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01 THỰC TRẠNG

Năng suất lao động thấp không chỉ giới hạn cơ hội của người lao động mà còn ảnh hưởng đến tính 
hiệu quả của cả doanh nghiệp nói chung.  Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận hành ở Việt Nam còn 
phải đối mặt với thực trạng trung bình 20% lực lượng lao động thôi việc mỗi năm dù mức tăng 
lương thường niên đạt 10%. Trong cùng khảo sát trên, kết quả cho thấy có tới 31% số nhân viên 
tuy không hài lòng với tổ chức nhưng vẫn tiếp tục duy trì công việc tại đây, con số không nhỏ này 
sẽ là gánh nặng ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của toàn doanh nghiệp.

Chúng tôi, tập thể SmartR, phát triển các giải pháp đào tạo để giải quyết thực trạng 
trên cũng như hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát huy tiềm năng tối đa.

10%
mức tăng lương 

thường niên

20%
số lao động thôi việc 

mỗi năm

31%
nhân viên duy trì 

công việc dù 
không hài lòng 

với công ty

Theo Tổng cục Thống kê (General Statistics Office – GSO), năng suất lao động trung bình của 
người Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á: thấp hơn 1/6 năng suất của 
Malaysia và thậm chí dưới 1/12 so với người Singapore.

Nguồn: Theo Total Economy Database, Báo cáo năng suất lao động người Việt 2017. Conference Board, Cục Số liệu Việt Nam và CEIC, Standard Chartered.

Nguồn: Tạp chí VNExpress và Anphabe – Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Conference Board, Cục Số liệu Việt Nam và CEIC, Standard Chartered.
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SmartR (phát âm như SmartER) kết hợp công nghệ 
tiên tiến và dịch vụ chăm sóc hàng đầu để cung cấp 
các chương trình đào tạo cho từng đối tượng là cá 
nhân hoặc doanh nghiệp. 

Minh bạch (Integrity): Lời nói & hành động đi đôi
Động lực (Drive): Sống có định hướng và nỗ lực
Cảm thông (Empathy): Đặt mình vào vị trí của người khác
Nguyên bản (Authencity): Luôn là chính mình
Cảm kích (Appreciation): Biết trân trọng và cảm ơn

Giá trị cốt lõi
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Chúng tôi tin tưởng vào...

Hành trình của SmartR

Phát hành ứng 
dụng "Learn 

SmartR" phiên 
bản 1.0
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SmartR
được thành lập

SmartR tham gia
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do Quỹ Hòa Bình TP.HCM
tổ chức
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SmartR English
được tung ra thị trường

May 
2018

Nghiên cứu thị trường
& Phát triển sản phẩm
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Workshop đầu tiên
của SmartR 
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#liveSmartR
đầu tiên
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SmartR tiếp cận 
thương mại điện 
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#workSmartR
đầu tiên

Nov
2018

Chiến dịch
We've got your back
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2019

 

02 GIẢI PHÁP CỦA SMARTR

SmartR là ai?

“Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện và đưa năng suất lao 
động của người Việt Nam vượt trên các tiêu chuẩn toàn cầu.” 



Blended Learning là sự kết hợp giữa tài liệu học online và nền tảng tương tác giữa giáo viên và học 
viên thông qua cả online lẫn offline. Phương pháp này mang đến lợi thế cho học viên trong việc 
chủ động thời gian, địa điểm cũng như nội dung học tập.
Phương pháp Blended Learning do SmartR cải tiến và ứng dụng kết hợp cả ba yếu tố trong nền giáo 
dục hiện đại: học online, học offline và tự học.

Phương pháp học kết hợp Blended Learning

SmartR đã hợp tác với một số trường đại học (Cụ thể: 09/2018 kết hợp với Đại học Dầu Khí Việt Nam) 
để tiến hành khảo sát tính hiệu quả của phương pháp học Blended Learning. Kết quả cho thấy, trung 
bình, 67% học viên của SmartR cải thiện ít nhất một trình độ sau ba tháng theo học.
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Huấn luyện viên cá nhân (Personal Coach – PC) là người đồng hành trong suốt quá trình học 
tiếng Anh. Huấn luyện viên của bạn sẽ hỗ trợ bạn tạo kế hoạch học tập dựa trên mục tiêu và 
nhu cầu học tập, theo dõi tiến trình và đánh giá sự tiến bộ của bạn từng tháng.

