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Abstract: Festival activities at kindergartens are organized with aim to develop comprehensively
personality of preschool children. These activities facilitate the formation of morality, intelligence,
artistic and aesthetic skills of preschool children. Also, the activities broaden the understanding
and vision of children about society, nature and the life around them as well as make children's life
happier. This article mentions theoretical issues of organizing festival activities for kindergarteners
and proposes some suggestions to organize some festival activities at kindergartens and encourage
the participation of children.
Keywords: Festival, festival activities, kindergarten.
1. Mở đầu
Lứa tuổi mầm non (MN) là lứa tuổi hình thành những
nền tảng ban đầu của sự phát triển nhân cách con người.
Ở lứa tuổi này, trẻ tiếp thu sự giáo dục chủ yếu của cha
mẹ, thầy cô... từ môi trường gia đình, nhà trường để phát
triển toàn diện về nhận thức, tình cảm, thể chất, thẩm mĩ.
Hoạt động lễ hội (HĐLH) ở trường MN là một trong
những hoạt động được quy định trong Điều lệ trường MN
(2015) [1] và Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ MN do
Bộ GD-ĐT ban hành (2017) [2]. Hoạt động này có vai trò
quan trọng góp phần phát triển cho trẻ về thể chất, nhận
thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mĩ. Đây là hình
thức giúp trẻ tìm hiểu về cuộc sống xã hội trong những
thời điểm có ý nghĩa nhất để giáo dục truyền thống và
mang lại niềm vui, niềm tự hào cho trẻ. Trong ngày lễ hội,
trẻ được tự do, thoải mái thể hiện khả năng của mình, có
được những cảm xúc vui sướng, phấn khởi. Thông qua
việc tham gia vào các hoạt động ngày lễ hội, trẻ được ôn
luyện và củng cố kiến thức, kĩ năng đã học; rèn luyện ý
thức tổ chức kỉ luật, sự hợp tác, chia sẻ cùng bạn bè, phát
triển tính tích cực, độc lập, sáng tạo, khả năng vận dụng
những kinh nghiệm của bản thân trong các hoạt động, phát
triển hứng thú, tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương, đất
nước. HĐLH là một phần không thể thiếu trong chương
trình giáo dục MN, đáp ứng nhu cầu cảm xúc, giao lưu và
là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Vì tầm
quan trọng của HĐLH của trẻ trong trường MN như vậy,
nên hoạt động này cần được tổ chức một cách khoa học.
Hiện nay, các trường MN đều đang thực hiện việc tổ chức
lễ hội cho trẻ trong suốt thời gian một năm học, bắt đầu từ
Ngày Khai giảng, Ngày Tết Trung thu, các ngày lễ lớn,…
và kết thúc là Ngày Bế giảng năm học.
Bài viết phân tích một số hoạt động mà các trường
MN có thể tổ chức cho trẻ trong ngày lễ hội, phù hợp với
đặc điểm tâm sinh lí trẻ MN và có tác dụng giáo dục toàn
diện cho trẻ. Trên cơ sở lí luận về các nội dung công việc
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cụ thể này, Ban Giám hiệu các trường MN có thể tham
khảo để xây dựng kế hoạch, phân công và chỉ đạo thực
hiện HĐLH cho trẻ tại trường MN.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “Hoạt động lễ hội ở trường mầm non”
Theo Từ điển Tiếng Việt (2017), “Lễ hội là cuộc vui
tổ chức chung, có các hoạt động lễ nghi mang tính văn
hóa truyền thống của dân tộc” [3; tr 401]. Theo tác giả
Nguyễn Như Ý (2014),“Lễ hội cũng là hội lễ, hình thức
sinh hoạt văn hóa xã hội của một tập thể, một tổ chức
thuộc giới, nghề, ngành hoặc tôn giáo trong phạm vi một
địa phương hoặc trong cả nước. Lễ hội có phần lễ để
tưởng niệm các anh hùng dân tộc, tổ sư một nghề, một
thần linh và phần hội. Hội có nhiều hình thức: hội giao
duyên, hội thi tài, hội văn chương, hội thượng võ…”
[4; tr 204-205]. Như vậy, có thể hiểu, HĐLH là các cuộc
vui chung mang tính lễ nghi văn hóa truyền thống của
cộng đồng, được tiến hành một cách có tổ chức nhằm
mục đích bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
“Trường MN” là đơn vị giáo dục cơ sở của bậc học
MN, có chức năng chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3
tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố
đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1.
