viên của chúng tôi bao gồm một 
mạng lưới các nhà điều tra chuyên nghiệp với nền tảng pháp lý và/hoặc kinh 
nghiệm thực thi pháp luật. Các thám tử và điều tra viên của Detective World 
luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên khắp Việt Nam.

Dựa trên nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, chúng tôi sẽ cùng làm việc chặt 
chẽ với khách hàng để thiết kế gói dịch vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu quản trị và 
điều hành doanh nghiệp của khách hàng. 

Các điều tra viên và thám tử lành nghề của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến bạn cảm 
thấy an toàn, bảo mật và hài lòng, và trên hết sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ góp 
phần giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác, khắc phục lỗ 
hổng trong trong quản trị, điều hành và qua đó đạt được mục tiêu kinh doanh 
đề ra.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc 
hợp tác quốc tế, Detective World không những cung cấp dịch vụ trong phạm vi 
lãnh thổ Việt Nam mà còn thực hiện công việc ngoài lãnh thổ Việt Nam thông 
qua việc hợp tác với các đối tác là các thám tử, công ty thám tử, điều tra tư nhân, 
công ty luật chuyên nghiệp đang hoạt động tại Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu…
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TẦM NHÌN

Trở thành đối tác tin cậy hàng đầu của 
cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam 

trong quá trình hội nhập sâu rộng vào sân 
chơi quốc tế

SỨ MỆNH

Cung cấp giải pháp thông tin chất 
lượng cho cộng đồng doanh nghiệp tại 

Việt Nam
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Các thám tử và chuyên gia của 
Detective World sẽ luôn trung 
thực và ngay thẳng trong thực thi 
nhiệm vụ và sẽ tránh bất kỳ sự 
xung đột lợi ích cũng như nguy cơ 
tiềm tàng về việc xung đột lợi ích 
với khách hàng.

Liêm chính
Detective World sẽ nỗ lực tối đa để 
hoàn thành các cam kết với khách 
hàng. Mỗi thám tử và chuyên gia của 
Detective World luôn coi việc của 
khách hàng như là công việc riêng 
của bản thân mình và công việc đó là 
rất quan trọng và phải được ưu tiên 
hoàn thành với sự tập trung và nỗ 
lực cao nhất.

Trách nhiệm
Detective World tự tin với đội ngũ 
thám tử và chuyên gia có nhiều năm 
kinh nghiệm sẽ cung cấp các giải 
pháp giám sát, điều tra dân sự và 
xác minh thông tin một cách hiệu 
quả và nhanh chóng, đáp ứng được 
nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tạo giá trị gia tăng

Mỗi dự án của Detective World đều 
được thực hiện bởi một nhóm các 
thám tử và chuyên gia giỏi chuyên 
môn, được lãnh đạo bởi một trưởng 
nhóm có năng lực và khả năng lãnh 
đạo.

Tinh thần đội nhóm
Detective World là một tập thể gắn 
kết mà mỗi thành viên trong đó 
luôn đề cao tính kỷ luật, tuân thủ 
các quy định nội bộ của công ty, các 
quy định pháp luật có liên quan và 
tôn trọng cam kết với khách hàng.

Kỷ luật
Detective World luôn đề cao việc 
tuyển dụng và đào tạo những nhân 
viên biết theo đuổi đam mê công 
việc và đam mê đó phù hợp với 
định hướng, mục tiêu chung của 
Detective World.

Đam mê công việc



1. Dịch vụ xác minh lý lịch cá nhân

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Dịch vụ xác minh lý lịch cá nhân1

2 Điều tra chống gian lận nội bộ công ty

3 Điều tra, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, 
nhà cung cấp, đối tác tiềm năng

4 Chống cạnh tranh không lành mạnh, 
xâm phạm quyền SHTT

6 Điều tra gian lận bảo hiểm và tín dụng

5 Xác minh công nợ và khả năng trả nợ

2. Điều tra chống gian lận nội bộ công ty

• Xác minh các giao dịch tài chính đáng ngờ 
• Xác minh án tích/ lý lịch tư pháp
• Xác minh lịch sử làm việc, kinh doanh
• Xác minh lịch sử giao dịch ngân hàng & tài chính
• Xác minh lý lịch cá nhân
• Xác minh các mối quan hệ gia đình
• Xác minh lịch sử mua bán tài sản có đăng ký
• Xác minh lịch sử nộp thuế TNCN

