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Phần 1 : Giới thiệu sản phẩm 

Hiện nay tại các quốc gia không nói tiếng Anh như Việt Nam,  Người học gặp rất 

nhiều khó khăn với kỹ năng nói tiếng Anh . Không giống với các kỹ năng nghe, 

đọc  , viết mà người học có thể tự luyện tập, Kỹ năng nói tiếng Anh đòi hỏi sự 

tương tác cao vì vậy gần như bất khả thi để người học có thể tự luyện tập . Trong 

khi đó tại 1 thời điểm 1 giáo viên chỉ có thể hỗ trợ 1 học viên luyện tập, Vì vậy dù 

có bỏ chi phí lớn để tham gia các khóa học tại các trung tâm, người học cũng có 

rất ít cơ hội được luyện tập kỹ năng nói . 

 

Việc thiếu môi trường luyện tập, tương tác bằng tiếng anh khiến người học không 

thể hình thành phản xạ nghe – nói và luôn thiếu tự tin khi phải giao tiếp bằng tiếng 

Anh . Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực canh tranh của thế hệ trẻ Việt 

Nam trên đấu trường quốc tế . 

 

Với những trăn trở làm sao giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thể tự tin thể hiện mình 

trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, Công ty chúng tôi đã phát triển hệ thống hỗ 

trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh ICORRECT với nhiều giải pháp đột phá như 

sau : 

Giải pháp 1 : Phòng Luyện tập giả lập 

ICORRECT xây dựng một phòng luyện nói giả lập mô phỏng theo phòng thi nói 

của kỳ thi quốc tế IELTS. Khi vào phòng luyện tập học sinh sẽ có một giáo viên 

bản ngữ ảo (quốc tịch Anh/Mỹ) lần lượt đặt các câu hỏi để học sinh trả lời.  Nếu 

học sinh nghe không rõ câu hỏi có thể yêu cầu giáo viên nhắc lại câu hỏi. Khi 

nhắc lại câu hỏi giáo viên sẽ đọc câu hỏi với tốc độ chậm hơn . 

 

 

 



Hình ảnh phòng thi giả lập trên ứng dụng mobile: 

 

 

 

 Hình ảnh phòng thi giả lập trên website: 

 

 



 Sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi, học sinh có thể xem được gợi ý của 

các thầy cô để trả lời câu hỏi đó.  

 

Hình ảnh hướng dẫn trả lời câu hỏi trên app mobile: 

 

Sau khi thực hành xong học sinh có thể gửi toàn bộ phần luyện tập của 

mình đến giáo viên để nhận được lời khuyên và điểm. 

 



 

Với giải pháp phòng thi giả lập thì các thầy cô không cần phải trực tiếp  

thực hành đặt câu hỏi cho học sinh luyện tập nữa . Thầy cô chỉ cần giao bài  

về cho học sinh, và có thể chủ động vào xem phần luyện tập của học sinh  

khi có thời gian phù hợp . Học sinh cũng không cần chờ đến thời gian thực  

hành kỹ năng nói trên lớp mà có thể chủ động luyện tập với giáo viên bản ngữ  

ảo ngay cả khi ở nhà.  

 

Giáo viên ảo của ICORRECT được xây dựng từ một kho video lớn với hơn  

10,000 video quay các giáo viên bản ngữ nước ngoài (quốc tịch Anh hoặc  

Mỹ). Điều này giúp mang lại cho học sinh một cảm giác chân thực như có  

một giáo viên nước ngoài đang thực hành với mình. Từ đó giúp học sinh  

hứng thú hơn trong việc luyện tập đồng thời làm quen với phát âm chuẩn  

và dần dần tự tin hơn khi cần giao tiếp với người nước ngoài. 

 

Dưới đây là link video cách học sinh luyện tập với phòng thi giả lập của  

ICORRECT : 

https://www.youtube.com/watch?v=2EhGu-b8ae4&t=33s 

 

Giải pháp 2 : Tích hợp trực tiếp vào chương trình học trên lớp 

 

Ngân hàng câu hỏi của ICORRECT được thiết kế bám sát chương trình  

sách giáo khoa đang được giảng dạy tại các trường thcs, thpt theo từng chủ 

đề và từng tiết học . Với mỗi tiết học các thầy cô dạy trên lớp, ICORRECT  

đều đưa ra các câu hỏi mà trong câu trả lời sẽ cần sử dụng đến các từ vựng,  

ngữ pháp hoặc chủ đề đã được dạy trên lớp.  