Trường MN có các lớp nhà trẻ và mẫu giáo.
“HĐLH ở trường MN” là các cuộc vui chung, thường
tổ chức cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi) vào các dịp lễ
hội mang tính truyền thống, văn hóa của dân tộc.
2.2. Các hoạt động tổ chức cho trẻ trong ngày lễ hội tại
trường mầm non
Trường MN có thể tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ
trong ngày lễ hội nhằm hình thành và phát triển về trí tuệ,
tình cảm xã hội, đạo đức, thẩm mĩ cho trẻ. Sau đây,
chúng tôi nêu 5 hoạt động cơ bản mà nhà trường có thể
tổ chức, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia và trải nghiệm;
mỗi hoạt động sẽ được phân tích theo tính chất “đầu công
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việc” mà nhà trường cần thực hiện trong tổ chức lễ hội
cho trẻ. Cụ thể:
2.2.1. Hoạt động trang trí
Hoạt động này bao gồm 3 công việc:
- Trang trí trường (sân trường, cổng trường): Là việc
chuẩn bị cảnh quan cho ngày lễ hội trong nhà trường.
Trang trí sân trường thường được thực hiện trước 2-3 ngày
với các công việc như treo cờ nước, cờ đuôi nheo, cờ
phướn, băng rôn, dựng các tiểu cảnh, treo bong bóng, sắp
đặt các chậu cây cảnh, hoa tươi… Khung cảnh trang hoàng
của ngày lễ hội được giữ lại vài ba ngày sau buổi lễ.
- Trang trí sân khấu: Được thực hiện cùng ngày với
trang trí sân trường để tạo một tổng thể đẹp mắt, đồng
thời tạo không khí tưng bừng phấn khởi trước ngày lễ
hội. Hoạt động này cần sự góp sức của các nhân viên
trong trường như: lắp ghép sân khấu, trải thảm, dựng
phông có hình ảnh theo chủ đề, bố trí các chậu hoa, các
tiểu cảnh minh họa.
- Trang trí lớp: Là hoạt động đặc trưng riêng của từng
lớp. Mỗi giáo viên (GV) sẽ chọn cách trang trí phù hợp
với lễ hội. Trẻ sẽ cùng GV trang trí lớp với sự giúp đỡ
của GV. Trước lễ hội một tuần, GV và trẻ cùng thảo luận
các ý tưởng, lựa chọn các nguyên vật liệu, tranh ảnh, màu
sắc theo chủ đề lễ hội. GV có thể phân công cho trẻ
những công việc đơn giản (sử dụng chính các sản phẩm
tạo hình của trẻ để trang trí phông, trang trí cờ hoa cho
ngày lễ hội). Những phần việc phức tạp, GV cùng làm
với trẻ, cùng trẻ tạo ra các sản phẩm trang hoàng không
gian tổ chức lễ hội sao cho thật đẹp và rực rỡ, phù hợp
với tính chất của mỗi ngày lễ hội: vẽ tranh, cắt dán, ghép
ảnh, cắt dán cờ tổ quốc, treo tranh, dán dây xúc xích, treo
bóng bay, trang trí trang phục, mũ, giày cho các tiết mục
biểu diễn văn nghệ. GV tạo điều kiện để mỗi trẻ được
tham gia trải nghiệm với HĐLH một cách đầy cảm xúc
và hứng khởi. Hoạt động trang trí lớp giúp tạo tâm thế
tích cực chào đón lễ hội và giúp tất cả trẻ đều được hòa
mình vào không khí của lễ hội.
