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LỢI ÍCH     của
việc phòng ngừa & 

giảm thiểu LĐTE 
đối với DN

LỢI ÍCH     của
việc phòng ngừa & 

giảm thiểu LĐTE 
đối với DN

Tận dụng cơ hội từ các 
FTA thế hệ mới

Tận dụng cơ hội từ các 
FTA thế hệ mới

Tuân thủ luật phápTuân thủ luật pháp

Mở rộng cơ hội   kinh 
doanh

Mở rộng cơ hội   kinh 
doanh

Đảm bảo hiệu suất hoạt 
động lâu dài

Đảm bảo hiệu suất hoạt 
động lâu dài

Cải thiện công tác quản 
trị rủi ro

Cải thiện công tác quản 
trị rủi ro

Thể hiện đạo đức kinh
doanh và xây dựng uy tín

Thể hiện đạo đức kinh
doanh và xây dựng uy tín

PHÒNG NGỪA & GIẢM THIỂU LĐTE MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

THẾ NÀO LÀ 
LAO ĐỘNG TRẺ EM

Khái niệm và Tiêu chí xác định
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PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM

Trẻ em?

LAO ĐỘNG TRẺ EM?

5

Người chưa thành niên?

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN?
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CÁC KHÁI NIỆM

I. LUẬT PHÁP QUỐC TẾ:
► Điều 1, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (1989): Trẻ em là những người dưới 18 tuổi, trừ khi

pháp luật quốc gia quy định tuổi thành niên sớm hơn.

► Điều 2, Công ước số 182 của ILO về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động
trẻ em tồi tệ nhất (1999): Trong Công ước này, thuật ngữ “trẻ em” sẽ áp dụng cho tất cả những người
dưới 18 tuổi.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUY ĐỊNH:
► Trẻ em là người dưới 16 tuổi. (Luật Trẻ em 2016)

► Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. (Điều 21, Bộ luật dân sự 2015)

► Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. (Điều 161, Bộ luật Lao động 2012)

► Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. (Luật Thanh niên 2005)

6
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TUỔI LAO ĐỘNG 
TỐI THIỂU ?

► Tuổi tối thiểu chung: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên... (Điều 1, Bộ luật Lao động 2012)

► Tuổi tối thiểu áp dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Không được sử dụng lao động
chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh
hưởng xấu tới nhân cách của họ... (Khoản 1, Điều 163, Bộ Luật lao động 2012)

► Tuổi tối thiểu áp dụng với các công việc nhẹ:

● Khoản 1, Điều 164, Bộ luật lao động 2012: Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13
tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do BLĐTBXH quy định.

● Khoản 3, Điều 164, Bộ luật lao động 2012: Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm
việc trừ một số công việc cụ thể do BLĐTBXH quy định.

● Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH:
☑ Danh mục công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc.
☑ Danh mục công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc.

7

8

Tuổi lao động

tối thiểu

Tuổi lao động tối thiểu theo

Công ước 138

Tuổi lao động

tối thiểu theo

quy định của

pháp luật Việt Nam
Áp dụng chung

cho mọi quốc gia
Quy định ngoại lệ

Tuổi tối thiểu chung Không dưới 15 tuổi
Không dưới 14 tuổi
(cho các nước đang

phát triển)
Đủ 15 tuổi

Tuổi tối thiểu áp dụng
với các công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm
Không dưới 18 tuổi

Không dưới 16 tuổi
(nhưng an toàn và

phẩm hạnh của các em
phải được đảm bảo)

Không dưới 18 tuổi

Tuổi tối thiểu áp dụng
với các công việc nhẹ

13 – 15 tuổi
12 – 14 tuổi 

(cho các nước đang 
phát triển)

Từ 13 – dưới 15 tuổi
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LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Lao động trẻ em là thuật ngữ dùng để
chỉ tình trạng một người dưới 18 tuổi
phải làm các công việc có hại đến tinh
thần, thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân
cách của các em, hoặc phải làm việc từ
độ tuổi nhỏ khiến cho các em mất đi cơ
hội học tập và phát triển.

PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Pháp luật Việt Nam hiện tại chưa có
định nghĩa chính thức về Lao động trẻ
em.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Điều 35, Khoản 3:
Nghiêm cấm sử dụng nhân công dưới
độ tuổi lao động tối thiểu.

