
GIỚI THIỆU VỀ BAT 

tập trung hoạt BAT Việt Nam 

động trong lĩnh vực thiết kế - thi công 

“hệ thống phòng cháy chữa cháy, kết 

cấu thép, nội thất và cơ điện” cho các 

công trình nhà xưởng, showroom, nhà 

cao tầng,…. 

với mong muốn mang BAT  Việt Nam  

đến cho thị trường những sản phẩm – dịch 

vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới theo phong cách 

hiện đại ở bất cứ lĩnh vực nào. Chúng tôi dẫn dắt sự thay đổi theo hướng tiêu dùng 

để làm nên những điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu và tự hào là công ty uy tín 

hàng đầu tại Việt Nam. 

là một tập thể kiến trúc sư, giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ BAT Việt Nam 

thợ lành nghê luôn tận tâm với công việc để đưa ra những sản phẩm hoàn toàn cải 

thiện tốt nhất, chất lượng cao đến khách hàng. 
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Các sản phẩm nhà thép tiền chế được thiết kế theo những tiêu chuẩn mời nhất như: 

TCVN, IBC 2009, AISC 2005, AWS 2008,….được sản xuất bằng dây chuyền máy móc 

hiện đại, đáp ứng được mọi yêu cầu của chủ đầu tư. 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

là doanh nghiệp tư BAT Việt Nam 

nhân hàng đầu tại Việt Nam trong các 

thương hiệu Phòng cháy chữa cháy, 

kết cấu thép, nội thất và cơ điện.  

 

 đã khẳng định được vị thế, uy tín BAT

và kiên định theo chiến lược phát triển 

của mình, cụ thể: 

- Tập trung vào các quy mô lớn và 

tiếp tục mở rộng tại các tỉnh, thành 

phố trên cả nước. 

- Hướng đến phân khúc khách hàng 

mục tiêu. 

- Phát triển danh mục đầu tư và duy 

trì hiệu suất hoạt động cao tại các 

tòa nhà thương mại, khách sạn, 

trường học, bệnh viện, nhà xưởng, 

văn phòng,… 

- Tăng cường phát triển năng lực đội 

ngũ dịch vụ, bán hàng, cho thuê, 

quản lý dự án và quản lý nội bộ. 

- Đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực 

dự án để tạo dựng vị thế tại Việt 

Nam. 

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI 

coi nguồn nhân BAT Việt Nam 

lực là yếu tố giá trị cốt lõi và tài sản 

quý giá. Với khẩu hiệu “BAT – Giá trị 

bền vững từ tâm”, công ty đã xây dựng 

được một đội ngũ tinh gọn, có đủ Đức 

và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của công 

ty là thu hút và chào đón tất cả các ứng 

viên có mong muốn làm việc trong môi 

trường năng động, tốc độ, sáng tạo và 

hiệu quả có thể phát huy hết khả năng 

và kiến thức chuyên môn của mình. 

Công ty luôn tạo môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, hiện đại và phát 

huy tối đa quyền được làm việc, công 

hiến, phát triển và tôn vinh người lao 

động, sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích 

của doanh nghiệp với cán bộ, người 

lao động. Đặc biệt, chú trọng đến công 

tác phát triển nguồn lực thông qua 



triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, 

nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ 

cho CBNV, nhằm nâng cao trình độ để 

mỗi thành viên trở thành đại diện 

xứng đáng của công ty trong bất cứ 

hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống 

đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng 

nhân sự của các doanh nghiệp Việt 

Nam nói chung. 

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

 là nơi tập trung những con người ưu tú, các đồng nghiệp quốc BAT Việt Nam 

tế có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, lòng yêu nước, tự tôn 

dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt hướng đến mục đích tốt đẹp. 

 

Mỗi thành viên của công ty đều luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không 

ngừng để hoàn thiện bản thân, lấy văn hóa làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành 

vi của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ THỂ KHỎE MẠNH – TINH THẦN SẢNG KHOÁI – TÁC PHONG NHANH NHẸN 

KHÔNG 

NGỪNG SÁNG 

TẠO 

CÔNG TRÌNH MANG 

THƯƠNG HIỆU BAT MÃI 

VƯƠN LÊN TẦM CAO, 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG! 

Hướng đến 

NỖ LỰC VÌ CUỘC SỐNG 

TỐT ĐẸP HƠN CHO THẾ 

HỆ TƯƠNG LAI 


