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THƯ NGỎ

Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

         Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Bách Khoa, 
gửi  đến Quý khách lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ và thành công!

       Được thành lập từ năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Bách Khoa 
chúng tôi, được định vị là một doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, 
cung cấp, bảo dưỡng, đầu tư các thiết bị y tế và chuyển giao công nghệ.

       Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và nhiều kinh 
nghiệm, BKAT luôn tự hào và tự tin về năng lực của mình để cung cấp cho khách 
hàng các dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Để đáp ứng được những công 
trình đòi hỏi kỹ thuật, BKAT luôn chú trọng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, liên 
tục nâng cao năng lực chuyên môn cho toàn Công ty. Bên cạnh đó, BKAT đã xây 
dựng được văn hoá làm việc với môi trường thuận lợi nhằm phát huy tối đa năng
lực của từng nhân viên hướng đến mục tiêu xây dựng BKAT lớn mạnh và phát 
triển bền vững.

        Với phương châm “Hợp tác để cùng phát triển” và định hướng “Liên tục nâng 
cao chất lượng”,  chúng tôi luôn nỗ lực mọi mặt nhằm xây dựng một hệ sinh thái 
và thương hiệu BKAT đáp ứng niềm tin của khách hàng qua sản phẩm và dịch vụ 
của chúng tôi.

         Sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua là nền 
tảng vật chất và tinh thần giúp BKAT ngày càng hoàn thiện. Chúng tôi cam kết là 
một đối tác tin cậy lâu bền, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để luôn  
xứng đáng với niềm tin ấy, cuối cùng là mang đến hiệu kinh doanh cho Công ty 
và  Xã hội.

Quý khách hàng thân mến,

THƯ NGỎ

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THÀNH TRUNG
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Tên giao dịch tiếng Việt 

Tên giao dịch quốc tế

Công ty TNHH Công nghệ Ứng dụng Bách Khoa 

BACH KHOA Application Technology Company Limited

GIỚI THIỆU CHUNG
THÔNG TIN CÔNG TY

Tên viết tắt BKAT CO,. LTD

Địa chỉ
Số 20, ngách 281/89, ngõ 281 Trần Khát Chân, Phường
Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Phone: 0243 9448 938

Email: contact@bkat.com

Website: www.bkat.com.vn

Mã số thuế 0104 2 2 062 7

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0104220627 ngày 22/10/2009
(Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 17/04/2020) do Sở Kế hoạch & Đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp

W W W . B K A T . C O M . V N



Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

4W W W . B K A T . C O M . V N



Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

5W W W . B K A T . C O M . V N



Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
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Cung cấp các vật tư, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế

Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị y tế mới cung cấp cho các bệnh viện

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Tư vấn, cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất, 
thiết kế và chế tạo các dây chuyền tự động cho các doanh nghiệp

Cung cấp dịch vụ bảo hành bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị y tế

THIẾT BỊ Y TẾ
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC Phụ trách toàn bộ hoạt động 
của công ty. Chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

Giúp Giám đốc quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty theo sự 
phân công của Giám đốc.

Phó  GIÁM ĐỐC

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, 
quản lý chất lượng, phát 
triển sản xuất.

P. Kỹ Thuật

Kiểm tra, quản lý, giám sát việc 
thực hiện và chấp hành chế độ 
tài chính kế toán của Công ty.  

P. Tài chính

Tiếp nhận yêu cầu phát triển sản 
phẩm từ doanh nghiệp; triển 
khai mở rộng thị trường, phát 
triển mạng lưới khách hàng. 

P. Kinh Doanh

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu thị trường, 
tuân theo chiến lược phát triển 
của Công ty 

Phát triển
P. Nghiên cứu

Tham mưu, giúp lãnh đạo thực 
hiện công tác tổ chức, cán bộ, 
đảm nhiệm công tác hành chính 
– tổng hợp, văn thư – lưu trữ 

P. Tổng hợp
Là nghiên cứu viên tại các 
trường đại học trong nhiều 
lĩnh vực

Mạng lưới 
cộng tác viên 
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Kế toán

Hành chính
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Sáng tạo
Nghiên cứu phát triển

Chế tạo & Sản xuất

Triển khai thị trường
Kinh doanh

Năng lực BKAT
Công ty đã có một đội ngũ đông đảo các Kỹ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ được biên chế chính thức, làm việc thường xuyên 
tại phòng nghiên cứu phát triển, xưởng sản xuất và phòng đào tạo nhân lực kỹ thuật cho công ty. Cùng với lực lượng 
đông đảo các cộng tác viên trong nhiều lực vực khác nhau, là giảng viên , nghiên cứu viên tại các trường đại học hàng
đầu tại Việt Nam.
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Khách hàng của BKAT là khối các 

Bệnh viện tại Việt Nam rộng khắp cả 

nước. 