9

THẾ NÀO LÀ 
LAO ĐỘNG TRẺ EM

“LAO ĐỘNG TRẺ EM” được hiểu là trẻ em và
người chưa thành niên:
► Làm các công việc trái quy định pháp luật về

lao động và,
► Làm các công việc hoặc tại những nơi gây tổn

hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân
cách của các em.

10
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TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
LAO ĐỘNG TRẺ EM

11

1. LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC

Dưới
13 tuổi

Chỉ làm những công việc trong Danh mục công việc được sử dụng
người dưới 13 tuổi làm việc theo Thông tư số 11/2013/TT-LĐTBXH.

(đồng thời thỏa mãn tiêu chí thời giờ làm việc theo nhóm tuổi)

Đủ 13 – dưới 
15 tuổi

Chỉ làm những công việc trong Danh mục công việc được sử dụng
người đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc theo Thông tư số
11/2013/TT-LĐTBXH.

(đồng thời thỏa mãn tiêu chí thời giờ làm việc theo nhóm tuổi)

Đủ 15 – dưới 
18 tuổi

Được tham gia mọi công việc, trừ những công việc vi phạm Tiêu chí thứ
2 và thứ 3.

(đồng thời thỏa mãn tiêu chí thời giờ làm việc theo nhóm tuổi)

12

2. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
► Những công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người chưa thành niên quy định tại:
☑ Khoản 4, Điều 163 và Điều 165, Bộ luật Lao động 2012
☑ Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH (Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người

chưa thành niên)
☑ Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT (Danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng

lao động dưới 18 tuổi)

► Làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau):
☑ Không được sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (Khoản 2, Điều 163, Bộ luật 

Lao động 2012)
☑ Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và 

công việc theo quy định của Bộ LĐTBXH (Khoản 3, Điều 163, Bộ luật Lao động 2012)

► Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ.

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
LAO ĐỘNG TRẺ EM
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3. CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT
Không được phép sử dụng trẻ em và người chưa thành niên vào những hình thức lao động
trẻ em tồi tệ nhất khác sau đây:

● Mọi hình thức nô lệ hoặc tương tự nô lệ, như buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động
nô lệ, lao động cưỡng bức, trong đó có tuyển mộ cưỡng bức hoặc bắt buộc trẻ em
để phục vụ trong các cuộc xung đột vũ trang;

● Sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em tham gia vào hoạt động mại dâm, sản xuất văn
hóa phẩm khiêu dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm;

● Sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em tham gia các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt
là vào mục đích sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán các chất ma túy như
được xác định trong các điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam.

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
LAO ĐỘNG TRẺ EM

14

4. THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thời gian tham gia làm việc đối với trẻ em và người chưa thành niên được giới hạn theo
ngày và theo tuần theo 2 nhóm tuổi như sau:

Dưới
15 tuổi

Không quá 4 giờ/ ngày và 20 giờ/ tuần

(đồng thời thỏa mãn tiêu chí loại công việc theo nhóm tuổi)

Đủ 15 – dưới 
18 tuổi

Không quá 8 giờ/ ngày và 40 giờ/ tuần

(mọi công việc trừ công việc vi phạm Tiêu chí thứ 2 và thứ 3)

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
LAO ĐỘNG TRẺ EM
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TIÊU CHUẨN LAO 
ĐỘNG QUỐC TẾ & 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
VỀ LĐTE

15

Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, 1989 – Phê chuẩn 1990:
 Hiệp ước của Liên Hợp Quốc

 Được nhiều quốc gia thông qua nhất (194 quốc gia)

 Quy định nhiều nội dung về các quyền trẻ em, bao gồm quyền được bảo vệ khỏi lao động trẻ em.

Điều 1: Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18
tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành
niên sớm hơn.

I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE
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I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE

Công ước số 138 của ILO về độ tuổi lao động tối thiểu, 1973 – Phê chuẩn 2003:
 Quy định độ tuổi tối thiểu đối với nhiều loại công việc khác nhau.

 Được 168 quốc gia thông qua và triển khai thực hiện.

