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LỜI NÓI ĐẦU

Lao động trẻ em (LĐTE) là một vấn đề mang tính toàn cầu, đang diễn ra ở nhiều quốc gia 
trên thế giới. Tình trạng này đã làm cho nhiều trẻ em phải bỏ học, có nhiều em đã phải 
chịu thương tật do bị bóc lột hoặc bị tai nạn khi lao động. Một số trẻ em khác có thể bị 
xâm hại tình dục gây tổn thương tinh thần suốt quãng đời còn lại. Việc mất cơ hội học tập, 
không được đào tạo nghề phù hợp với khả năng, sức khỏe yếu kém do hậu quả của lao 
động sớm làm cho trẻ mất đi cơ hội có việc làm tốt khi trưởng thành cũng như mất đi 
tương lai tốt đẹp của trẻ em và gia đình các em.

Ở Việt Nam, kết quả của cuộc “Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2018” của Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã Hội (LĐTBXH) cho thấy có 1.031.944 trẻ em và người chưa thành 
niên là lao động trẻ em, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực kinh tế phi chính thức. 
Trong số này, khoảng 51,2% thuộc nhóm từ 15 - 17 tuổi; 41,0% là trẻ em gái; 53,6% làm 
các công việc liên quan đến nông nghiệp, 23,7% trong công nghiệp, xây dựng và xấp xỉ 
21% trong các ngành nghề dịch vụ. Đáng chú ý vẫn có 34,2% làm việc trên 40h/tuần và 
50,4% LĐTE đang làm các công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.

Giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng LĐTE đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và sự 
phối hợp chặt chẽ của mọi thành phần trong xã hội, cụ thể là chính quyền các cấp, cán bộ 
bảo vệ trẻ em, nhà trường, các đoàn thể ở cấp cơ sở và đặc biệt là các bậc cha mẹ, chủ các 
cơ sở, hộ gia đình kinh doanh, sản xuất và người dân ở cộng đồng. 

Cuốn “Những điều cần biết về Lao động trẻ em” mà bạn đang có trên tay được Cục trẻ em, 
Bộ LĐTBXH, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và chuyên gia của Công ty TNHH Nghiên cứu 
thị trường và Phát triển cộng đồng (Đơn vị tư vấn cho dự án) xây dựng nhằm cung cấp 
cho các bậc cha mẹ, chủ các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh, sản xuất những kiến thức cơ 
bản về vấn đề LĐTE cũng như cách nhận biết và ứng phó khi phát hiện trường hợp LĐTE. 
Tài liệu này được tài trợ bởi “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng 
ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam” (ENHANCE) do Bộ Lao động Hoa Kỳ hỗ trợ hướng 
tới xây dựng và củng cố toàn diện, hiệu quả công cuộc phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE 
ở Việt Nam với sự tham gia của nhiều bên liên quan.
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Đặng Hoa Nam 
Cục trưởng Cục Trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt

Phần 1 Những khái niệm cơ bản
1. Quyền con người là gì? 
2. Khi nào được coi là trẻ em? 
3. Khi nào được coi là người chưa thành niên? 
4. Quyền trẻ em là gì? 
5. Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào? 
6. Quyền trẻ em được phân chia thành mấy nhóm? 
7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như thế nào? 
9. Một số thuật ngữ liên quan đến lao động trẻ em bạn cần biết 
10. Lao động trẻ em là gì? 
11. Việt Nam định nghĩa về lao động trẻ emnhư thế nào? 

Phần 2 Tại sao cần xóa bỏ lao động trẻ em?
12. Việt Nam có bao nhiêu lao động trẻ em?
13. Lao động trẻ em ở Việt Nam hay gặp ở những ngành nghề và khu vực kinh tế nào?
14. Lao động trẻ em ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào? 
15.  Lao động trẻ em ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
16. Lao động trẻ em ở Việt Nam có thời gian đi học không?
17. Lao động trẻ em ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?
18. Sử dụng lao động trẻ em có vi phạm pháp luật không?
19. Lao động trẻ em gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
20. Lao động trẻ em có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình bạn không?
21. Lao động trẻ em có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát triển của đất nước không?

