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Tr ng m u giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng
thu nhận, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường
mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo.
Tr

ng ti u h c là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.

Tr ng trung h c là cơ sở giáo dục của bậc trung học nối tiếp bậc học tiểu học của hệ
thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Trường trung học được
chia thành: (1) Trường trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9; (2) Trường trung học phổ
thông từ lớp 10 đến lớp 12.
Ngoài trường tiểu học, trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, ở Việt Nam
hiện nay còn có hai loại trường phổ thông khác là: (1) Trường phổ thông cơ sở là
trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9; (2) Trường trung học
là trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12.
Tr ng đ i h c là cơ sở giáo dục đào tạo của bậc đại học. Trường đào tạo trình độ đại học
từ 4 năm đến 6 năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp phổ thông
trung học hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; từ 1 đến 2 năm đối với người có
bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.
Tr ng cao đ ng là đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo của bậc cao đẳng. Trường đào
tạo trình độ cao đẳng được thực hiện trong 3 năm đối với người có bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.
Tr ng trung h c chuyên nghi p là đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo của bậc trung
học chuyên nghiệp. Trường đào tạo trình độ trung học chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm
đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;. từ 1 đến 2 năm đối với người có
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT OF SOME STATISTICAL
INDICATORS ON EDUCATION
Kindergarten school is an educational unit of the pre-primary system. admitting
children from 3 to 6 years old to take care of and educate. It gives them preparation to
enter the primary school.
Primary school is an educational unit of primary level, comprising classes from grade
1 to grade 5.
High school is an educational unit of the secondary level. the following of the primary
system in the national education. Its purpose is to complete secondary knowledge.
Secondary school is categorized: (1) Lower secondary school from grade 6 to grade 9;
(2) Upper secondary school from grade 10 to grade 12.
Besides. there are two kinds of grade school in Vietnam as follows:
(1) Basic general school is the combination of primary school with lower secondary
school. from grade 1 to grade 9.
(2) High school is the combination of lower secondary school and upper secondary
school from grade 6 to grade 12.
University is an educational unit at the university level. Its training period lasts from 4
years to 6 years depending on the major for the graduates of the upper secondary
schools or professional secondary schools; from 1 to 2 year(s) for the graduates of the
colleges of the same major.
College is an educational and training unit at the college level. The three-year training
is applied for the graduates of the upper secondary schools or the professional
secondary schools.
Professional secondary school is an educational and training unit at the professional
secondary level. For the graduates of the lower secondary schools it applies 3 - 4 year
training, and for the graduates of the upper secondary school. it applies 1 - 2 year
training.