Điều 2.3: Độ tuổi tối thiểu nêu trong khoản 1 điều này phải không được thấp hơn độ
tuổi kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc, và trong bất kỳ trường hợp nào cũng
không được dưới 15 tuổi.

Điều 3.1: Đối với bất kỳ công việc hoặc nghề nghiệp nào mà do tính chất hoặc điều
kiện tiến hành có thể có hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo đức của thanh thiếu
niên thì mức tuổi lao động tối thiểu không được dưới 18 tuổi.

Công ước số 182 của ILO về những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 – Phê
chuẩn 2000:
 Quy định một số hình thức lao động trẻ em “tồi tệ nhất” cần được ưu tiên xóa bỏ.
 Là công ước của ILO được thông qua nhanh nhất với 179 quốc gia thông qua.
 Các quốc gia thông qua cần xây dựng “danh mục công việc nguy hại” trong đó bao gồm những hoạt động

không được phép giao cho người dưới 18 tuổi thực hiện.

Điều 3: Trong Công ước này, thuật ngữ “các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” bao gồm:
a) Mọi hình thức nô lệ hay tương tự nô lệ như buôn bán và vận chuyển trẻ em, gán nợ và lao
động nô lệ và lao động cưỡng bức trong đó có tuyển mộ cưỡng bức trẻ em tham gia vào các xung
đột vũ trang;
b) Sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào hoạt động mại dâm, sản xuất các sản phẩm phim ảnh
khiêu dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm.
c) Sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt vào mục đích sản
xuất và vận chuyển chất ma tuý như được nêu tại các hiệp định quốc tế;
d) Những công việc mà tính chất hoặc các điều kiện của nó có thể xâm hại đến sức khoẻ, an toàn
và đạo đức của trẻ.

I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE
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Tuyên bố Nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội,

1977 – Sửa đổi tại kỳ họp lần thứ 329, năm 2017:
 Hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia, chính phủ và các tổ chức của người sử dụng lao động

và người lao động.

 Bao gồm các quy định về độ tuổi lao động tối thiểu và các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

Điều 26: Các chính phủ nên xây dựng một chính sách quốc gia nhằm đảm bảo xóa bỏ lao động trẻ
em một cách hiệu quả; có những biện pháp tức thời và hiệu quả để bảo đảm ngăn chặn và xóa
bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất...

Điều 27: Các doanh nghiệp đa quốc gia, cũng như các doanh nghiệp trong nước cần tôn trọng độ
tuổi tối thiểu được nhận vào làm việc hoặc độ tuổi tối thiểu được làm việc để bảo đảm xóa bỏ
một cách hiệu quả lao động trẻ em hiệu trong hoạt động của họ...

I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE

Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, 1998
 Cam kết các quốc gia tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản dù đã

thông qua hay chưa thông qua các Công ước liên quan của ILO.

 Bao gồm các nguyên tắc về các quyền cơ bản trong Công ước số 138 và số 182 về lao động trẻ
em

 Được tham chiếu trong Bộ Nguyên tắc hướng dẫn của LHQ về kinh doanh và quyền con người
(UNGP).

I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE



9/18/2020

11

Công ước lao động hàng hải (Maritime Labour Convention - MLC), 2006 – Hiệu lực
20/08/2013:
 Qui định về quyền lợi của người đi biển cùng các điều kiện làm việc.

 Công ước áp dụng cho tất cả các thuyền viên trên tàu biển, bao gồm tàu dịch vụ và tàu thương mại.

Quy định 1.1 - Tuổi lao động tối thiểu

1. Người chưa đủ tuổi lao động tối thiểu không được thuê hoặc tuyển dụng hoặc làm việc trên tàu.

2. Tuổi lao động tối thiểu tại thời điểm Công ước này có hiệu lực là 16 tuổi.

3. Tuổi lao động tối thiểu cao hơn được yêu cầu trong các trường hợp nêu tại Bộ luật.

Tiêu chuẩn A1.1 - Tuổi lao động tối thiểu

1. Nghiêm cấm thuê mướn, tuyển dụng hoặc làm việc trên tàu đối với mọi người dưới 16 tuổi.

2. Nghiêm cấm thuyền viên dưới 18 tuổi làm việc ban đêm...

4. Nghiêm cấm thuê mướn, tuyển dụng hoặc làm việc đối với thuyền viên dưới 18 tuổi nếu công việc có thể
nguy hiểm đến sức khoẻ hoặc an toàn của họ...

I. TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VỀ LĐTE

II. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHÍNH CỦA VIỆT NAM 

VỀ PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LĐTE

LĐ chưa thành niên: Tuổi tối thiểu, 
Thời gian, Công việc & nơi l.việc, 

Tr.nhiệm của NSDLĐ

Bộ Luật LĐ
2012

Quyền trẻ em được
bảo vệ khỏi rơi vào

hoàn cảnh LĐTE 

Luật trẻ em
2016

Công việc & nơi làm việc
cấm sử dụng LĐ chưa

thành niên

BLLĐ: Đ.163, 165
Các TT & QĐ (1995-2017)

Công việc nhẹ được sử
dụng người < 15 tuổi

Thông tư
11/2013/BLĐTBXH

Xử phạt vi phạm hành
chính

Nghị định 28/2020/NĐ-
CP

Xử phạt vi phạm hành
chính

Nghị định 
144/2013/NĐ-CP

Xử phạt tội hình sự về
sử dụng LĐ < 16 tuổi & 

LĐTE tồi tệ nhất

Bộ Luật hình sự 
sửa đổi 2017
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1. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU:

► TUỔI TỐI THIỂU CHUNG:

Bộ Luật Lao động 2012, Điều 3, Khoản 1: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả
năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành
của người sử dụng lao động.

► TUỔI TỐI THIỂU ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI,
NGUY HIỂM:

Bộ Luật Lao động 2012, Điều 163, Khoản 1: Không được sử dụng lao động chưa thành niên
làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng
xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ BLĐTBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE

1. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU:

► TUỔI TỐI THIỂU ÁP DỤNG VỚI CÔNG VIỆC NHẸ:
(Công việc nhẹ là công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và
sự an toàn, hoặc không cản trở việc học tập hoặc đào tạo nghề của các em.)

Bộ Luật Lao động 2012, Điều 164, Khoản 1: Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ LĐTBXH
quy định.

Bộ Luật Lao động 2012, Điều 164, Khoản 3: Không được sử dụng lao động là người dưới
13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ LĐTBXH quy định.

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15
tuổi làm việc.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE
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1. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU:

► TUỔI TỐI THIỂU ÁP DỤNG VỚI CÔNG VIỆC NHẸ:

Danh mục công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc theo Thông tư số
11/2013/TT-BLĐTBXH:

a. Diễn viên: múa; hát; xiếc; điện ảnh; sân khấu kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối
(trừ múa rối dưới nước).

b. Vận động viên năng khiếu: thể dục dụng cụ, bơi lội, điền kinh (trừ tạ xích), bóng bàn,
cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bi-a, bóng đá, các môn võ, đá cầu, cầu mây, cờ vua, cờ
tướng, bóng chuyền.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE

1. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU:

► TUỔI TỐI THIỂU ÁP DỤNG VỚI CÔNG VIỆC NHẸ:

Danh mục công việc được sử dụng người từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi làm việc theo
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH:

a. Những công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc.

b. Các nghề truyền thống: chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se
nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, làm giá đỗ, làm bánh đa
(miến), làm bánh đa Kế.

c. Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm tranh Đông
Hồ, nặn tò he.

d. Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, nứa,
dừa, chuối, bèo lục bình.

e. Nuôi tằm.

f. Gói kẹo dừa.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE
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2. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC:

► DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM:

 Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ (1995)

 Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ (1996)

 Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ (1996)

 Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH (1999)

 Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH (2000)

 Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH (2003)

 Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH (2012)

 Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH (2016)

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE

2. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC:

► DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN
NGÀNH THUỶ HẢI SẢN:

 Bốc xếp thủ công ở các cảng
 Bốc xếp thủ công ở các ga, kho, bến, bãi
 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy tầu đánh cá ngoài khơi và ven biển
 Cán bộ, thuyền viên làm việc trên tầu đánh bắt hải sản ngoài khơi và ven biển
 Vận hành máy xay, nghiền, sấy phế liệu hải sản làm thức ăn gia súc
 Lặn bắt các loại hải sản tự nhiên dưới đáy biển
 Bốc xếp thủ công ở dưới các hầm tàu đánh cá biển
 Bốc dỡ đá cây, thùng đá lên xuống tàu đánh cá biển
 Làm việc thường xuyên trong hầm, kho đông lạnh
 Lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ điện lạnh, đường ống, van kết trong hầm tàu đánh cá biển
 Chế biến thủy, hải sản đông lạnh
 Vận hành hệ thống thiết bị chế biến thủy, hải sản