 



 

Chúng ta hãy cùng tham khảo nội dung một bài học trong sách giáo khoa  

lớp 6 bài 7 chủ đề TELEVISION tiết học GETTING STARTED 

Trong tiết học này có đưa ra đoạn hội thoại giữa 2 học sinh trao đổi về chủ  

đề xem tivi  

 

 

 

Đồng thời có đưa ra từ vựng về các chương trình tivi, các tính từ mô tả về  

các chương trình ti vi  

 

 

 

 



 

Và dưới đây là các câu hỏi sẽ được giáo viên ảo của ICORRECT hỏi cho  

bài này 

 

 Bằng cách bám sát nội dung của từng tiết học trên lớp,  ICORRECT  

không những giúp học sinh vận dụng được chính những kiến thức đã học  

vào thực hành kỹ năng nói mà còn giúp học sinh ôn lại bài đã học trên lớp . 

 

Giải pháp 3 : Khuyến khích học sinh tự học hỏi lẫn nhau 

ICORRECT đề cao tính tự học và khuyến khích học sinh tự học hỏi lẫn  

nhau thông qua việc tham khảo các phần luyện tập của nhau . Sau khi  

luyện tập  xong và nộp bài lên, học sinh có thể xem được những bài nói tốt  

được các thầy cô chữa và chọn làm bài mẫu . Đồng thời học sinh cũng xem  

được phần luyện tập của các bạn khác trong lớp từ đó có thể học hỏi thêm  

từ chính bạn bè của mình . 

 

 

 



 

 

Giải pháp 4 : Quản lý và theo dõi tiến độ học tập 

 

ICORRECT xây dựng một hệ thống công cụ quản lý linh hoạt giúp các  

thầy cô có thể dễ dàng quản lý lớp bao gồm nhiều tính năng hữu ích như: 

- Tạo giáo án , tạo các bài về . 

- Chọn các câu hỏi để giao cho học viên, thêm hướng dẫn trả lời cho từng  

câu hỏi . 

- Giao bài về luyện nói cho học sinh. 

- Thống kê học sinh có luyện tập và nộp phần luyện tập đầy đủ và đúng  

hạn không . 

- Xem chi tiết và nghe các câu trả lời của học sinh cho mỗi bài về . 

- Chấm và chữa bài cho học sinh. 

- Chọn bài luyện tập làm bài mẫu. 

 

Với những tiện ích nói trên ICORRECT không những giúp các thầy cô dễ 

dàng tổ chức cho học sinh luyện tập kỹ năng nói mà còn giúp thầy cô theo  



dõi và đánh giá sự tiến bộ của từng học viên qua từng bài về . Ngoài ra các  

thầy cô cũng có thể tổ chức các kỳ thi nói một các nhanh chóng và hiệu  

quả . 

 

 

Ảnh quản lý danh sách bài tập đã giao 

 

 

 

 

Ảnh Thống kê trạng thái nộp bài của học sinh 

 

    



 Ảnh xem chi tiết bài luyện tập của học sinh 

 

 

 

 

Giải pháp 5 : Hệ thống đa nền tảng 

Nhằm hỗ trợ tất cả các đối tượng học sinh khác nhau, ICORRECT đã xây  

dựng hệ thống đa nền tảng bao gồm ứng dụng Android, ứng dụng IOS và  

website . Điều này cho phép học sinh có thể dễ dàng luyện tập bằng nhiều  

loại thiết bị phổ biến khác nhau như điên thoại thông minh, tablet, ipad,  

laptop và máy tính để bàn . Trong trường hợp học sinh không có thiết bị  

học sinh vẫn có thể sử dụng phòng lab của trường để tổ chức luyện tập  

hoặc thi . 

 

Giải pháp 6 : Hệ thống đánh giá năng lực chuẩn quốc tế 

 

Bên cạnh ngân hàng câu hỏi bám sát theo giáo trình sách giáo khoa trên  

lớp. ICORRECT còn cung cấp hệ thống câu hỏi đánh giá năng lực theo chuẩn 

quốc tế IELTS với hơn 300 chủ đề nói và hàng nghìn câu hỏi đa dạng có format 

tương tự các câu hỏi và chủ đề đang được sử dụng trong kỳ thi quốc tế IELTS . 



