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GIỚI THIỆU SMARTCOM

•  Công ty cổ phần Smartcom Việt Nam là một tổ chức giáo 
dục có quy mô hoạt động trên toàn quốc với 3 mảng hoạt động 
chính gồm: 1 - Đào tạo tiếng Anh với hệ thống Anh ngữ Smart-
com, 2 - Xuất bản sách (công ty sách Smartcom Books) và 3 
– Phát triển công nghệ giáo dục (Công ty X-Mind EduTech).

• Trung tâm Anh ngữ Smartcom được thành lập từ năm 2006, 
đã trở thành một thương hiệu đào tạo tiếng Anh và luyện thi 
IELTS uy tín hàng đầu Việt Nam, và đã trở thành đối tác hàng 
đầu của Hội Đồng Anh, IDP trong khảo thí IELTS, và là tổ chức 
cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp cho các 
tập đoàn trong nước và quốc tế gồm: VinGroup, Viettel, FPT, 
Mobifone, Vinaconex, Coteccons, Ngân hàng BIDV, An Bình 
Bank, Maritime Bank, Samsung, Sony, Sumitomo, Canon, v.v…

•  Anh ngữ Smartcom vinh dự được lựa chọn đào tạo tăng 
cường năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh cốt lõi của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, và là đối tác cung cấp dịch vụ luyện thi 
IELTS, TOEIC, TOEFL cho các trường đại học hang đầu Việt 
Nam gồm: ĐH Ngoại Thương, ĐH Bách Khoa HN, Học viện 
Công nghệ Bưu chính – Viễn thông, Đại học Công nghiệp Hà 
Nội, ĐH Dệt May HN, ĐH Công nghiệp TP HCM…

•   Từ năm 2019, Anh ngữ Smartcom được Sở GD & ĐT Hà Nội 
cho phép đào tạo IELTS cho học sinh các trường THPT Xuân 
Đỉnh, THPT Chu Văn An… và đạt được kết quả đầu ra cao hàng 
đầu trong các trường THPT ở Hà Nội. 

Xem thêm: Hồ sơ năng lực Smartcom 

https://www.smartcom.vn/ho-so-nang-

luc-smartcom/ 



GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA & QUỐC TẾ

Smartcom đã vinh dự đạt các giải thưởng:

•  Giải thưởng Quốc gia: 

(1) Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục xuất 
sắc nhất năm 2018 (Bộ Thông tin & Truyền thông 
trao tặng). 

(2) Đơn vị có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp 
phát triển Văn hóa, Giáo dục Việt Nam năm 2014 
(do Bộ Giáo dục & Đào tạo trao tặng).

•  Giải thưởng Quốc tế: 

(3) Công nghệ giáo dục đạt chuẩn 5 sao toàn cầu (do Global 
GTA – Anh quốc, Interconformity – CHLB Đức và Hiệp hội quản 
lý chất lượng Châu Á Thái Bình Dương trao tặng năm 2017), 

(4) Cúp Bạc Ứng dụng công nghệ giáo dục xuất sắc nhất ASIAN 
2017 (do hội đồng Bộ trưởng Thông tin truyền thông ASEAN 
trao tặng).



ĐẠT NHIỀU THÀNH 
CÔNG TRONG ĐÀO 
TẠO IELTS

•  Năm 2021: 100% học viên luyện thi IELTS tại Smartcom đều đạt 
cam kết đầu ra. 100% học viên đạt điểm thi từ 6.5 trở lên. Smartcom 
là đối tác vàng khảo thí IELTS của Hội đồng Anh và IDP.

•  Luyện thi IELTS tại trường THPT Chu Văn An: 100% học sinh đạt từ 
điểm 7.0 trở lên.

•  Luyện thi IELTS tại trường THPT Xuân Đỉnh: 94,7% học sinh đạt 
điểm IELTS từ 6.5 trở lên, 100% học sinh đạt điểm cam kết đầu ra (từ 
6.0 trở lên).

Ảnh: Học sinh đạt IELTS 7.5 và 8.0 của lớp 12D6, niên khóa 2019–2022 trường THPT Xuân Đỉnh, trong lễ tuyên dương học sinh xuất sắc.



•  Báo Tiền Phong: Câu chuyện chàng trai 
đạt 8.0 IELTS với đầu vào chỉ 3.5 và lớp học 
toàn cao thủ IELTS.