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE
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2. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC:

► DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM LIÊN QUAN ĐẾN
NGÀNH THUỶ HẢI SẢN:

 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh, kho lạnh, hệ thống sản xuất đá cây, đá vẩy
 Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thủy, hải sản khô; xúc rửa bao bì, bể chượp
 Sửa chữa thiết bị đánh bắt hải sản
 Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở sông, hồ, đầm
 Hóa nghiệm, phân tích chất lượng sản phẩm thủy, hải sản
 Sản xuất thức ăn cho tôm, cá
 Sản xuất, trực tiếp chỉ đạo sản xuất giống tôm, cá, nhuyễn thể và các thủy, hải sản khác
 Vệ sinh công nghiệp nhà máy chế biến thủy, hải sản
 Cán bộ, thuyền viên làm việc trên tàu thu mua, vận tải thuỷ sản trên biển
 Lặn biển (thuộc nghề nuôi cá lồng biển)
 Nghề nuôi cá lồng trên biển (thuộc nghề nuôi cá lồng biển)
 Nghề thu hoạch cá tra, basa
 Nghề nuôi tôm hùm lồng

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE

2. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC:

► DANH MỤC CHỖ LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN (LAO ĐỘNG DƯỚI 18 TUỔI)

 Bộ Luật Lao động 2012, Điều 163, Khoản 4

 Bộ Luật Lao động 2012, Điều 165

 Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH

 Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE



9/18/2020

16

2. QUY ĐỊNH VỀ LOẠI CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC:

►CHỖ LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THUỶ HẢI SẢN CẤM SỬ DỤNG
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN:

 Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ
 Thợ lặn
 Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm
 Các công việc trên tàu đi biển
 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc
 Vận hành nồi hơi
 Vận hành hệ thống lạnh (làm nước đá, đông lạnh)
 Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thủy, hải sản khô
 Công việc phải mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng lao động chưa thành niên

 Thời gian làm việc trên 04 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ
gối, nằm, cúi khom

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE

3. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Bộ Luật Lao động 2012, Điều 163, Khoản 2 & Khoản 3:

LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN TỪ ĐỦ 15 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI:

✔Không được quá 8 giờ/ ngày và 40 giờ/ tuần.

✔Được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định
của Bộ LĐTBXH.

LAO ĐỘNG DƯỚI 15 TUỔI:

✔Không được quá 4 giờ/ ngày và 20 giờ/ tuần.

✔Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

II. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LĐTE
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TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU:

Bộ Luật Lao động 2019, Điều 3, Khoản 1: Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ
trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Bộ Luật Lao động 2019, Chương XI, Mục 1, Điều 143:

1. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.

2. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định
tại Điều 147 của Bộ luật này.

3. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145 của Bộ luật.

III. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN LĐTE TRONG BLLĐ 2019

THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN:

Bộ Luật Lao động 2019, Điều 146:

1. Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01
tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

2. Thời giờ làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và
40 giờ trong 01 tuần. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban
đêm trong một số nghề, công việc theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban
hành.

CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN:

Bộ Luật Lao động 2019, Điều 147:

- Khoản 1 quy định công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm.

- Khoản 2 quy định nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm.

III. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN LĐTE TRONG BLLĐ 2019
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LĐTE TRONG CÁC 
CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ 
THƯƠNG MẠI CỦA VN
VÀ TRONG CÁC TIÊU 
CHUẨN TNXH

35

CÁC CAM KẾT LIÊN QUAN TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP
 Ngày 8/3/2018, Việt Nam cùng 10 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico,

New Zealand, Peru và Singapore chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP).

 Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn
kiện có liên quan.

 Từ ngày 14/1/2019, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam.