2.2.2. Hoạt động lễ nghi phần đầu lễ hội
HĐLH tổ chức cho trẻ ở trường MN không chỉ mang
tính chất “hội” mà còn mang tính chất nghi lễ (tuy đơn
giản) trong phần mở đầu, phù hợp với lứa tuổi trẻ MN.
Vì vậy, cần có sự chuẩn bị tốt cho hoạt động lễ nghi này.
Hoạt động lễ nghi phần mở đầu lễ hội bao gồm 4 công
việc mà hiệu trưởng cần quan tâm phân công và chỉ đạo,
đó là:
- Chuẩn bị các thiết bị, phương tiện (âm thanh, ánh
sáng,…): Âm thanh, ánh sáng là điều kiện không thể
thiếu đối với một lễ hội, đồng thời để đảm bảo việc phát
biểu, dẫn chương trình và các tiết mục biểu diễn được rõ
ràng, không bị ngắt quãng. Các thiết bị về âm thanh (máy
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cassette, loa, ampli, đàn Organ…), ánh sáng của đèn
chiếu… phải được điều chỉnh sao cho có âm lượng, độ
sáng phù hợp với không gian lễ hội cũng như đảm bảo
an toàn cho người sử dụng. Việc chuẩn bị này được thực
hiện một ngày trước lễ hội và được điểu chỉnh lại trước
khi buổi lễ hội chính thức bắt đầu.
- Sắp xếp chỗ ngồi: Là việc bố trí các khu vực cho
những người tham dự lễ hội (khách mời, cha mẹ học sinh,
trẻ các lớp,…) có thể quan sát toàn bộ những diễn biến
của lễ hội. Việc sắp xếp phải chú ý đến độ tuổi của trẻ và
khoảng cách với sân khấu: trẻ lứa tuổi nhỏ ngồi phía
trước, trẻ độ tuổi lớn hơn ngồi sau, cha mẹ học sinh ngồi
sau cùng. Vị trí của khách mời sẽ là phía trước hai bên
cánh của sân khấu. Cách bố trí hợp lí sẽ giúp cho không
gian của lễ hội trang trọng và trật tự.
- Công việc phục vụ (tiếp khách, chụp hình): Lễ hội ở
trường MN không chỉ tổ chức cho trẻ mà còn có sự tham
gia của các đại biểu ở các ban ngành, tổ chức mà trường
trực thuộc nên cần quan tâm đến công tác phục vụ để việc
tiếp đón được chu đáo. Thiệp mời được gửi đến các cơ
quan, đoàn thể trước một tuần. Trong ngày tiến hành lễ
hội, có bộ phận phụ trách đón khách, dẫn khách mời vào
vị trí ngồi và tiếp chuyện với các đại biểu. Bên cạnh đó,
để ghi lại các các hình ảnh trong lễ hội thì công tác chụp
hình là rất cần thiết.
- Dẫn chương trình: Điều cần quan tâm nhất trong
ngày lễ hội đó là người dẫn chương trình, là người có
những tố chất cần thiết: diễn đạt, mạch lạc, rõ ràng; thoải
mái, tự tin, có khả năng nói chuyện trước đám đông.
Người dẫn chương trình phải hiểu ý nghĩa của từng ngày
lễ để diễn đạt lưu loát, truyền cảm, phù hợp. GV là người
dẫn chương trình hoặc có thể tổ chức cho trẻ cùng tham
gia dẫn chương trình ở mức độ khác nhau. Để lễ hội diễn
ra một cách tươi vui, không bị ngắt quãng và thu hút sự
chú ý của khán giả, người dẫn chương trình phải hài
hước, học thuộc kịch bản để dẫn dắt các tiết mục linh
hoạt, quan sát tốt, khéo léo xử lí các tình huống xảy ra và
biết tương tác với khán giả.