BKAT là cầu nối giữa các khối vật tư 

thiết bị y tế của các Bệnh viện trong 

cả nước.

 

BKAT hợp tác chặt chẽ với các đơn 

vị đối tác, hiệp hội ngành công 

nghiệp phụ trợ để triển khai sản xuất 

các sản phẩm của BKAT nghiên cứu 

thiết kế.

BKAT đã liên tiếp tạo ra nhiều sản 

phẩm ứng dụng cao có hiệu quả kinh 

tế và đáp ứng yêu cầu kĩ thuật cho 

Doanh nghiệp và Xã hội 

12 năm thành lập và phát triển, 

BKAT đã cho ra mắt hơn 40 dòng 

sản phẩm ứng với các lĩnh vực khác 

nhau: Đào tạo, quản lý năng lượng, 

và các hệ thống IOT & AI

Các sản phẩm kinh doanh của BKAT 

đã được triển khai rộng khắp cả 

nước cũng như xuất khẩu ra nước 

ngoài.

Bằng sáng chế: đã được cấp 01 bằng

về tiết kiệm năng lượng & 03 sáng 

chế mới về các thiết bị phòng chống 

Covid 



Tốc độ nghiên cứu & phát triển các sản phẩm 
phòng chống dịch Covid - 19
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Bộ hút dẫn lưu liên tục áp lực thấp loại 3 bình

Model: HDLT - 310
Hãng sx: BKAT

Model: HDLC - 310

Bộ hút dẫn lưu liên tục áp lực thấp loại 3 bình

Hãng sx: BKAT

Hãng sx: BKAT

Bộ hút dịch di động sử dụng khí y tế trung
tâm

Model: HDLC - 310

Một số sản phẩm điển hình
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Bộ hút dịch treo tường sử dụng khí y tế 
trung tâm

Model: HDTT - 220

Hãng sx: BKAT

Hãng sx: BKAT

Model: HDTT - 120

Bộ hút dịch treo tường sử dụng khí y tế 
trung tâm

Hãng sx: BKAT
Model: HD4B - 140

Bộ hút dịch di động sử dụng khí y tế 
trung tâm

Một số sản phẩm điển hình
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Máy phun khử khuẩn tay tự động SHINTEKNO

Năm 2019, BKAT nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị, đã 

được nhiều đơn vị tin tưởng và sử dụng.

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Việt Đức 

Bệnh viện Nhi TW 

Bệnh viện  Nội tiết TW

Bệnh viện Thanh Nhàn  

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hoá

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long

Bệnh viện Nhân dân 115

Trung tâm Y tế huyện Giá Rai

Trường Tiểu học Quang Trung, THCS Trưng Vương

( Đã đăng ký sáng chế)
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Buồng khử khuẩn toàn thân di động SHINTEKNO

Đầu năm 2020, BKAT tiếp tục ra mắt thị trường thiết bị khử khuẩn toàn thân di động .

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Trường Sỹ quan Lục Quân 1

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương  

Bệnh viện dã chiến Hải Dương

Sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Châu Phi năm 2020
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Máy đo nhiệt độ trán tự động SHINTEKNO
( Đã đăng ký sáng chế)

Trong năm 2020, BKAT tiếp tục nghiên cứu và phát triển thiết bị đo nhiệt độ trán không tiếp xúc. Sản 

phẩm được đông đảo người dùng tin tưởng và sử dụng. 

Bệnh viện Y học Cổ truyền TW

Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai

Trung tâm y tế huyện Giá Rai 

Bệnh viện Phổi Hải Dương

Bệnh viện 74 Vĩnh Phúc

Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình  

Hệ thống Ngân Hàng BIDV

Hệ thống Ngân Hàng Agribank

Trường Sỹ quan Lục quân 1

Công nghệ xanh cho cuộc sống
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Thiết bị khử trùng khử khuẩn không gian kín
( Đã đăng ký sáng chế)

Bước sang năm 2021, thời điểm dịch Sars-Covid 2 bùng phát mạnh, BKAT đã tập trung nghiên cứu 

và cho ra mắt sản phẩm  “Thiết bị Khử trùng Khử khuẩn không gian kín diệt virus Sars-Covid 2 trong 

không khí và trên bề mặt”. 