HIỆP ĐỊNH CPTPP, CHƯƠNG 19: LAO ĐỘNG

► Điều 19.3 (Quyền lao động): “Mỗi Bên sẽ thông qua và duy trì trong các đạo luật và quy định cũng như
trong thực hiện các đạo luật và quy định đó ở nước mình, những quyền sau đây như được nêu trong Tuyên
bố của ILO:

... (c) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em và, nhằm mục đích của Hiệp định này, cấm các
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất...

► Điều 19.6 (Lao động cưỡng bức hoặc ép buộc): “Mỗi Bên công nhận mục tiêu của việc chấm dứt mọi hình
thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc, trong đó có lao động trẻ em cưỡng bức hoặc ép buộc...”
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CÁC CAM KẾT LIÊN QUAN TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA
 Ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam

và Liên minh châu Âu (EVFTA).

 Từ ngày 1/8/2020, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực.

HIỆP ĐỊNH EVFTA, CHƯƠNG 13: THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

► Điều 13.4 (Các Tiêu chuẩn và Thỏa thuận Đa phương về Lao động): “Mỗi Bên tái khẳng định cam kết
của mình, phù hợp với các nghĩa vụ theo ILO và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại
nơi làm việc và những hành động tiếp theo, được thông qua bởi Hội nghị Lao động Quốc tế tại kỳ họp
lần thứ 86 năm 1998; sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc về các quyền cơ
bản tại nơi làm việc, cụ thể là:

... (c) loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ em...”

38

XÃ HỘIMÔI 
TRƯỜNG

KINH TẾ

amfori 
BSCI

ICTI

SA8000

RBA

SMETA

SPS

WRAP

FLA 
Workplace 

Code of 
Conduct 

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN / CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI PHỔ BIẾN
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39

Business Social Compliance Initiative

(Sáng kiến Tuân thủ Trách nhiệm xã hội trong 
kinh doanh)

amfori 
BSCI

Theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử amfori BSCI (1/2014), Phần
V – Các nguyên tắc:

Đối tác kinh doanh tuân theo nguyên tắc này, khi không sử
dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu
hoàn tất chương trình học tập bắt buộc theo quy định của
pháp luật, là dưới 15 tuổi, trừ những trường hợp ngoại lệ
được ILO công nhận áp dụng.

40

Social Accountability 8000

(Tiêu chuẩn chứng nhận xã hội)

SA8000

Theo Tiêu chuẩn quốc tế SA8000:2014, Phần III
(Định nghĩa):

► Trẻ em: Bất cứ người nào dưới 15 tuổi, trừ khi độ tuổi tối
thiểu để làm việc hoặc bắt buộc đi học được quy định cao
hơn trong luật pháp sở tại thì độ tuổi cao hơn yêu cầu được
áp dụng tại địa điểm đó.

► Lao động trẻ em: Bất cứ công việc nào được thực hiện bởi
trẻ em nhỏ hơn lứa tuổi được chỉ định trong định nghĩa trẻ
em ở trên, ngoài trừ theo Khuyến nghị ILO 146.
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41

Sedex Member Ethical Trade Audit

(Đánh giá Thương mại Đạo đức 
Thành viên Sedex)

SMETA

Theo Tiêu chí đo lường SMETA 6.1 (5/2019), Điều
khoản 4 – Lao động trẻ em và lao động trẻ:
► Không được tuyển mới lao động trẻ em.
► Trẻ em và lao động trẻ dưới 18 tuổi không được làm việc vào

ban đêm hoặc nơi có điều kiện nguy hại.
► Định nghĩa ”Trẻ em" phù hợp với các Công ước 138 về Tuổi

tối thiểu và Công ước 182 về Lao động trẻ em của ILO. Điều
này nói rằng không ai được tuyển dụng hoặc tham gia làm
việc nếu họ trẻ hơn 15 tuổi (hoặc 14 ở một số nước đang
phát triển).

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
PHÒNG NGỪA & XOÁ 
BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

42
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  

1. Đánh giá tình hình 
LĐTE trong DN & chuỗi 

cung ứng

2. Xây dựng cam kết 
chính sách

3. Triển khai các biện 
pháp trong doanh 

nghiệp

4. Kiểm soát chuỗi 
cung ứng 5. Giám sát đánh giá 6. Cung cấp thông tin

7. Huy động sự tham 
gia

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LĐTE TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

✅Đánh giá và phân tích hiện trạng: Đánh giá nội bộ hoặc thuê một tổ chức, chuyên gia bên 
ngoài có kinh nghiệm tới đánh giá.