Phần 3 Nhận biết lao động trẻ em 
22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là lao động trẻ em?
23. Chúng ta nhận biết lao động trẻ em dựa trên những tiêu chí nào?
24. Trẻ dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
25. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ15 tuổi có được phép lao động không?
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26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ trong một ngày sẽ bị coi là 
lao động trẻ em? 

27. Trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ một ngày sẽ bị coi là lao động trẻ em?
28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên làm việc sẽ bị coi là lao động trẻ em?
29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia? 
30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?
32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất?
33. Tình huống mẫu nhận biết lao động trẻ em
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Danh mục từ viết tắt

Phần 1 Những khái niệm cơ bản
1. Quyền con người là gì? 
2. Khi nào được coi là trẻ em? 
3. Khi nào được coi là người chưa thành niên? 
4. Quyền trẻ em là gì? 
5. Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào? 
6. Quyền trẻ em được phân chia thành mấy nhóm? 
7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như thế nào? 
9. Một số thuật ngữ liên quan đến lao động trẻ em bạn cần biết 
10. Lao động trẻ em là gì? 
11. Việt Nam định nghĩa về lao động trẻ emnhư thế nào? 

Phần 2 Tại sao cần xóa bỏ lao động trẻ em?
12. Việt Nam có bao nhiêu lao động trẻ em?
13. Lao động trẻ em ở Việt Nam hay gặp ở những ngành nghề và khu vực kinh tế nào?
14. Lao động trẻ em ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào? 
15.  Lao động trẻ em ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
16. Lao động trẻ em ở Việt Nam có thời gian đi học không?
17. Lao động trẻ em ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?
18. Sử dụng lao động trẻ em có vi phạm pháp luật không?
19. Lao động trẻ em gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
20. Lao động trẻ em có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình bạn không?
21. Lao động trẻ em có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát triển của đất nước không?

Phần 3 Nhận biết lao động trẻ em 
22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là lao động trẻ em?
23. Chúng ta nhận biết lao động trẻ em dựa trên những tiêu chí nào?
24. Trẻ dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
25. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ15 tuổi có được phép lao động không?

26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ trong một ngày sẽ bị coi là 
lao động trẻ em? 

27. Trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ một ngày sẽ bị coi là lao động trẻ em?
28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên làm việc sẽ bị coi là lao động trẻ em?
29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia? 
30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm?
32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất?
33. Tình huống mẫu nhận biết lao động trẻ em

Phần 4.  Chúng ta cần làm gì để xóa bỏ lao động trẻ em
34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát hiện lao động trẻ em hoặc trẻ em 

bị xâm hại?
35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về lao động trẻ em hoặc trẻ em bị xâm hại?
36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện lao động trẻ em hoặc trẻ em bị xâm hại?
37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện lao động trẻ em hoặc trẻ em bị 

xâm hại?
38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện trường hợp lao động trẻ em hoặc trẻ em bị xâm hại?
39. Chính quyền, Cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em, công an xã, huyện cần làm gì khi phát hiện 

trường hợp lao động trẻ em hoặc trẻ em bị xâm hại?
40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu và xóa bỏ lao động trẻ em?
41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu?
42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp cho con em mình?
43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản xuất) cần làm gì để xóa bỏ lao 

động trẻ em?
45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ lao động trẻ em?
46. Quốc tế có những quy định pháp luật nào về lao động trẻ em?
47. Công ước 138 (Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973) quy định những gì?
48. Công ước 182 (Công ước về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999) quy 

định những gì?
49. Nhà nước Việt Nam có những văn bản pháp luật nào quy định về lao động trẻ em?
50. Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về lao động trẻ em?
51. Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về lao động trẻ em?
52. Điều 146 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về lao động trẻ em?
53. Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về lao động trẻ em?
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LĐTBXH

IPEC

ILO

LĐTE

LHQ

MARKDC

Cục ATLĐ

VCCI

Lao động – Thương binh và Xã hội

Chương trình Quốc tế xóa bỏ LĐTE

Tổ chức Lao động Quốc tế

Lao động trẻ em

Liên hợp quốc

Công ty TNHH Nghiên cứu thị trường và Phát triển cộng đồng

Cục An toàn lao động

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.