2.2.3. Hoạt động văn nghệ
Để tổ chức tốt hoạt động văn nghệ trong ngày lễ hội,
nhà trường cần chú ý đến 4 công việc sau đây:
- Xác định nội dung và chọn các tiết mục phù hợp:
Các tiết mục văn nghệ là phần mà trẻ MN được tham gia
và mong đợi nhất trong lễ hội. Vì vậy, việc lựa chọn các
bài hát, bài thơ, chuyện kể… phù hợp với tính chất lễ hội
rất quan trọng. Nội dung các tiết mục văn nghệ cần đảm
bảo phù hợp với chủ đề lễ hội đồng thời sôi động, mới
mẻ với trẻ MN trong ca từ, giai điệu. Các bài hát gần gũi,
dễ thương, trong sáng, các điệu múa uyển chuyển, nhịp
nhàng với các động tác không quá phức tạo sẽ giúp trẻ
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tiếp thu nhanh. Ngoài ra, các tiết mục văn nghệ phải phù
hợp với đặc điểm ghi nhớ của trẻ để vừa sức với trẻ và
có thể biểu diễn một cách trọn vẹn.
- Tập dượt các tiết mục: Là công việc không thể thiếu
trong hoạt động văn nghệ. Với đặc điểm của trẻ MN
(nhanh nhớ nhưng cũng chóng quên) nên cần có thời gian
để trẻ luyện tập để có thể biểu diễn thuần thục trong lễ
hội. Ngoài ra, để chu đáo hơn với một tiết mục văn nghệ,
có thể cho thêm một vài trẻ dự bị đề phòng thay thế khi
trẻ có lí do không tham gia được. Việc tập dượt các tiết
mục văn nghệ được tiến hành ở các lớp và trong hoạt
động vui chơi hàng ngày của trẻ. Ngoài ra, việc tập dượt
có thể được thực hiện tại sân khấu đã được trang trí hoàn
chỉnh để trẻ nhớ vị trí biểu diễn, không bị lúng túng với
không gian rộng lớn, làm quen với hướng của sân khấu
và đảm bảo trình tự tiết mục của các lớp.
- Chuẩn bị trang phục và hóa trang: Là việc thu hút
sự chú ý của trẻ vì trẻ rất thích thú với những trang phục
có màu sắc và kiểu dáng đa dạng. Vì vậy, GV lựa chọn
trang phục biểu diễn phải có màu sắc, chất liệu phù hợp
chủ đề lễ hội và với hình thức trẻ biểu diễn. Việc chuẩn
bị bao gồm: cho trẻ ướm thử trước để chỉnh sửa cho vừa
với trẻ và ủi (là) trang phục trước khi cho trẻ mặc để biểu
diễn. Nếu tiết mục cần hóa trang cho trẻ thì cần chú ý
không quá nhiều màu sắc làm mất nét hồn nhiên của trẻ.
- Biểu diễn: Là hoạt động của trẻ và GV trình diễn
cho các khán giả xem các tiết mục đa dạng đã tập dượt
từ trước như: đơn ca, tốp ca, múa, kể chuyện, đọc thơ
diễn cảm, đóng kịch… Biểu diễn văn nghệ có thể theo
lớp hoặc theo khối tuổi. Đây là hoạt động được khách
mời, trẻ và cha mẹ mong đợi nhất trong lễ hội, vì thế,
cần động viên trẻ bình tĩnh và hoàn thành tiết mục của
mình. Các tiết mục biểu diễn phải xen kẽ giữa động và
tĩnh và theo lứa tuổi của trẻ: tiết mục của trẻ 3-4 tuổi
diễn trước, sau đó mới đến các tiết mục của trẻ 4-6 tuổi
và tiết mục của GV. Người dẫn chương trình, GV và trẻ
phải nhớ trình tự tiết mục biểu diễn để chương trình
không bị gián đoạn.