• Rà soát, khắc phục lỗ hỗng trong quản lý, điều hành, bảo vệ tài sản công ty
• Điều tra dấu hiệu vi phạm của nhân viên, người lao động 
• Điều tra hành vi trộm cắp, gian lận trong công ty
• Điều tra việc tuân thủ quy chế nội bộ của công ty
• Điều tra việc nhận hoa hồng, lại quả trái quy định của công ty
• Xác minh tính xác thực của bằng cấp và quá trình làm việc
• Điều tra lý lịch gia đình của người lao động, ứng viên
• Kiểm tra tính xác thực của lý lịch
• Điều tra hành vi mạo danh, lừa đảo
• Tư vấn, triển khai các biện pháp phòng chống gian lận, trộm cắp
• Điều tra chống gian lận tài chính
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• Xác minh lịch sử tín dụng của công ty khách nợ, giám đốc, nhà quản lý có 
liên quan
• Xác minh hiện trạng tài sản, tình hình kinh doanh của khách nợ
• Xác minh hiện trạng tài sản của giám đốc, cổ đông, thành viên hoặc tài 
sản của công ty khách nợ
• Xác minh địa chỉ cư trú hiện tại của giám đốc, cổ đông hoặc thành viên 
của công ty khách nợ
• Điều tra, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
• Điều tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả 
nợ
• Điều tra nơi lẩn trốn của khách nợ
• Hỗ trợ thu thập, củng cố chứng cứ để tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm 
thu hồi công nợ
• Theo dõi quá trình di chuyển của khách nợ

• Điều tra gian lận bảo hiểm tài sản
• Điều tra gian lận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
• Điều tra gian lận bảo hiểm nhân thọ
• Điều tra gian lận về tài sản thế chấp cho khoản vay
• Điều tra gian lận về báo cáo tài chính
• Điều tra gian lận về tính khả thi của dự án đang xin tài trợ vốn vay
• Điều tra gian lận về hồ sơ pháp lý của dự án 
• Điều tra dấu hiệu thông đồng của cán bộ tín dụng với khách hàng vay
• Điều tra, xác minh tính pháp lý và nguồn gốc tài sản thế chấp ngân hàng

• Điều tra, thu thập thông tin độc lập về pháp lý, kinh doanh, thực hiện 
nghĩa vụ nộp thuế, v.v. đối với các công ty mục tiêu của một thương vụ đầu 
tư hoặc mua bán và sáp nhập (M&A)
• Điều tra năng lực tài chính của đối tác bán hàng hoặc đối tác mua hàng 
của công ty và kể cả của người quản lý của đối tác, nếu cần
• Điều tra nguồn hàng, nhà cung cấp, danh sách khách hàng của đối thủ
• Điều tra hoạt động của công ty đối thủ
• Điều tra tài sản của công ty đối thủ và của người có liên quan
• Điều tra dấu hiệu gian lận của công ty đối tác
• Điều tra lịch sử tín dụng, giao dịch tài sản của công ty đối tác
• Điều tra công thức thành công của công ty đối thủ
• Điều tra hành vi gián điệp, phá hoại của công ty đối thủ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Điều tra hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu
• Điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh của công ty đối thủ
• Điều tra hành vi buôn lậu hàng hoá qua biên giới
• Điều tra nguồn cung cấp hàng giả, hàng nhái
• Điều tra hành vi gián điệp, phá hoại của công ty đối thủ
• Điều tra hành vi gian lận khác…

4. Chống cạnh tranh không lành mạnh,
xâm phạm quyền SHTT

6. Lao động

6. Điều tra gian lận bảo hiểm và tín dụng
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3. Điều tra, thu thập thông tin đối thủ cạnh
tranh, nhà cung cấp, đối tác tiềm năng 5. Xác minh công nợ và khả năng trả nợ



ĐỘI NGŨ THÁM TỬ
& LUẬT SƯ

Thám tử Trần Ngọc Tú

Email: cskh@dichvuthamtu.com

Tổng Giám đốc

Quá trình làm việc:

Tham gia vào lĩnh vực thám tử từ rất sớm, ông Tú có cơ 
hội được rèn giũa, tiếp xúc với môi trường làm việc 
chuyên nghiệp và dần dần có được kỹ năng xử lý thành 
công hầu hết các nghiệp vụ một cách độc lập.
Với tinh thần làm việc mẫn cán, trách nhiệm không sợ 
gian khổ, chỉ sau một thời gian ngắn ông Tú trở thành 
một trong những thám tử trẻ giỏi nhất trong công ty, 
được công ty giao cho phụ trách, xử lý công việc một 
cách độc lập.
Nhận thức được thám tử là một nghề cần vốn kiến thức 
tổng hợp, ông Tú đã không ngừng tự mày mò học hỏi để 
làm chủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ mục 
đích công việc. Hơn nữa, ông Tú thường xuyên tham gia 
các khoá học bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ tại các cơ 
sở đào tạo nghiệp vụ.
Năm 2016, ông Tú đã tham gia thành lập công ty thám 
tử có tên Công ty TNHH Yuki, phục vụ cả khách hàng 
cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Công ty TNHH 
Yuki đã không ngừng lớn mạnh và đã xây dựng được một 
dữ liệu khách hàng gồm cá nhân và doanh nghiệp đáng 
kể.
Nhận thấy mảng dịch vụ thám tử doanh nghiệp có các 
đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty có quy mô 
vừa và lớn, cần sử dụng dịch vụ thám tử để thu thập các 
thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình quản lý, điều 
hành doanh nghiệp và nhóm khách hàng này có yêu cầu 
khắt khe về tính chuyên nghiệp, cam kết và bảo mật 
thông tin, ông Tú và một số cộng sự quyết định thành 
lập Công ty Cổ phần Detective World và kế thừa toàn 
bộ mảng khách hàng doanh nghiệp từ Công ty TNHH 
Yuki.
Giờ đây, với vai trò là Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Detective World, ông 
Tú kỳ vọng sẽ đưa công ty trở thành công ty thám tử 
hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong lĩnh vực cung 
cấp dịch vụ thám tử chuyên nghiệp.

Vai trò:

- Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT và Tổng Giám đốc của 
Detective World

- Thành viên sáng lập và Chủ 
tịch HĐTV của Công ty TNHH 
Yuki (Công ty thám tử)
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Luật sư Lê Tấn Sinh

Email: cskh@dichvuthamtu.com

Giám đốc Pháp lý

Quá trình làm việc:

Luật sư Sinh có hơn 11 năm kinh nghiệm hành nghề 
trong lĩnh vực pháp lý. Các lĩnh vực chuyên môn của ông 
bao trùm hầu hết các khía cạnh liên quan đến doanh 
nghiệp và thương mại, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, quản trị tuân 
thủ, đầu tư, bất động sản, tài chính, ngân hàng, M&A, 
giải quyết tranh chấp.
Hiện nay, ông Sinh đang là Giám đốc điều hành của 
Công ty Luật LTS LAW, chuyên tư vấn, đại diện các 
khách hàng doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực pháp 
lý. Với sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, ông tin 
rằng mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào sự 
phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam 
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Bên cạnh đó, ông Sinh có hơn 4 năm tham gia hoạt động 
trong lĩnh vực thám tử khi hợp tác với các công ty thám 
tử để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khi tham gia lĩnh 
vực này, ông nhận thấy dịch vụ thám tử doanh nghiệp là 
một trong những mảnh ghép còn thiếu bổ trợ cho quá 
trình ra quyết định của các nhà quản lý, điều hành doanh 
nghiệp.
Với sản phẩm đặc trưng là thông tin được thu thập theo 
yêu cầu cụ thể, các nhà quản lý, điều hành hoặc hoạch 
định chính sách của doanh nghiệp có thêm một nguồn 
thông tin đáng tin cậy, khách quan mà dựa vào đó họ có 
thể đưa ra các quyết định hợp lý và kịp thời.
Tham gia Detective World với tư cách là Cổ đông sáng 
lập, Thành viên HĐQT và Giám đốc Pháp chế, ông Sinh 
kỳ vọng với vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn 
trong lĩnh vực pháp lý có thể giúp các khách hàng đạt 
được mục tiêu đề ra nhưng vẫn đảm bảo an toàn về mặt 
pháp lý.

Vai trò:

- Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT và Giám đốc Pháp lý của 
Detective World

- Giám đốc điều hành của Công 
ty Luật LTS LAW

Thám tử Đỗ Văn Đức

Email: cskh@dichvuthamtu.com

Chủ tịch HĐQT

Quá trình làm việc:

Ông Đức tham gia vào lĩnh vực thám tử từ rất sớm. Tại 
đó, ông Đức đã tận dụng cơ hội làm việc để được rèn 
giũa, tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp. 
Cùng với ông Tú, ông Đức cũng là một trong những 
nhân viên của công ty đã sớm làm chủ được kỹ năng xử 
lý các nghiệp vụ một cách độc lập.
Là người có khả năng quan sát và lĩnh hội tốt, ông Đức 
đã từ mình rèn giũa và làm chủ các kỹ năng cần thiết như 
Kỹ năng điều tra, Kỹ năng tra cứu và tổng hợp thông tin, 
Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng nhập vai, Kỹ năng thuyết 
phục, Kỹ năng thiết lập mạng lưới, Kỹ năng theo dõi 
mục tiêu, Kỹ năng nắm bắt vụ việc qua lời kể của khách 
hàng, Kỹ năng phán đoán tình huống, Kỹ năng dàn dựng 
tình huống…
Năm 2016, ông Đức cùng với ông Trần Ngọc Tú đã 
tham gia thành lập công ty thám tử có tên Công ty 
TNHH Yuki, phục vụ cả khách hàng cá nhân và khách 
hàng doanh nghiệp. Với sự góp sức của Công ty TNHH 
Yuki đã không ngừng lớn mạnh và đã trở thành công ty 
thám tử có thương hiệu giá trị hàng đầu tại Việt Nam.
Nhận thấy mảng dịch vụ thám tử doanh nghiệp có các 
đối tượng khách hàng chủ yếu là các công ty có quy mô 
vừa và lớn, có cơ cấu tổ chức phức tạp và cần sử dụng 
dịch vụ thám tử để thu thập các thông tin cần thiết phục 
vụ cho quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp và 
nhóm khách hàng này thường có yêu cầu khắt khe về 
tính chuyên nghiệp, cam kết và bảo mật thông tin, ông 
Đức và ông Tú và một số cộng sự quyết định thành lập 
Công ty Cổ phần Detective World và kế thừa toàn bộ 
mảng khách hàng doanh nghiệp từ Công ty TNHH Yuki.
Giờ đây, với vai trò là Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT của Detective World, 
ông Đức đặt mục tiêu sẽ đưa Detective World trở 
thành công ty thám tử hàng đầu Việt Nam, luôn tiên 
phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thám tử chuyên 
nghiệp.

Vai trò:

- Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT và Chủ tịch HĐQT của 
Detective World

- Thành viên sáng lập và Chủ 
tịch HĐTV của Công ty TNHH 
Yuki (Công ty thám tử)
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Luật sư Lê Quốc Thống

Email: cskh@dichvuthamtu.com

Giám đốc Kinh doanh

Quá trình làm việc:

Luật sư Thống có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực ngân hàng, pháp lý, bảo hiểm, xử lý nợ. 

Trước khi tham gia thành lập Detective World, ông 
Thống đã trải qua gần 10 năm làm việc tại Công ty 
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam với vị trí 
Trưởng Bộ phận Tuân thủ và Pháp lý và Công ty TNHH 
Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam với vị trí Trưởng 
Bộ phận Pháp lý – Tuân thủ và Quản lý Rủi ro. Hiện nay, 
ông Thống là Chủ tịch Điều hành Công ty Mua Bán Nợ 
DSP, đối tác tin cậy với nhiều tổ chức tài chính trong và 
ngoài nước. 

Là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về pháp lý 
và tuân thủ, ông Thống sở hữu nhiều kinh nghiệm và kỹ 
năng về quản lý, pháp lý và tuân thủ. Điều này đã giúp 
cho ông Thống có những kinh nghiệm và chuyên môn 
cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng cơ 
chế quản trị rủi ro, tuân thủ và pháp lý hiệu quả cho các 
tổ chức nơi ông Thống làm việc và đồng thời làm việc 
với đội nhóm để tìm ra giải pháp cho các thách thức 
trong pháp lý và kinh doanh.

Luật sư Thống có bằng Cử nhân luật từ Đại học Luật TP. 
Hồ Chí Minh và là một thành viên của Đoàn Luật sư TP. 
Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng, 
pháp lý và bảo hiểm nhân thọ, ông Thống tự tin có thể 
góp phần cùng với đội ngũ đưa Detective World trở 
thành một đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát và điều tra 
dân sự số 1 tại thị trường Việt Nam.

Vai trò:

- Cổ đông sáng lập, Thành viên 
HĐQT và  Giám đốc kinh 
doanh của Detective World.
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028.222.666.68

cskh@dichvuthamtu.com

www.dichvuthamtu.com

459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu khách hàng có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến các 
dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố 
gắng liên lạc với khách hàng trong thời gian sớm nhất, với sự hồi đáp cụ 
thể đến từng yêu cầu của khách hàng. Thông tin của khách hàng sẽ luôn 
được bảo mật và không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác.

THANK 
YOU
FOR
YOUR
ATTENTION !
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