Từ đó giúp người học có cơ hội trải nghiệm tham gia bài thi một bài thi quốc tế 

và đánh giá được năng lực của mình trên tiêu chuẩn quốc tế 

Phần 2 : Sự nổi trội của sản phẩm so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị  

trường: 

Hiện nay các sản phẩm học tiếng Anh trên thị trường hầu hết chỉ tập trung vào  các 

phần ngữ pháp, từ vựng, phát âm , nghe , đọc, viết .... chứ chưa giải quyết tối ưu được 

vấn đề với kỹ năng nói . Để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh một cách hiệu người học 

thường phải bỏ ra chi phí lớn để có thể học 1-1 trực tiếp với giáo viên .  

Trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm công nghệ nhắm tới mục tiêu hỗ trợ người 

học cải thiện kỹ năng nói bằng cách kết nối người học với giáo viên thông qua hình 

thức video call . Tuy nhiên giải pháp này vấn còn nhiều hạn chế : 

Hình thức này vẫn cần giáo viên thật tương tác 1-1 với người học vì vậy chi phí 

thường rất lớn từ 5-15$/1h và vẫn cần đặt lịch hẹn với giáo viên . Vì vậy những sản 

phẩm này chỉ hỗ trợ được 1 số đối tượng nhỏ có tiềm lực về tài chính . Trong khi 

phòng luyện tập của ICORRECT , thì người học có thể chủ động luyện tập 24/7 cùng 

giáo viên ảo với chi phí thấp chỉ khoảng 2.5$ / tháng . 

 

Ngoài ra với các sản phẩm kết nối người học với giáo viên hiện nay, chất lượng và nội 

dung luyện tập sẽ không đồng nhất phụ thuộc vào các giáo viên khác nhau . Còn 

phòng luyện tập của ICORRECT sẽ cung cấp môi trường luyện tập chuẩn quốc tế 

được mô phỏng theo format của kỳ thi quốc tế IELTS . Giáo viên ảo là giáo viên bản 

ngữ có quốc tịch chuẩn Anh/ Mỹ . Ngân hàng câu hỏi của ICORRECT đã được đội 

ngũ chuyên gia là các cựu giảm khảo của IDP và BC xây dựng và kiểm soát chất 

lượng một cách chặt chẽ.  

 

Đặc biệt hơn, ICORRECT còn thiết kế các nội dung luyện tâp bám sát theo giáo trình 

sách giáo khoa của bộ giáo dục đang được giảng dạy tại hầu hết các trường THCS , 

THPT giúp học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học trên lớp để luyện tập kỹ 

năng nói.  



ICORRECT cũng có hệ thống câu hỏi luyện tập hỗ trợ người học có nhu cầu luyên thi 

kỳ thi quốc tế IELTS với hơn 350 chủ đề nói khác nhau . 

 

Bên cạnh đó ICORRECT còn có khả năng  tích hợp trực tiếp vào hoạt động đào tạo tại 

các nhà trường, trung tâm tiếng Anh. Giúp các thầy cô có thể giao bài luyện nói cho 

học sinh, theo dõi quản lý lớp và chữa lỗi sai, đưa ra lời khuyên giúp học sinh cải 

thiện năng lực mà không cần trực tiếp luyện tập với học sinh . 

 

ICORRECT không những cấp môi trường luyện nói chuẩn quốc tế 24/7 với chi phí 

thấp và kết nối người học với giáo viên , Mà ICORRECT còn xây dựng cộng đồng 

người học tiếng Anh quốc tể, kết nối và khuyến khích người học tự học hỏi lẫn 

 

Phần 3 : Khả năng mở rộng và tiềm năng ứng dụng: 

Nếu các ứng dụng kết nối với giáo viên qua hình thức video call, sẽ bị giới hạn độ phủ  

bởi số lượng giáo viên trong hệ thống thì ICORRECT không cần giáo viên thật trực  

tiếp online luyện tập cùng người học nên có thể mở rộng một cách nhanh chóng hỗ trợ  

được tất cả người học tiếng Anh .  

 

Ngoài ra chi phi để luyện tập với ICORRECT rất thấp , Người học có thể luyện tập cả  

năm với chi phí chỉ tương đương  3h luyện tập trên các nền tảng kết nối với  giáo viên  

khác . Từ đó có thể hỗ trợ đại đa số người học kể cả những người không có tiềm lục  

về tài chính . 