Huấn luyện viên cá nhân



Gói đào tạo

Bài đánh giá trình độ Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Hoạt động tự học

Lớp offline

Buổi học kèm

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Đã bao gồm

Workshop

Kế hoạch & Báo cáo

Báo cáo Tổng quan

Lớp online

“Có công mài sắt, có ngày nên kim.”

SmartR English
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Theo nghiên cứu của Education First, trình độ thông 
thạo tiếng Anh có mối liên hệ mật thiết với năng suất 
lao động. Việt Nam tuy có số lượng lớn các trung 
tâm ngoại ngữ cũng như việc bồi dưỡng ngôn ngữ 
thứ hai nhận được sự đầu tư từ chính phủ, chúng ta 
vẫn chỉ xếp thứ 41 trên tổng số 88 quốc gia được đo 
lường trong Thang Chỉ số Thông Thạo Anh ngữ 
(2018). SmartR hướng đến việc cải thiện thực trạng 
trên từ một góc nhìn tiên tiến: sử dụng phương pháp 
giáo dục đã được chứng minh – Blended Learning – 
để nâng cao trình độ tiếng Anh của người trưởng 
thành, qua đó, tạo bước đệm cho người đi làm có 
được bước tiến xứng đáng trong sự nghiệp.



MỘT VÀI GIẢI PHÁP
MINH HỌA:

Chương trình Phát triển Nhân sự
Chúng tôi hiểu rằng tiếng Anh là nền tảng cho mọi nhân viên toàn cầu, song kỹ năng mềm cũng 
đóng vai trò thiết yếu. Tại SmartR, chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo cho nhân viên như 
Kỹ năng Thuyết trình, Phỏng vấn và Giao tiếp trong kinh doanh. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ 
với các doanh nghiệp nhằm tạo ra các khóa đào tạo cá nhân hóa để đáp ứng từng nhu cầu cụ thể.

Trong kỷ nguyên công nghệ số ngày nay, giải pháp đào tạo 
truyền thống và rập khuôn đã có phần lỗi thời và thiếu tính hiệu 
quả. Thay vào đó, chúng tôi phát triển giải pháp đào tạo cá nhân 
hóa, dành riêng cho mỗi doanh nghiệp và song hành cùng mục 
tiêu của doanh nghiệp đó. Để tối đa hóa tính hiệu quả, kế hoạch 
học tập của từng học viên sẽ mang tính tương quan mật thiết 
với nhu cầu quản trị của doanh nghiệp. Mỗi quý, chúng tôi sẽ 
họp bàn với cấp quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tính hiệu 
quả của chương trình và đưa ra bản báo cáo cụ thể cho tiến 
trình học tập của từng nhân viên.
Phương thức SmartR triển khai chương trình đào tạo có thể được
minh họa như sau:

1. NHẬN DIỆN NHU CẦU DOANH NGHIỆP

2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO 

3. TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4. THEO DÕI
TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

5. ĐÁNH GIÁ
VÀ LÀM BÁO CÁO

�

Kỹ năng họp bàn & Thuyết trình

Marketing

Phát triển sản phẩm & Công nghệ 

Chăm sóc khách hàng

Quản trị dự án

Khởi nghiệp

Lãnh đạo

Mở rộng mạng lưới

Viết CV & Đơn xin việc

Kỹ năng phỏng vấn



Trong suốt khóa học, người học 
sẽ trải nghiệm phương pháp kết 
hợp giữa hiện đại và truyền 
thống, bao gồm: Học offline, học 
online và tự học. 

Sau khi hoàn thành bài đánh giá, 
người học sẽ được lên kế hoạch 
học tập dựa trên trình độ, nhu 
cầu và sở thích cá nhân. 

Cuối mỗi tháng học, học viên sẽ 
được Huấn luyện viên cá nhân 
hỗ trợ lên lịch buổi sơ kết nhằm 
đánh giá tiến độ và cập nhập tình 
hình học tập. Đối với doanh 
nghiệp, đội ngũ SmartR sẽ cung 
cấp Báo cáo Quý nhằm giúp cấp 
quản lý nắm bắt tiến độ học tập 
của nhân viên cũng như tình 
hình ROI (Return on Investment).