1.  Quyền con người là gì?
Trên phạm vi toàn cầu, quyền con người được nêu trong “Tuyên ngôn quốc tế về nhân 
quyền năm 1948”.

Quyền con người bao gồm cả trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, trong đó yêu cầu 
mỗi công dân phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ cộng đồng. Một số 
quyền cơ bản là Quyền được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử, Quyền có  quốc 
tịch, Quyền sở hữu tài sản, Quyền tự do đi lại và cư trú, Quyền được hưởng an sinh xã hội, 
Quyền tự do bày tỏ quan điểm, v.v…

2.  Khi nào được coi là trẻ em?
Theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em thì trẻ em là người dưới 18 
tuổi trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn 
(Điều 1 Công ước LHQ về Quyền Trẻ em).

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, trẻ em là người dưới mười sáu tuổi (Điều 1 Luật trẻ 
em năm 2016).

3.  Khi nào được coi là người chưa thành niên?
Luật pháp Việt Nam quy định “Người chưa thành niên” là người chưa đủ 18 tuổi (Điều 21 
Bộ luật Dân sự năm 2015). 

4.  Quyền trẻ em là gì?
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực 
hiện để sống và lớn lên một cách lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện. Quyền trẻ 
em xuất phát từ quan điểm quyền trẻ em chính là quyền con người: trẻ em là con người, 
là thành viên của xã hội, là công dân của đất nước; và mỗi người đều được hưởng các 
quyền của mình không phải chỉ khi đã trưởng thành, mà phải ngay từ khi bắt đầu được 
sinh ra. 

Quyền trẻ em được xác lập trong “Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC)” 
(được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1989). Công ước có 54 điều khoản trong đó 
tuyên bố đầy đủ, toàn diện về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà 
tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới đều được hưởng.
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5.  Quyền trẻ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?
Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản sau đây: (a) Không phân 
biệt đối xử; (b) Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; (c) Các quyền liên quan và liên kết chặt chẽ 
với nhau, không có quyền nào là quan trọng hơn quyền nào; và (d) Tôn trọng ý kiến của 
trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

6.  Quyền trẻ được phân chia thành mấy nhóm? 
Quyền trẻ em được chia thành bốn (04) nhóm chính:

 Quyền sống còn: là quyền của trẻ được sống và được thỏa mãn những nhu cầu cơ 
bản để giúp trẻ tồn tại, bao gồm mức sống đầy đủ, có nơi ở, đủ dinh dưỡng và được 
chăm sóc sức khỏe.

 Quyền phát triển: bao gồm những quyền nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc 
sống của trẻ em và đảm bảo trẻ em có thể đạt được tiềm năng tối đa của sự phát triển 
bao gồm thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, và xã hội. 

 Quyền được bảo vệ: nhóm quyền này bao gồm những quy định nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi mọi tình huống ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của trẻ. Đặc biệt, việc 
bảo vệ trẻ em gắn liền với sự chăm sóc và chỉ bảo của cha mẹ, các thành viên trong gia 
đình, người bảo trợ về mặt luật pháp và những người khác như thầy cô giáo, cán bộ y 
tế. Bảo vệ trẻ em bao gồm cả việc chăm sóc trẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn khi trẻ bị mất 
đi môi trường gia đình; bảo vệ khỏi bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, mua 
bán và bị lạm dụng ma túy; bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang, 
những tình trạng khẩn cấp do con người hoặc thiên tai gây nên.

 Quyền tham gia: quy định người lớn phải tạo mọi điều kiện cho sự tham gia của trẻ 
để đảm bảo vai trò tích cực của trẻ em đối với cộng đồng và môi trường các em sống; 
bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến, đóng góp tiếng nói vào những vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của trẻ. 

7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
Theo quy định của pháp luật, trẻ em Việt Nam có 25  quyền, ví dụ như: quyền được sống, 
quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền về tài sản, 
quyền bí mật đời sống riêng tư, v.v… (Bạn hãy tìm hiểu thêm tại mục 1, chương 2 Luật trẻ 
em năm 2016).

