
Công nghệ giáo dục định hướng tương lai



LabHok là chìa khoá giúp cho việc Dạy, Học,
Đánh giá và Ôn luyện trở nên dễ dàng. LabHok
cung cấp cho nhà trường và giáo viên một nền
tảng giáo dục nhằm giảm tải công việc, tăng
hiệu quả giảng dạy và hiểu năng lực học sinh
nhanh chóng. Đối với các em Học sinh,
LabHok mang đến trải nghiệm tự đánh giá, thi
thử và ôn luyện hiệu quả, là hành trang vững
chắc để các em tự tin chiến thắng những kỳ
thi quan trọng nhất trong cuộc đời.

LABHOK LÀ GÌ?
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NHÀ TRƯỜNG - GIÁO VIÊN
LabHok cung cấp một hệ sinh thái công nghệ giáo dục
trên nền tảng Internet với nhiều công cụ phong phú.
LabHok đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ công tác
tổ chức thi cử, kiểm tra, đánh giá học sinh trên quy mô
toàn trường.

LabHok là ứng dụng làm bài tập, luyện thi được tích
hợp nhiều công cụ phân tích kết quả, thống kê giúp
học sinh nắm được khả năng của bản thân trong từng
môn học, từng kỹ năng.

HỌC SINH

PHỤ HUYNH
LabHok giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình
học tập của các con.
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TẦM NHÌN & SỨ MỆNH
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       Xây dựng một hệ sinh thái toàn diện về giáo dục nhằm
đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lí của nhà trường, phát huy
vai trò giảng dạy, đánh giá học sinh của giáo viên và thúc
đẩy sự hứng thú trong học tập đối với học sinh. 

Công nghệ giáo dục định hướng tương lai
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VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH LABHOK là một công ty 100%
vốn đầu tư của Nhật Bản do Tập Đoàn Classi
Corp (Trang chủ: classi.jp) và Tập Đoàn Sun

Asterisk Nhật Bản (Trang chủ: sun-asterisk.vn)
thành lập ngày 03/12/2018 tại Việt Nam.

 
 



Tại Nhật Bản, chúng tôi cung cấp nền
tảng giáo dục ứng dụng CNTT cho nhiều
mục đích khác nhau. 

Trường THPT

Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ tại hơn
3.000 trường trung học phổ thông (chiếm 60%
số lượng trường trung học ở Nhật Bản (Thống
kê tính tới tháng 10 năm 2021)

3000
Người dùng

Các giáo viên sẽ ra các đề thi và kiểm tra ở mức cơ
bản vì mục đích của các bài thi trên web là nhằm tạo
động lực cho học sinh. Do đó, tỷ lệ nộp bài của học
sinh luôn ở mức > 90%

1.450.000

TẠI NHẬT BẢN
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


2022 | LabHok

Color the future 
Our SloganOur Slogan



Công nghệ sẽ không bao giờ thay thế
được những giáo viên tuyệt vời, nhưng nếu

công nghệ nằm trong tay họ, nó sẽ mang tính
thay đổi lớn.

George Couros



Xây dựng và thực hiện kế
hoạch dạy học

Quản lý học sinh

Tổ chức thực hiện các hoạt
động dạy học

Tham gia bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng và sáng kiến kinh nghiệm

Xây dựng, bảo quản hồ sơ
giảng dạy, giáo dục

Các hoạt động khác

Phối hợp với gia đình và cộng
đồng giáo dục học sinh

Tham gia hoạt động chuyên môn, dự giờ

Thầy cô đang có quá
nhiều việc phải làm?
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Cách LabHok hỗ trợ thầy cô
RA ĐỀ - TỔ CHỨC THI CỬ

Tự động tạo đề bằng công nghệ nhận diện thông minh.

Đảo thứ tự câu hỏi, thứ tự đáp án, tạo lên tới 50 mã đề 

Tổ chức thi Thử THPT, đánh giá năng lực của Nhà trường

Chỉ định thời gian làm bài, hạn nộp linh hoạt

Thông báo nhắc nhở học sinh làm bài và nộp bài

In đề dự phòng trường hợp cần dùng để làm bài trực tiếp
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THỐNG KÊ - QUẢN LÝ HỌC SINH

Tự động chấm điểm (đối với bài Trắc nghiệm).

Theo dõi trạng thái làm bài, giám sát thiết bị của học
sinh và biện pháp chống gian lận kiểm tra, thi cử

Xuất, in kết quả, báo cáo thống kê. Theo dõi, quản lý
lớp học, kết quả học tập của học sinh, lớp học.

Chia sẻ thông tin đến các giáo viên, phụ huynh hoặc
cấp quản lý với tính năng xuất báo cáo nhanh chóng.



NGÂN HÀNG ĐỀ CHẤT LƯỢNG CAO

Nội dung ngân hàng câu hỏi chất lượng cao, đã được
kiểm chứng và kiểm duyệt bởi đội ngũ Giáo viên, các
Giáo sư có tiếng tại Đại học sư phạm Hà Nội và Nhà
xuất bản Giáo dục.

Tạo đề từ ngân hàng câu hỏi theo Khung ma trận Đề.

Ngân hàng câu hỏi sử dụng được với đa dạng hình
thức.

Xây dựng kho tài liệu riêng của nhà trường.

Ngân hàng câu hỏi theo khung chương trình mới và
luôn được cập nhật thường niên
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TRUY CẬP LABHOK NGAY HÔM NAY!
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Hotline: 0397.589.890

https://labhok.com/sign-up?_ga=2.69993616.1401890114.1654659321-1079042271.1653373277


Bắt nguồn từ mong muốn đáp ứng nhu cầu học
tập chủ động và rèn luyện cho hai kỳ thi lớn nhất
của các em học sinh. LabHok đưa ra hai tính
năng ưu việt mới dành riêng cho các em.

Học tập số và luyện thi
online dễ dàng đối với
học sinh THPT
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Thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Tham gia thi thử THPT Quốc Gia dưới hình thức
trực tuyến 

Sự kiểm định từ các Giáo sư và giảng viên có tiếng
của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cấu trúc bám sát đề thi THPT Quốc gia

Đầy đủ 08 môn trắc nghiệm 
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Thi thử
đánh giá
năng lực
2022

Trải nghiệm thi thử ngay tại nhà

Đề thi thử đánh giá năng lực được biên soạn bởi các Giáo
viên, Trưởng bộ môn và Giáo sư của trường Đại học sư
phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia và Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cấu trúc bám sát với nội dung thi đánh giá năng lực 

Đầy đủ 08 môn thi trắc nghiệm 
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Công nghệ giờ đây
sẽ song hành cùng
giáo dục.

2022 | LabHok



Trải nghiệm sự ưu việt của LabHok tại https://go.labhok.com/
Hotline: 0397.589.890