ICORRECT có khả năng ứng dụng vô cùng rộng rãi , không những hỗ trợ đối tượng  

người học là các cá nhân đơn lẻ mà còn có thể tích hợp trực tiếp vào giáo trình giảng  

dạy , hoạt động khảo thí của các tổ chức, đơn vị đào tạo như các trường thcs , thpt,  

trường cao đẳng, đại học , các trung tâm tiếng Anh , các nền tảng đào tạo online , các  

lớp học của các thầy cô . 



 

Phần 4 : Thị phần , Thị trường  

Hiện trên kho ứng dụng CH Play ICORRECT là ứng dụng hỗ trợ luyện IELTS 

Speaking có lượt tải nhiều nhất với gần 700,000 lượt tải trên toàn thế giới. 

ICORRECT được đông đảo người dùng quốc tế đón nhận và đánh giá tốt điển hình 

như Ấn độ với 175,948 lượt tải 

 

 

Tại Việt Nam ICORRECT nhắm đến thị trường vô cùng tiềm năng là nhóm học sinh  

trung học cơ sở, trung học phổ thông, và cao đẳng, đại học với gần 10 triệu người học. 

 

Để tiếp cận đến các đối tượng người học nói trên ICORRECT đã triển khai nhiều hoạt  

động phát triển thị trường: 

ICORRECT đã tổ chức các chương trình tài trợ về công nghệ cho các địa phương tổ  

chức kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh có kỹ năng nói với phòng luyện tập giả lập của  

ICORRECT. 

 

ICORRECT đã tổ chức các hội thảo bồi dưỡng chuyên môn cho các thầy cô về cách  

đánh giá năng lực học sinh với các tiêu chuẩn quốc tế. 



ICORRECT hỗ trợ các nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng nói tiếng  

Anh thông qua các chương trình tài trợ tài khoản và chuyển giao công nghệ. 

 

ICORRECT đã tổ chức các kỳ thi liên trường, liên tỉnh để tạo sân chơi cho các bạn  

học sinh tham dự. 

 

Phần 5 : Uy tín thương hiệu, định hướng phát triển 

Với đối tượng khách hàng cá nhân ICORRECT đã được niềm tin của cộng đồng người  

học tiếng Anh  quốc tế với hơn 700, 000 lượt tải và nhận được đánh giá 4.6/5  

Link ứng dụng trên Google play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.correct.ielts.speaking.test 

Với khách hàng là các tổ chức đào tạo ICORRECT đã được nhiều tổ chức trong và  

ngoài nước  tin dùng : 

+ Sở giáo dục tỉnh Ninh bình đã ứng dụng ICORRECT để tổ chức kỳ thi Olympic 

chinh phục IELTS vào tháng 4/2022. Trong kỳ thi 500 học sinh đã được đánh giá 

kỹ năng nói theo tiêu chuẩn IELTS ngay từ vòng sơ loại thông qua hệ thống 

ICORRECT. Đây được xem là điểm đổi mới lớn, vì trước đây, việc thi kỹ năng nói 

thường chỉ được tổ chức ở các vòng trong, khi số lượng học sinh đã được lọc bớt 

chỉ còn vài chục bạn. Nếu đánh giá kỹ năng nói với số lượng học sinh lớn hơn thì 

các địa phương chỉ có thể chọn thi dưới hình thức cho học sinh tự quay video gửi 

lại. Hình thức này không đánh giá khách quan năng lực của học sinh, vì hầu hết 

học sinh đều viết phần nói ra giấy trước và học thuộc lòng, sau đó, tập nói lại nhiều 

lần trước khi quay.  

 

 

 

 



Ảnh Đại diện ICORRECT trao tặng các gói tài trợ cho các trường trong lễ 

trao giải Olympic Chinh phục IELTS 

 

+ Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech Việt Nam đã ứng dụng ICORRECT 

để triển khai hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh trong trường và đạt được hiểu quả cao, 

Đặc biệt với lớp trung học phổ thông (Học Aptech bắt đầu từ năm lớp 10) sau khi 

kết thúc khóa học và thi đầu ra IELTS có nhiều bạn đã đạt thành tích tốt (IELTS 

7.5, 8.0) 

+ Trường Đại học VINUNI đã ứng dụng ICORRECT vào hỗ trợ đào tạo và mang lại 

hiệu  quả tích cực. Trong đó có 1 lớp tiếng anh đặc biệt (học viên là các bác sỹ của 

bệnh viện VIMEC).  Việc ứng dụng ICORRECT đã giúp học viên (là các bác sỹ) 

dù rất bận công việc và có ít thời gian nhưng vẫn có thể chủ động thực hành kỹ 

năng nói. 