8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như 
thế nào?

Bên cạnh các quyền, Luật trẻ em năm 2016 cũng quy định năm nhóm bổn phận của trẻ 
em bao gồm: 1) Bổn phận với gia đình; 2) Bổn phận với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội 
và cơ sở giáo dục khác; 3) Bổn phận với cộng đồng, xã hội; 4) Bổn phận với quê hương, 
đất nước; 5) Bổn phận với chính bản thân mình.

9. Một số thuật ngữ liên quan đến LĐTE bạn cần biết
a) Cục trẻ em 

Cục trẻ em là một đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), có 
trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 
vực trẻ em trong phạm vi trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, bao gồm hoạt động Bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. 

b) Tổ chức Lao động quốc tế

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc làm và 
thúc đẩy công bằng xã hội. 

c) Xâm hại trẻ em

Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân 
phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ 
rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác (theo khoản 5, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

d) Bóc lột trẻ em 

Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; 
trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 
mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại 
dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi (theo khoản 7, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

e) Tuổi lao động tối thiểu

Tuổi lao động tối thiểu là tuổi mà không được thấp hơn độ tuổi kết thúc chương trình 
giáo dục bắt buộc và do luật quốc gia quy định. Tuổi lao động tối thiểu được chia 

thành ba trường hợp: (1) Tuổi lao động tối thiểu chung; (2) Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và (3) Tuổi lao động tối thiểu 
áp dụng với những công việc nhẹ nhàng.

f) Công việc nhẹ với trẻ em?

Là những công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và sự 
an toàn, và/hoặc không cản trở việc học tập và/hoặc đào tạo nghề của các em.

g) Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em

Là những công việc, nơi làm việc có thể gây hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo 
đức, nhân phẩm của trẻ (như: mang vác vật nặng vượt quá trong lượng cơ thể, tiếp 
xúc thường xuyên với hóa chất, khí gas, chất nổ, nhiệt độ cao, hoặc làm việc dưới lòng 
đất, ở độ cao trên 3m, ở công trường xây dựng, trong quán bar, phòng hát karaoke, 
v.v...

h) Những hình thức LĐTE tồi tệ nhất

Hình thức LĐTE tồi tệ nhất được ILO quy định tại Điều 3, Công ước 182, gồm bốn 
nhóm hình thức như sau: a) Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống 
như nô lệ, như mua bán trẻ em, giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng 
ép hay bắt buộc để sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang; b) Việc sử dụng, mua 
bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất sách báo hay các 
chương trình, sản phẩm khiêu dâm; c) Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho 
các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy như đă 
được định nghĩa trong các hiệp ước quốc tế liên quan; và d) Những công việc có khả 
năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em, do bản chất của công 
việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc. 

10. Lao động trẻ em là gì?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: “LĐTE (Child Labour) là 
công việc khiến trẻ em mất đi tuổi thơ, tiềm năng, nhân cách, có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triển về thể chất và tinh thần của trẻ, kể cả việc cản trở khả năng đến trường. Nó bao gồm: (1) 
Những công việc nguy hiểm và gây hại cho trẻ em về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo 
đức, nhân phẩm; và (2) Những công việc cản trở việc học tập của trẻ em do lấy đi cơ hội học 
tập của các em; buộc các em phải nghỉ học sớm; và/hoặc buộc các em phải kết hợp việc học 
với làm việc nặng nhọc và trong nhiều giờ”.

11. Việt Nam định nghĩa về LĐTE như thế nào? 
Việt Nam chưa có định nghĩa chính thức về LĐTE. Tuy nhiên, căn cứ vào pháp luật quốc tế 
và quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: 
“LĐTE được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc trái quy định pháp 
luật về lao động, cản trở hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách 
của trẻ em”.

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.



1.  Quyền con người là gì?
Trên phạm vi toàn cầu, quyền con người được nêu trong “Tuyên ngôn quốc tế về nhân 
quyền năm 1948”.