•  Đài TH Hà Nội: [Smartcom] Lớp học của 
cao thủ IELTS 8.0 - 12D6 THTP Xuân Đỉnh 
lên sóng Đài truyền hình Hà Nội – YouTube

Báo Tiền Phong và Đài 
truyền hình Hà Nội nói 
về kết quả đào tạo IELTS 
đặc biệt của Smartcom



CHƯƠNG TRÌNH IELTS 
ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI 
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 
XUẤT SẮC

Các khóa học được đội ngũ các chuyên gia IELTS uy tín trong nước và 
quốc tế xây dựng và trực tiếp giảng dạy gồm:
•  Thầy Nguyễn Anh Đức - Tốt nghiệp Đại học Harvard, được mệnh 
danh là “phù thủy tiếng Anh”.
•  GS.TS. Phillip Beatons - Giáo sư Giáo dục tại Đại học Southern Aus-
tralia và RMIT.
•  TS. Ben Williams - Giám đốc Học thuật Smartcom – Tiến sĩ Tâm lý 
Giáo dục, Đại học Toronto, Canada.
•  Các thầy cô giáo người Việt Nam có bằng Thạc sĩ về Phương pháp 
giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) và Giáo dục, với chứng chỉ IELTS từ 8.0 
trở lên.



IELTS: HỌC SỚM HAY MUỘN?

•  Để miễn thi tốt nghiệp: 4.5 điểm IELTS được 
miễn thi THPT Quốc Gia, quy đổi bằng điểm 10.

•  Để trúng tuyển vào ĐH: 6.5 đạt ngưỡng trúng 
tuyển của hầu hết các trường ĐH.

•  Để đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH: nhiều trường ĐH 
yêu cầu sinh viên nộp chứng chỉ IELTS để đủ điều 
kiện vào học chuyên ngành, hoặc tốt nghiệp ĐH.

•  Để tạo lợi thế khi đi xin việc.

•  Bắt buộc phải có để du học ở bậc đại học và 
cao học.

•  Để đạt tiêu chuẩn chức danh, để có thể được 
bổ nhiệm vị trí quản lý.

•  Để đủ điều kiện thi Cao học, và Nghiên cứu sinh.

•  Cuối cùng, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải học 
IELTS. Học sớm, kết quả cao sớm, có lợi thế sớm.



•  Chương trình được sự cho phép của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà 
Nội. Chuyên gia và giáo viên IELTS chuyên nghiệp đến dạy IELTS tại 
trường THPT của học sinh đang học.

•  Cam kết điểm IELTS đầu ra cao tối thiểu vượt trội: từ 6.0, 6.5, hoặc 
7.0 tùy theo điểm đầu vào và nỗ lực của học sinh.

•  Thời lượng: 6 tiết/1 tuần, 20 tuần/1 học kỳ, và học từ 3 đến 5 học kỳ 
(thời lượng học phụ thuộc vào năng lực và nhu cầu điểm đầu ra của 
học sinh).

•  Giảng viên: Áp dụng công thức kết hợp tối ưu giáo viên IELTS quốc 
tế (50%) và Việt Nam (50%).

•   Sĩ số lớp học: từ 20 – 25 học sinh/lớp.

•  Học phí tiết kiệm tối ưu: Chỉ 2.200.000đ/tháng (4 tuần học). Học 
phí đã gồm tài liệu, tài khoản học online, nhưng chưa bao gồm lệ phí 
thi IELTS chính thức.

•  Thi thử như thật (do Smartcom phối hợp với IDP và Hội đồng Anh 
tổ chức) hoàn toàn miễn phí và không hạn chế số lần thi thử cho học 
sinh.

•  Được sự hỗ trợ, quản lý, và giám sát chất lượng chặt chẽ của nhà 
trường để luôn bảo đảm quyền lợi và lợi ích tối đa cho học sinh.

•   Phối hợp quản lý đào tạo chặt chẽ với gia đình bằng công nghệ 4.0.

LUYỆN IELTS CÙNG SMARTCOM TẠI TRƯỜNG THPT



Chương trình đào tạo Tiếng Anh học thuật và IELTS cho học sinh THPT là một chương 
trình đào tạo kéo dài khoảng 2 năm, nhằm xây dựng năng lực tiếng Anh và kỹ năng và giá 
trị của Công dân toàn cầu cho học sinh, đồng thời đạt điểm IELTS cao (từ 7.0 trở lên). Vì 
vậy, Smartcom áp dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến nhất hiện nay để hiện thực 
hóa mục tiêu đó, tiêu biểu là các phương pháp gồm:

1. Project-based learning (PBL)  (Phương pháp học theo dự án): Phương pháp này áp 
dụng chủ yếu cho kỹ năng tìm kiếm tài liệu, phát triển năng lực đọc và nghiên cứu, và 
kỹ năng Giao tiếp hiệu quả, tranh biện, và kỹ năng Nói và Viết trong bài thi IELT S (IELTS 
Speaking & Writing).