+ Hệ thống giáo dục Học Mãi đã ứng dụng ICORRECT vào khóa học luyện thi IELTS 

và đang thu hút đượng số lượng lớn học viên theo học. ICORRECT đã trở thành 1 

lợi thế cạnh tranh tạo nên sự khác biệt trong khóa học . 

 

Link khóa học ICAN do Học Mãi phát hành : 

https://icanielts.hocmai.vn/ 



+ ICORRECT đã được nhiều trung tâm tiếng Anh đón nhận trong đó có 2 đơn vị tại 

Singapore là Ancend Edu và Inlingua đã ứng dụng triển khai 

Đại diện ICORRECT  triển khai với Ancend Edu 

  

 

 

Đại diện ICORRECT  triển khai với Inlingua 

 

 

 

 

 



 

+ Ngoài ra ICORRECT đã triển khai đến hơn 20 trường THCS, THPT và nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ các thầy cô và các bạn học sinh. Nhiều học sinh đã tự tin  

thể hiện năng lực của mình và có những thay đổi rõ rệt chỉ sau 1 vài lần luyện tập . 

 

Link bài 1 : 

https://youtu.be/T-K-0pJfPnM 

Link bài 2 : 

 https://youtu.be/n33zpBa5Vm4 

Link bài 3 : 

  https://www.youtube.com/watch?v=eLnkCRZZSA4 

 

Trong thời gian tới ICORRECT sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phát triển thị  

trường để lan tỏa đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước và hỗ trợ càng nhiều người học  

hơn. 

Đồng thời ICORRECT sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm ứng dụng công nghệ AI để xây  

dựng hệ thống đánh giá chấm điểm tự động.  

 

ICORRECT sẽ tiếp tục phát triển các chức năng kết nối người học như voice call,  

video call, kết bạn,chỉa sẻ , bình luận từ đó tạo nên 1 mạng xã hội học tập nơi người  

học có thể chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nâng cao trình độ. 

Bên cạnh việc cung cấp môi trường luyện tập, ICORRECT sẽ hoàn thiện thêm các hệ  

thống bài giảng, khóa học để giúp người học có thể cải thiện năng lực nhanh chóng. 

 

Phần 6 Các thông tin khác về sản phẩm 

 



- ICORRECT đã từng được Google play để cử trong danh mục “New And 

Updated App” vào 03/2019 – 04/2019 

- ICORRECT là 1 trong những sẩn phẩm số triển vọng lọt vào chung khảo 

kỳ thi Nhân Tài đất việt 2019 

- ICORRECT đã xuất sắc vượt qua 1550 công trình, dự án khác để được 

chọn vào 5 công trình dự án tiêu biểu nhất trong chương trình “Tri Thức 

Trẻ Vì Giáo Dục 2021”. 

- ICORRECT đã nhận được hơn 2600 đánh giá từ đến từ hơn 700,000 người 

dùng trên toàn cầu với số điểm đánh giá 4.6/5. 

- ICORRECT đã triển khai đến nhiều tổ chức đào tạo trong và ngoài nước và 

nhận được những phản hồi tích cực từ các thầy cô và các bạn học sinh 

- ICORRECT là sản phẩm Việt Nam được phát triển mới hoàn toàn bởi công 

ty cổ phần CSUPPORTER . Toàn bộ thống phần mềm, ứng dụng, website, 

các video câu hỏi đều được đội ngũ của ICORRECT phát triển và xây dựng 

100%. 

- Trong thời gian tới ICORRECT sẽ đẩy mạnh triển khai đến tất cả các tỉnh 

thành và theo kế hoạch đến hết năm 2023 ICORRECT sẽ tham gia hỗ trợ 

90% các tỉnh thành triển khai các kỳ thi đánh giá năng  lực học sinh đinh kỳ 

(ví dụ: các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh, Olympic tiếng Anh…) . Đồng 

thời  ICORRECT sẽ triển khai ứng dụng vào 6250 / 12500 trường thcs,thpt 

trên cả nước . 

 