2.2.4. Hoạt động trò chơi
Để tổ chức tốt hoạt động trò chơi cho trẻ trong ngày
lễ hội, nhà trường cần:
- Xác định các trò chơi phù hợp: Các trò chơi trong
lễ hội nhằm thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ, giúp phát
triển thể lực hài hòa. Vì vậy, lựa chọn các trò chơi phải
theo chủ đề lễ hội như: trò chơi dân gian được tổ chức
trong lễ hội cổ truyền, trò chơi vận động được tổ chức
trong lễ hội kỉ niệm các ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… và trên
hết là phù hợp mức độ phát triển thể lực của trẻ theo từng
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độ tuổi. GV dựa vào chương trình giáo dục MN, các tài
liệu về trò chơi dân gian, trò chơi vận động để lựa chọn
các trò chơi dân gian, trò chơi vận động cho trẻ của lớp
mình phụ trách. Sau đó, GV gửi nội dung các trò chơi
cho Ban Giám hiệu phê duyệt.
- Chuẩn bị đồ chơi, trang bị, phương tiện thực hiện
trò chơi nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ: Việc chuẩn bị
bao gồm: xác định các dụng cụ phù hợp với từng trò chơi,
đảm bảo đủ số lượng đồ chơi cho từng trẻ khi tham gia
hoạt động. Có thể sử dụng các đồ chơi có sẵn trong sân
trường hoặc GV có thể thiết kế thêm các phương tiện
phục vụ riêng cho ý tưởng của từng lớp.
- Thiết kế góc chơi ở sân trường: Các góc chơi trò
chơi dân gian, trò chơi vận động được trang trí đẹp mắt,
hấp dẫn trẻ với các vật liệu đơn giản, phù hợp với chủ đề
của ngày lễ hội để. Cần bố trí không gian của các trò chơi
rộng rãi, thoải mái, nhằm đảm bảo giao thông trong khu
vực chơi, tránh tình trạng trẻ va chạm, chấn thương khi
chơi; thiết kế các góc chơi theo khu vực tĩnh - động riêng
biệt. Công việc này cần sự hỗ trợ từ các nhân viên trong
nhà trường.
- Tổ chức chơi: GV là người chủ động trong tổ chức
cho trẻ chơi, bao quát quan sát để xử lí các tình huống
nguy hiểm xảy ra đối với trẻ. GV chia trẻ thành từng
nhóm vui chơi, luyện tập những trò chơi vận động và
khuyến khích trẻ tham gia vào các trò chơi khác nhau.
2.2.5. Hoạt động ẩm thực
Nếu tổ chức hoạt động ẩm thực trong ngày lễ hội, nhà
trường cần lưu ý:
- Xác định các món ăn: Sau khi tham gia vào các hoạt
động biểu diễn, trò chơi vận động, trẻ rất thích tham gia
vào các hoạt động ẩm thực. Lễ hội là dịp cho tất cả trẻ
tham gia cùng nhau vào các hoạt động chung, do đó nhà
trường phải xác định các món ăn theo chủ đề lễ hội và
phù hợp với trẻ ở tất cả các lứa tuổi. Nhà trường cũng có
thể nhận các món ăn do cha mẹ học sinh đóng góp nhưng
phải kiểm tra thật kĩ để đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Lựa chọn nguồn thực phẩm: Là công tác quan trọng
trong hoạt động ẩm thực để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
Nguồn thực phẩm phải rõ nguồn gốc xuất xứ, có thương
hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh các
trường hợp ngộ độc trong nhà trường.
- Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng: Để trẻ có thể
thưởng thức các món ăn một cách ngon miệng, cần
chuẩn bị: bàn, ghế, chén, muỗng, li uống nước… Tất
cả các đồ dùng này phải sắp xếp gọn gàng, thuận tiện
cho trẻ lấy. Bên cạnh đó, dụng cụ ăn uống phải đảm
bảo vệ sinh, gọn, nhẹ, để trẻ có thể cầm thoải mái,
không gây thương tích cho trẻ khi sử dụng và trong
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tình huống làm rơi xuống đất. Trẻ có thể giúp GV
trong việc sắp xếp, bàn trí bàn ăn.