2. Flipped Classroom (Mô hình Lớp học đảo ngược): Với lợi thế có nền tảng công nghệ 
đào tạo trực tuyến mạnh, Smartcom cung cấp cho học sinh các chương trình nghiên cứu 
và thực hành tiếng Anh trực tuyến, để học sinh học các bài giảng và thực hành kiến thức 
cơ bản trước khi lên lớp học trực tiếp với giáo viên. Từ đó buổi học trực tiếp sẽ đào sâu 
hơn kiến thức và có quỹ thời gian lớn cho thực hành và chữa lỗi cho học sinh.

3. Fluency-based Instruction (Phương pháp tập trung vào sự thành thục): Vì đặc trưng 
của khóa học là tiến tới đạt một điểm số IELTS cao, nên việc học chỉ để giao tiếp thành 
thạo là không đủ, mà học sinh còn phải có khả năng thể hiện năng lực ngôn ngữ tốt nhất 
trong khoảng thời gian khắt khe của bài thi IELTS, nên việc đào tạo cần phải đạt cả sự 
thành thạo ngôn ngữ và khả năng thể hiện tốt nhất, thành thục nhất trong bài thi. 

4. Gamification (Trò chơi hóa bài học): Với đặc thù của lứa tuổi là còn chưa tập trung cao, 
nhưng hiếu động và thích cạnh tranh, nên việc tổ chức bài học theo cách cạnh tranh như 
các trò chơi (game hóa) sẽ giúp học sinh có nhiều hứng thú tham gia bài học, và phát huy 
hiệu quả học tối đa. 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

TS. Ben Williams - Giám đốc học thuật của 
Smartcom English



MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Đây là mô hình đào tạo dựa trên lợi thế về Công nghệ và sự Chuẩn 
bị công phu về học liệu của Smartcom.

•   Trước và sau giờ lên lớp: Học sinh xem bài giảng và làm các 
bài tập thực hành trên hệ thống LMS của Smartcom www.ielts.
smartcom.vn  để nắm chắc kiến thức trước giờ lên lớp.

•   Trong buổi học: thay vì nghe giảng lý thuyết, học sinh 
sẽ sử dụng kiến thức đã học online trước đó để thực hành 
theo các bài tập và dự án mà giáo viên giao, giúp đào sâu 
và mở rộng kiến thức một cách hiệu quả dưới sự giám sát 
và hướng dẫn của giáo viên.



•   Công nghệ thực tế ảo: Học sinh được cung cấp 1 App 
để học kiến thức khoa học bằng tiếng Anh (có bản song 
ngữ tiếng Việt) bằng thực tế ảo, đồng thời App đó sẽ 
được cập nhật nội dung đào tạo thuộc khóa học Pre-
IELTS liên tục (theo chương trình Cambridge KET, PET 
và FCE).

•   Cổng luyện thi IELTS: Học sinh được cung cấp 1 tài 
khoản luyện thi IELTS tại cổng ielts.smartcom.vn để 
học theo mô hình Lớp học đảo ngược trong suốt khóa 
học. Cổng luyện thi này chứa hàng nghìn bài học được 
sắp xếp khoa học, giúp học sinh có thể luyện từ cơ bản 
đến band 9.0 của IELTS.

•   Hỗ trợ qua Zoom: Bên cạnh các giờ học trên lớp trực 
tiếp, học sinh còn được hỗ trợ cá nhân qua Zoom để các 
giáo viên quản lý lớp giám sát và bổ trợ kiến thức còn 
thiếu hoặc quá trình tự nghiên cứu trên cổng luyện thi 
chưa hiểu rõ.

•   Tham khảo video giới thiệu công nghệ thực tế ảo trên 
YouTube: “X-Space - Thúc đẩy đam mê học tiếng Anh 
và Khám phá Khoa học bằng Thực tế ảo và mô hình 3D 
cho con”.

CÔNG NGHỆ HỌC TẬP 4.0



Smartcom English - Tòa nhà Smartcom - 117 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. 
Đống Đa, Hà Nội

 •  Điện thoại: 0242 242 7799 - 0242 263 3533

•  Website: www.smartcom.vn - Email: mail@smartcom.vn