Bài đánh giá1

Kế hoạch
học tập
cá nhân

2

Tự học3
Học nhóm
online và offline

4

Workshop5

Đánh giá tiến độ 
và lên kế hoạch mới 6

SmartR’s LMS system is a learning management 
platform allowing the trainer to easily design blended 

learning courses and the Learners can seamlessly 
switch from self-study to online or offline classes.

Hành trình học tập

Hệ thống quản lý học trực tuyến



Ứng dụng “Learn SmartR”
“Learn SmartR” là ứng dụng hỗ trợ người 
học đặt lớp offline.

Mô hình lớp học 1:5 cho phép học viên 
nhiều hơn cơ hội thực hành. 

Mang đến sự linh động trong chọn lựa thời 
gian, địa điểm và huấn luyện viên, từ đó tạo 
ra trải nghiệm thuận tiện nhất có thể.

Học viên được phép chọn lựa giữa các chủ 
đề và nội dung học phù hợp nhu cầu và sở 
thích cá nhân.

Đội ngũ giáo viên trình độ cao, bao gồm cả 
giáo viên Việt Nam và bản xứ.



Tải ứng dụng 
“Learn SmartR”

Tạo tài khoản
Chọn bài học 
theo sở thích

Đặt lớp với địa 
điểm và giờ học 

phù hợp

Xác nhận và 
đến lớp

1 5
2 4

3

5 BƯỚC ĐỂ “LEARN SMARTR”



ĐIỀU GÌ KHIẾN SMARTR ĐỘC ĐÁO
SmartR tập trung vào các chương trình đào tạo nhân viên cho nhiều hình thức doanh nghiệp, bao gồm 
các khóa như tiếng Anh Thương mại, tiếng Anh Nhà hàng – Khách sạn, tiếng Anh Kỹ sư Phần mềm, tiếng 
Anh Y khoa, tiếng Anh Du lịch, v.v  Mỗi chương trình đều được nghiên cứu và tùy biến nhằm đáp ứng nhu 
cầu và đặc điểm người đi làm.  

Mỗi lớp học của SmartR chỉ bao gồm 3 đến 5 học viên. Lịch học được thiết kế 
linh động và thuận tiện cho các học viên bận rộn. Đối với các khách hàng 

doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo cải biến để đáp ứng riêng 
cho nhu cầu từng doanh nghiệp.

NỘI DUNG
CHUYÊN NGÀNH
Được phát triển bởi chuyên gia

Nội dung mang tính thực tế

Hình thức bài tập đa dạng

HÌNH THỨC ĐA DẠNG
Tự học

Lớp online (3 học viên : 1 giáo viên)

Lớp offline (5 học viên : 1 giáo viên)

Workshop (tối đa 20 học viên)

Huấn luyện viên cá nhân & Học kèm 

DỮ LIỆU
ĐỊNH HƯỚNG
Hỗ trợ theo dõi từng tiến độ

Công cụ phân tích cho cấp quản lý

Báo cáo tháng & Báo cáo quý

CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI
Công nghệ A.I (Artificial Intelligence)

Ứng dụng tiện ích trên điện thoại

Trải nghiệm học tiên tiến
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LĨNH VỰC
Y KHOA

TỔ CHỨC
GIÁO DỤC

LĨNH VỰC
CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Dầu Khí
Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị
Y tế iMed

Công ty TNHH Rockship

Voxy là ứng dụng học ngôn ngữ đầu tiên trên thế giới 
có khả năng tùy biến theo nhu cầu người học. Với hơn 
ba triệu học viên đến từ hơn 21 quốc gia, Voxy đã 
chứng minh tính hiệu quả nhờ phương pháp hiện đại 
kết hợp cùng nền tảng công nghệ tiên tiến.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo cho các khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc nhiều 
lĩnh vực đa dạng. Dưới đây là một số khách hàng nổi bật. (Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng liên hệ 
đại diện của SmartR hoặc tham khảo trang web www.smartr.co)

Đối tác giáo dục

Đối tác địa điểm

Khách hàng nổi bật



028 710 55 330

contact@smartr.co

SmartR Blended Learning

www.smartr.co

13 Bach Dang, Binh Thanh Dist, HCMC/smartr.co