Quyền con người bao gồm cả trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, trong đó yêu cầu 
mỗi công dân phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ cộng đồng. Một số 
quyền cơ bản là Quyền được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử, Quyền có  quốc 
tịch, Quyền sở hữu tài sản, Quyền tự do đi lại và cư trú, Quyền được hưởng an sinh xã hội, 
Quyền tự do bày tỏ quan điểm, v.v…

2.  Khi nào được coi là trẻ em?
Theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em thì trẻ em là người dưới 18 
tuổi trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn 
(Điều 1 Công ước LHQ về Quyền Trẻ em).

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, trẻ em là người dưới mười sáu tuổi (Điều 1 Luật trẻ 
em năm 2016).

3.  Khi nào được coi là người chưa thành niên?
Luật pháp Việt Nam quy định “Người chưa thành niên” là người chưa đủ 18 tuổi (Điều 21 
Bộ luật Dân sự năm 2015). 

4.  Quyền trẻ em là gì?
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực 
hiện để sống và lớn lên một cách lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện. Quyền trẻ 
em xuất phát từ quan điểm quyền trẻ em chính là quyền con người: trẻ em là con người, 
là thành viên của xã hội, là công dân của đất nước; và mỗi người đều được hưởng các 
quyền của mình không phải chỉ khi đã trưởng thành, mà phải ngay từ khi bắt đầu được 
sinh ra. 

Quyền trẻ em được xác lập trong “Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC)” 
(được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1989). Công ước có 54 điều khoản trong đó 
tuyên bố đầy đủ, toàn diện về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà 
tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới đều được hưởng.
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5.  Quyền trẻ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?
Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản sau đây: (a) Không phân 
biệt đối xử; (b) Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; (c) Các quyền liên quan và liên kết chặt chẽ 
với nhau, không có quyền nào là quan trọng hơn quyền nào; và (d) Tôn trọng ý kiến của 
trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

6.  Quyền trẻ được phân chia thành mấy nhóm? 
Quyền trẻ em được chia thành bốn (04) nhóm chính:

 Quyền sống còn: là quyền của trẻ được sống và được thỏa mãn những nhu cầu cơ 
bản để giúp trẻ tồn tại, bao gồm mức sống đầy đủ, có nơi ở, đủ dinh dưỡng và được 
chăm sóc sức khỏe.

 Quyền phát triển: bao gồm những quyền nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc 
sống của trẻ em và đảm bảo trẻ em có thể đạt được tiềm năng tối đa của sự phát triển 
bao gồm thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, và xã hội. 

 Quyền được bảo vệ: nhóm quyền này bao gồm những quy định nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi mọi tình huống ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của trẻ. Đặc biệt, việc 
bảo vệ trẻ em gắn liền với sự chăm sóc và chỉ bảo của cha mẹ, các thành viên trong gia 
đình, người bảo trợ về mặt luật pháp và những người khác như thầy cô giáo, cán bộ y 
tế. Bảo vệ trẻ em bao gồm cả việc chăm sóc trẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn khi trẻ bị mất 
đi môi trường gia đình; bảo vệ khỏi bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, mua 
bán và bị lạm dụng ma túy; bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang, 
những tình trạng khẩn cấp do con người hoặc thiên tai gây nên.

 Quyền tham gia: quy định người lớn phải tạo mọi điều kiện cho sự tham gia của trẻ 
để đảm bảo vai trò tích cực của trẻ em đối với cộng đồng và môi trường các em sống; 
bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến, đóng góp tiếng nói vào những vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của trẻ. 

7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
Theo quy định của pháp luật, trẻ em Việt Nam có 25  quyền, ví dụ như: quyền được sống, 
quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền về tài sản, 
quyền bí mật đời sống riêng tư, v.v… (Bạn hãy tìm hiểu thêm tại mục 1, chương 2 Luật trẻ 
em năm 2016).

8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như 
thế nào?

Bên cạnh các quyền, Luật trẻ em năm 2016 cũng quy định năm nhóm bổn phận của trẻ 
em bao gồm: 1) Bổn phận với gia đình; 2) Bổn phận với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội 
và cơ sở giáo dục khác; 3) Bổn phận với cộng đồng, xã hội; 4) Bổn phận với quê hương, 
đất nước; 5) Bổn phận với chính bản thân mình.