✅Cam kết từ ban lãnh đạo cấp cao

✅Tần suất đánh giá

✅Phạm vi đánh giá

✅Chuẩn mực đánh giá

✅Năng lực của người tham gia, thực hiện đánh giá

✅Chương trình đánh giá hoàn chỉnh (Quy trình hướng dẫn, Phương tiện & công cụ hỗ trợ 
đánh giá, Biểu mẫu,…)
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  3. XÂY DỰNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH

✅Thiết lập Chính sách / Cam kết / Tiêu chuẩn / Tuyên bố / Quy tắc ứng xử về Lao động trẻ 
em

✅Nội dung phải phù hợp với quy định pháp luật quốc gia và các công ước quốc tế

✅Tham khảo ý kiến của trẻ em và lao động chưa thành niên, người đại diện của các em, 
công đoàn, các đối tác kinh doanh,...

✅Phê duyệt và ban hành bởi lãnh đạo cấp cao nhất của doanh nghiệp

✅Lồng ghép vào các quy trình hướng dẫn thực hiện của các bộ phận

✅Phổ biến, đào tạo nhận thức cho toàn bộ người lao động (Nội bộ)

✅Công khai, công bố cam kết chính sách với các bên quan tâm (Bên ngoài)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  3. TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP TRONG DOANH NGHIỆP

✅Thiết lập quy trình xử lý, khắc phục có trách nhiệm khi phát hiện ra LĐTE

✅Các bước thực hiện xử lý, khắc phục:

 Tuyển dụng - Chấm dứt việc tuyển dụng thêm trẻ em

 Tồi tệ - Xóa bỏ lao động trẻ em làm các công việc nguy hiểm, độc hại

 Thời giờ - Giảm thời gian làm việc về đúng mức quy định theo nhóm tuổi

 Thông báo - Thông báo ngay cho UBND xã/ phường hoặc đường dây nóng 111

 Hỗ trợ gia đình để tạo điều kiện cho trẻ em và lao động chưa thành niên tham gia học 
tập đào tạo.
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  4. KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG ỨNG

✅Lập sơ đồ chuỗi cung ứng & chương trình quản lý nhà thầu phụ, nhà cung cấp

✅Sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng

✅Phổ biến cam kết chính sách của doanh nghiệp

✅Đưa các quy định vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

✅Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn

✅Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất

✅Cảnh báo vi phạm

✅Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác không tuân thủ

✅Tổ chức sản xuất tập trung (nếu phù hợp)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  5. GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

✅Phân loại giám sát, đánh giá: Giám sát nội bộ; Giám sát của khách hàng; Giám sát bên 
ngoài; Giám sát độc lập

✅Tiến trình cuộc giám sát:

✅Phương pháp giám sát:

 Xem xét, kiểm tra hồ sơ, tài liệu

 Quan sát – kiểm tra hiện trường

 Phỏng vấn 
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÒNG NGỪA & XOÁ BỎ 
LĐTE  6. CUNG CẤP THÔNG TIN

✅Đối tượng, hình thức và tần suất cung cấp thông tin

✅Nội dung cung cấp thông tin

✅Cân bằng giữa đảm bảo minh bạch và phòng tránh rủi ro khi cung cấp thông tin

7. HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA TRONG PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU LĐTE

✅Tham vấn ý kiến đối tượng chịu ảnh hưởng

✅Huy động sự tham gia của gia đình

✅Phối hợp với các bên liên quan khác

✅Xem xét tác động với các nhóm dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VI PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

50
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NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 8: Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các
hành vi sau đây:

... c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng
ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 28: Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không lập
sổ theo dõi riêng hoặc có lập sổ theo dõi riêng nhưng không ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2
Điều 162 Bộ luật Lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ
quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các
hành vi sau đây:

a) Sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi mà không ký kết hợp đồng lao động bằng
văn bản với người đại diện theo pháp luật của người đó hoặc không được sự đồng ý của người từ đủ
13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

b) Sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ làm việc quy định tại khoản 2
Điều 163 của Bộ luật Lao động;

c) Sử dụng người dưới 15 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm;

d) Sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm,
trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép.
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NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Điều 28: Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các
hành vi sau đây:

a) Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hoặc chỗ làm việc, công việc, ảnh hưởng xấu đến nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc sử dụng lao động là
người chưa thành niên làm công việc, nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại Điều 165 của Bộ
luật Lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Sử dụng người từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp
luật cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Bộ luật Lao động;

c) Sử dụng người dưới 13 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo
quy định tại khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động.