- Thiết kế góc ẩm thực: Là hoạt động của GV và trẻ.
Việc trang trí góc ẩm thực giúp trẻ nhận biết đặc trưng
của các món ăn. GV và trẻ sưu tầm các hình ảnh về món
ăn, sử dụng các nguyên vật liệu để vẽ tranh, lắp ráp các
góc ẩm thực phù hợp theo chủ đề lễ hội.
- Thực hiện hoạt động: Tổ chức cho trẻ ẩm thực là
hoạt động sôi nổi, náo nhiệt vì trẻ rất thích thưởng thức
các món ăn mới. Tuy nhiên, do trẻ còn nhỏ, khả năng
cầm đồ vật chưa thật chắc chắn nên dễ xảy ra tình huống
rơi đổ thức ăn. Vì vậy, GV cần chú ý quan sát, giúp đỡ
trẻ và kịp thời nhắc nhở trẻ không chen lấn.
3. Kết luận
HĐLH tổ chức cho trẻ tại các trường MN đã trở
thành một phần không thể thiếu trong hoạt động học tập
và vui chơi của trẻ. Hoạt động này giúp trẻ nhận thức
các truyền thống và văn hóa của đất nước thông qua
nhiều hoạt động da dạng phong phú, vui tươi và sôi nổi,
từ đó, giúp trẻ phát triển toàn diện các mặt trong nhân
cách của trẻ. Bài viết đã hệ thống hóa các nội dung công
việc của HĐLH tổ chức cho trẻ tại trường mầm non, hi
vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ
quản lí và GV các trường MN để tổ chức một cách bài
bản HĐLH tại trường.
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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ...
(Tiếp theo trang 59)
3.2. Khuyến nghị
Để phát triển đội ngũ CBQL trường THPT và nhằm
thực hiện các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL, chúng
tôi đưa ra một số khuyến nghị: - UBND tỉnh Hậu Giang
chỉ đạo, thực hiện tốt đề án phát triển GD-ĐT của tỉnh và
cần có chính sách ưu đãi đối với CBQL trường học nói
chung và CBQL trường THPT nói riêng; - Sở GD-ĐT
cần xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường
THPT dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp với tình
hình thực tiễn của địa phương; tham mưu với UBND tỉnh
xây dựng kế hoạch tuyển chọn CBQL trường THPT với
hình thức cạnh tranh; thực hiện công tác đào tạo, bồi
dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo sử dụng linh
hoạt, hiệu quả đội ngũ CBQL trường THPT; - CBQL
trường THPT phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và
quyền hạn của bản thân trong việc lãnh đạo và phát triển
của nhà trường; có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng lãnh đạo, QL, tích cực
trong các hoạt động phát triển GD và đặc biệt phải tu
dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp và thích ứng với sự thay đổi trong tình hình mới.
Tài liệu tham khảo
[1] Ban Tổ chức Trung ương (2012). Hướng dẫn số 15HD/BTCTW ngày 05/11/2012 về công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí theo tinh thần Nghị
quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính
trị (khóa IX) và kết luận số 24-KL/TW ngày
05/6/2012 của Bộ chính trị (khóa XI).
[2] Chính phủ (2015). Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị
sự nghiệp công lập.
[3] Chính phủ (2017). Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
[4] Thủ tướng Chính phủ (2003). Quyết định số
27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 về việc ban hành
quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ
chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
[5] Chính phủ (2012). Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày
13/6/2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển GD-ĐT
2011-2020”.
[6] Bộ GD-ĐT (2009). Thông tư số 29/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 về Quy định Chuẩn hiệu
trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
[7] Bộ Nội vụ (2013). Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày
31/7/2018 về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc
lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
đối với công chức, viên chức và người lao động.