9. Một số thuật ngữ liên quan đến LĐTE bạn cần biết
a) Cục trẻ em 

Cục trẻ em là một đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), có 
trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 
vực trẻ em trong phạm vi trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, bao gồm hoạt động Bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. 

b) Tổ chức Lao động quốc tế

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc làm và 
thúc đẩy công bằng xã hội. 

c) Xâm hại trẻ em

Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân 
phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ 
rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác (theo khoản 5, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

d) Bóc lột trẻ em 

Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; 
trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 
mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại 
dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi (theo khoản 7, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

e) Tuổi lao động tối thiểu

Tuổi lao động tối thiểu là tuổi mà không được thấp hơn độ tuổi kết thúc chương trình 
giáo dục bắt buộc và do luật quốc gia quy định. Tuổi lao động tối thiểu được chia 

thành ba trường hợp: (1) Tuổi lao động tối thiểu chung; (2) Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và (3) Tuổi lao động tối thiểu 
áp dụng với những công việc nhẹ nhàng.

f) Công việc nhẹ với trẻ em?

Là những công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và sự 
an toàn, và/hoặc không cản trở việc học tập và/hoặc đào tạo nghề của các em.

g) Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em

Là những công việc, nơi làm việc có thể gây hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo 
đức, nhân phẩm của trẻ (như: mang vác vật nặng vượt quá trong lượng cơ thể, tiếp 
xúc thường xuyên với hóa chất, khí gas, chất nổ, nhiệt độ cao, hoặc làm việc dưới lòng 
đất, ở độ cao trên 3m, ở công trường xây dựng, trong quán bar, phòng hát karaoke, 
v.v...

h) Những hình thức LĐTE tồi tệ nhất

Hình thức LĐTE tồi tệ nhất được ILO quy định tại Điều 3, Công ước 182, gồm bốn 
nhóm hình thức như sau: a) Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống 
như nô lệ, như mua bán trẻ em, giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng 
ép hay bắt buộc để sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang; b) Việc sử dụng, mua 
bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất sách báo hay các 
chương trình, sản phẩm khiêu dâm; c) Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho 
các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy như đă 
được định nghĩa trong các hiệp ước quốc tế liên quan; và d) Những công việc có khả 
năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em, do bản chất của công 
việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc. 

10. Lao động trẻ em là gì?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: “LĐTE (Child Labour) là 
công việc khiến trẻ em mất đi tuổi thơ, tiềm năng, nhân cách, có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triển về thể chất và tinh thần của trẻ, kể cả việc cản trở khả năng đến trường. Nó bao gồm: (1) 
Những công việc nguy hiểm và gây hại cho trẻ em về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo 
đức, nhân phẩm; và (2) Những công việc cản trở việc học tập của trẻ em do lấy đi cơ hội học 
tập của các em; buộc các em phải nghỉ học sớm; và/hoặc buộc các em phải kết hợp việc học 
với làm việc nặng nhọc và trong nhiều giờ”.

11. Việt Nam định nghĩa về LĐTE như thế nào? 
Việt Nam chưa có định nghĩa chính thức về LĐTE. Tuy nhiên, căn cứ vào pháp luật quốc tế 
và quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: 
“LĐTE được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc trái quy định pháp 
luật về lao động, cản trở hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách 
của trẻ em”.

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

Bốn nhóm Quyền trẻ em

Quyền
tham

gia

Quyền
sống
còn

Quyền
phát
triển

Quyền
được

bảo vệ



1.  Quyền con người là gì?
Trên phạm vi toàn cầu, quyền con người được nêu trong “Tuyên ngôn quốc tế về nhân 
quyền năm 1948”.

Quyền con người bao gồm cả trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, trong đó yêu cầu 
mỗi công dân phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ cộng đồng. Một số 
quyền cơ bản là Quyền được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử, Quyền có  quốc 
tịch, Quyền sở hữu tài sản, Quyền tự do đi lại và cư trú, Quyền được hưởng an sinh xã hội, 
Quyền tự do bày tỏ quan điểm, v.v…

2.  Khi nào được coi là trẻ em?
Theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em thì trẻ em là người dưới 18 
tuổi trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn 
(Điều 1 Công ước LHQ về Quyền Trẻ em).