NGHỊ ĐỊNH 144/2013/NĐ-CP: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

Điều 29: Vi phạm quy định về cấm lạm dụng lao động trẻ em; sử dụng trẻ em để mua, bán,
vận chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của cha, mẹ, người giám hộ, người
nuôi dưỡng trẻ em bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập,
vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trẻ em để mua, bán, vận
chuyển hàng hóa, hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép.
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BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 & LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 

Điều 147: Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc
trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
đ) Có mục đích thương mại;
e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến

60%;
g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Làm nạn nhân tự sát.

Điều 249: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
... đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

Điều 250: Tội vận chuyển trái phép chất ma túy
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
... đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

Điều 251: Tội mua bán trái phép chất ma túy
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
... e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

Điều 252: Tội chiếm đoạt chất ma túy
2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
... đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 & LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 
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Điều 253: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản
xuất trái phép chất ma túy
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:
... g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

Điều 254: Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng
vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
... g) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

Điều 255: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
... c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

Điều 256: Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
... c) Đối với người dưới 16 tuổi;

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 & LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 

Điều 296: Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi
1. Người nào sử dụng người lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc
với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc
phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa
được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể
từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%.

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 & LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 
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Điều 296: Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Làm chết người;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ

thể 61% trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn

thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn

thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
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Điều 297: Tội cưỡng bức lao động
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
... b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc
khuyết tật đặc biệt nặng;3

Điều 327: Tội chứa mại dâm
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
... đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
... a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù
chung thân:
... a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
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61

KIẾN NGHỊ
QUY TẮC ỨNG XỬ
VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

KIẾN NGHỊ:

QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ LĐTE

NGUYÊN TẮC 1. Thiết lập chính sách và thực hiện các biện pháp phòng
ngừa, xoá bỏ lao động trẻ em hiệu quả trong tất cả các hoạt động kinh
doanh và mối quan hệ kinh doanh.

NGUYÊN TẮC 2. Thực hiện quy trình tuyển dụng có trách nhiệm và đảm
bảo người lao động đạt độ tuổi lao động tối thiểu theo quy định pháp
luật.

NGUYÊN TẮC 3. Đảm bảo có hệ thống xử lý, khắc phục có trách nhiệm
nếu phát hiện lao động trẻ em tại cơ sở của mình.
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KIẾN NGHỊ:

QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ LĐTE

NGUYÊN TẮC 4. Tạo cơ hội việc làm cho phép lao động trẻ vào làm việc và
đảm bảo các điều kiện lao động phù hợp theo quy định pháp luật.

NGUYÊN TẮC 5. Đảm bảo sự bảo vệ và an toàn của trẻ em trong tất cả các
hoạt động kinh doanh và cơ sở kinh doanh.

NGUYÊN TẮC 6. Thiết lập hệ thống quản lý các đối tác kinh doanh trong
chuỗi cung ứng đảm bảo phòng ngừa lao động trẻ em.

KIẾN NGHỊ:

QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ LĐTE

NGUYÊN TẮC 7. Tổ chức không gian làm việc thân thiện với gia đình, có
chính sách hỗ trợ người lao động chăm sóc và đảm bảo việc học tập cho
con cái của họ.

NGUYÊN TẮC 8. Minh bạch và cung cấp thông tin liên quan đến quyền trẻ
em và lao động trẻ em cho các bên quan tâm.

NGUYÊN TẮC 9. Cung cấp cơ chế giám sát, khiếu nại về quyền trẻ em và
lao động trẻ em cho cộng đồng và các bên quan tâm.
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LIỆU TẬP

HUẤN CHO
DOANH

NGHIỆP VỀ
PHÒNG

NGỪA VÀ
GIẢM THIỂU
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