Thiết bị đã được thử nghiệm khả năng diệt vi khuẩn, vi rút tại Bệnh viện Quân Y 103.
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Trong không khí

Trên bề mặt



Sản phẩm khác của BKAT chế tạo

Máy lắc ổn nhiệt Máy hút vết thương

Tạo môi trường nuôi cấy vi sinh vật, ứng dụng 
trong công nghệ sinh học

Máy khuấy từ gia nhiệt

 Điều trị làm lành các vết thương, tối ưu 
hoá việc chăm sóc người bệnh và làm 

giảm chi phí điều trị

 Khuấy trộn hòa tan và gia nhiệt các loại 
dung dịch, hóa chất cần thiết,... trong 
các phòng thí nghiệm tại trường đại 

học, trung tâm nghiên cứu

Thiết bị tiết kiệm điện Máy lập công thức
bạch cầu

Sản phẩm đã được đăng ký bản quyền sáng 
chế tại Cục sở hữu trí tuệ vào ngày 25/06/2010. 
Sản phẩm đã được cấp bằng độc quyền sáng 
chế ngày 16/4/2012.  Thiết bị tiết kiệm 32,76 - 

72,4% tổng năng lượng điện tiêu thụ

Thiết bị đo kinh lạc 
1 kênh 

Phân tích công thức máu, đếm và tính toán 
đưa ra công thức bạch cầu, hồng cầu

Thiết bị đo kinh lạc 1 kênh ứng 
dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh 

Đông y .

Công nghệ xanh cho cuộc sống
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Ngoài những sản phẩm BKAT tự nghiên cứu phát triển, BKAT cũng chế 
tạo những sản phẩm theo yêu cầu của đối tác.
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*  S U B J E C T  T O  S T O C K  A V A L I A B L I T Y

Bình hút dẫn lưu màng phổi kín
di dộng SINAPI
Hút dẫn lưu tràn khí tràn dịch màng phổi 
áp lực thấp

Bóng chèn cầm máu tử cung SINAPI

Cầm máu cho sản phụ băng huyết sau sinh
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Túi nước tiểu có buồng đo SINAPI
Dùng cho hồi sức tích cực, hậu phẫu

Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

Bình hút dẫn lưu màng phổi SINAPI
Dùng cho bệnh nhân COPD hoặc ngoại viện

Sản phẩm hồi sức tích cực cấp cứu
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Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

Máy hút dịch DF - 506B
Model: DF - 506B

Hãng sx: Doctor's Friend
Xuất xứ: Đài Loan

Máy hút dịch phẫu thuật và hút thai DF-350
Model: DF - 350

Hãng sx: Doctor's Friend
Xuất xứ: Đài Loan

Máy hút dẫn lưu DF - 500
Model: DF - 500

Hãng sx: Doctor's Friend
Xuất xứ: Đài Loan

Máy hút dịch New Hospivac 350 - 400 Cami
Model: New Hospivac 350/400

Hãng sx: CA-MI S.R.L
Xuất xứ: Italy



Vật tư tiêu hao
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Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

Dây cáp điện tim Fukuda

N.Kohden SpO2 sensor Bộ đo huyết áp xâm lấn

H flow sensor

Oxygen Sensor OOM110Newport e360 oxygen sensor
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Lợi ích khi hợp tác với BKAT

Được tư vấn và cung cấp các giải pháp tối ưu nhất trong dịch vụ sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng 
trang thiết bị y tế.

Được tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin về máy móc thiết bị y tế cần thiết theo nhu cầu của 
khách hàng với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường cùng thời gian bảo hành lâu dài.

Và hơn cả, đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ cảm thấy thực sự hài lòng với các sản 
phẩm, dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, chi phí hợp lý.

Với trang thiêt bị hiện đại cùng với đội ngũ kỹ thuật trình độ cao, công ty Công nghệ ứng dụng 
Bách Khoa (BKAT) sẽ mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, tiến độ giao hàng đảm 
bảo, giá thành cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Với tiêu chí đặt người sử dụng là trung tâm  nên các sản phẩm của BKAT cho đến nay đều đáp 
ứng được mọi yêu cầu về chất lượng, tính năng ứng dụng và tính kinh tế đối với mọi đối tượng 
khách hàng được phục vụ

Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA



Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA
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Giải thưởng

Giải sáng tạo Nhân tài đất việt 2008

Giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng xanh 2010”

Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 11 cho hệ thống
tiết kiệm điện thông minh BKAT



Công nghệ xanh cho cuộc sống
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA

23W W W . B K A T . C O M . V N

Cam kết của BKAT

Tuân thủ các quy định của nhà nước như: Luật Lao động, Pháp lệnh về Phòng 
cháy chữa cháy, An toàn lao động, Hợp đồng kinh tế;

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước: nộp thuế và đóng các chế độ 
BHXH, BHYT theo luật định;

Tuân thủ các nội quy làm việc tại trụ sở làm việc của quý khách hàng;

Luôn tiếp thu ý kiến quý khách để cải tiến chất lượng dịch vụ. Sẵn sàng tư 
vấn, cung cấp các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng cho Quý khách hàng;

Cung cấp dịch vụ đầy đủ với chất lượng cam kết cao nhất;

Sử dụng các trang thiết bị an toàn hợp với tiêu chuẩn;

Tuân thủ quy trình và kiểm soát chất lượng trong suốt thời gian hiệu lực của 
hợp đồng dịch vụ;

BKAT cam kết mang tới quý khách hàng sự hài lòng cao nhất.



Công nghệ xanh cho cuộc sống
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