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, trẻ em là người dưới mười sáu tuổi (Điều 1 Luật trẻ 
em năm 2016).

3.  Khi nào được coi là người chưa thành niên?
Luật pháp Việt Nam quy định “Người chưa thành niên” là người chưa đủ 18 tuổi (Điều 21 
Bộ luật Dân sự năm 2015). 

4.  Quyền trẻ em là gì?
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực 
hiện để sống và lớn lên một cách lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện. Quyền trẻ 
em xuất phát từ quan điểm quyền trẻ em chính là quyền con người: trẻ em là con người, 
là thành viên của xã hội, là công dân của đất nước; và mỗi người đều được hưởng các 
quyền của mình không phải chỉ khi đã trưởng thành, mà phải ngay từ khi bắt đầu được 
sinh ra. 

Quyền trẻ em được xác lập trong “Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC)” 
(được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1989). Công ước có 54 điều khoản trong đó 
tuyên bố đầy đủ, toàn diện về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà 
tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới đều được hưởng.
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5.  Quyền trẻ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?
Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản sau đây: (a) Không phân 
biệt đối xử; (b) Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; (c) Các quyền liên quan và liên kết chặt chẽ 
với nhau, không có quyền nào là quan trọng hơn quyền nào; và (d) Tôn trọng ý kiến của 
trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

6.  Quyền trẻ được phân chia thành mấy nhóm? 
Quyền trẻ em được chia thành bốn (04) nhóm chính:

 Quyền sống còn: là quyền của trẻ được sống và được thỏa mãn những nhu cầu cơ 
bản để giúp trẻ tồn tại, bao gồm mức sống đầy đủ, có nơi ở, đủ dinh dưỡng và được 
chăm sóc sức khỏe.

 Quyền phát triển: bao gồm những quyền nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc 
sống của trẻ em và đảm bảo trẻ em có thể đạt được tiềm năng tối đa của sự phát triển 
bao gồm thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, và xã hội. 

 Quyền được bảo vệ: nhóm quyền này bao gồm những quy định nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi mọi tình huống ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của trẻ. Đặc biệt, việc 
bảo vệ trẻ em gắn liền với sự chăm sóc và chỉ bảo của cha mẹ, các thành viên trong gia 
đình, người bảo trợ về mặt luật pháp và những người khác như thầy cô giáo, cán bộ y 
tế. Bảo vệ trẻ em bao gồm cả việc chăm sóc trẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn khi trẻ bị mất 
đi môi trường gia đình; bảo vệ khỏi bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, mua 
bán và bị lạm dụng ma túy; bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang, 
những tình trạng khẩn cấp do con người hoặc thiên tai gây nên.

 Quyền tham gia: quy định người lớn phải tạo mọi điều kiện cho sự tham gia của trẻ 
để đảm bảo vai trò tích cực của trẻ em đối với cộng đồng và môi trường các em sống; 
bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến, đóng góp tiếng nói vào những vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của trẻ. 

7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
Theo quy định của pháp luật, trẻ em Việt Nam có 25  quyền, ví dụ như: quyền được sống, 
quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền về tài sản, 
quyền bí mật đời sống riêng tư, v.v… (Bạn hãy tìm hiểu thêm tại mục 1, chương 2 Luật trẻ 
em năm 2016).

8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như 
thế nào?

Bên cạnh các quyền, Luật trẻ em năm 2016 cũng quy định năm nhóm bổn phận của trẻ 
em bao gồm: 1) Bổn phận với gia đình; 2) Bổn phận với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội 
và cơ sở giáo dục khác; 3) Bổn phận với cộng đồng, xã hội; 4) Bổn phận với quê hương, 
đất nước; 5) Bổn phận với chính bản thân mình.

9. Một số thuật ngữ liên quan đến LĐTE bạn cần biết
a) Cục trẻ em 

Cục trẻ em là một đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), có 
trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 
vực trẻ em trong phạm vi trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, bao gồm hoạt động Bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. 

b) Tổ chức Lao động quốc tế

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc làm và 
thúc đẩy công bằng xã hội. 

c) Xâm hại trẻ em

Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân 
phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ 
rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác (theo khoản 5, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

d) Bóc lột trẻ em 

Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; 
trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 
mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại 
dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi (theo khoản 7, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

e) Tuổi lao động tối thiểu

Tuổi lao động tối thiểu là tuổi mà không được thấp hơn độ tuổi kết thúc chương trình 
giáo dục bắt buộc và do luật quốc gia quy định. Tuổi lao động tối thiểu được chia 

thành ba trường hợp: (1) Tuổi lao động tối thiểu chung; (2) Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và (3) Tuổi lao động tối thiểu 
áp dụng với những công việc nhẹ nhàng.

f) Công việc nhẹ với trẻ em?

Là những công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và sự 
an toàn, và/hoặc không cản trở việc học tập và/hoặc đào tạo nghề của các em.

g) Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em

Là những công việc, nơi làm việc có thể gây hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo 
đức, nhân phẩm của trẻ (như: mang vác vật nặng vượt quá trong lượng cơ thể, tiếp 
xúc thường xuyên với hóa chất, khí gas, chất nổ, nhiệt độ cao, hoặc làm việc dưới lòng 
đất, ở độ cao trên 3m, ở công trường xây dựng, trong quán bar, phòng hát karaoke, 
v.v...

h) Những hình thức LĐTE tồi tệ nhất

Hình thức LĐTE tồi tệ nhất được ILO quy định tại Điều 3, Công ước 182, gồm bốn 
nhóm hình thức như sau: a) Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống 
như nô lệ, như mua bán trẻ em, giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng 
ép hay bắt buộc để sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang; b) Việc sử dụng, mua 
bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất sách báo hay các 
chương trình, sản phẩm khiêu dâm; c) Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho 
các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy như đă 
được định nghĩa trong các hiệp ước quốc tế liên quan; và d) Những công việc có khả 
năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em, do bản chất của công 
việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc. 

10. Lao động trẻ em là gì?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: “LĐTE (Child Labour) là 
công việc khiến trẻ em mất đi tuổi thơ, tiềm năng, nhân cách, có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triển về thể chất và tinh thần của trẻ, kể cả việc cản trở khả năng đến trường. Nó bao gồm: (1) 
Những công việc nguy hiểm và gây hại cho trẻ em về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo 
đức, nhân phẩm; và (2) Những công việc cản trở việc học tập của trẻ em do lấy đi cơ hội học 
tập của các em; buộc các em phải nghỉ học sớm; và/hoặc buộc các em phải kết hợp việc học 
với làm việc nặng nhọc và trong nhiều giờ”.

11. Việt Nam định nghĩa về LĐTE như thế nào? 
Việt Nam chưa có định nghĩa chính thức về LĐTE. Tuy nhiên, căn cứ vào pháp luật quốc tế 
và quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: 
“LĐTE được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc trái quy định pháp 
luật về lao động, cản trở hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách 
của trẻ em”.

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.



1.  Quyền con người là gì?
Trên phạm vi toàn cầu, quyền con người được nêu trong “Tuyên ngôn quốc tế về nhân 
quyền năm 1948”.

Quyền con người bao gồm cả trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, trong đó yêu cầu 
mỗi công dân phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ cộng đồng. Một số 
quyền cơ bản là Quyền được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử, Quyền có  quốc 
tịch, Quyền sở hữu tài sản, Quyền tự do đi lại và cư trú, Quyền được hưởng an sinh xã hội, 
Quyền tự do bày tỏ quan điểm, v.v…

2.  Khi nào được coi là trẻ em?
Theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em thì trẻ em là người dưới 18 
tuổi trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn 
(Điều 1 Công ước LHQ về Quyền Trẻ em).

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, trẻ em là người dưới mười sáu tuổi (Điều 1 Luật trẻ 
em năm 2016).

3.  Khi nào được coi là người chưa thành niên?
Luật pháp Việt Nam quy định “Người chưa thành niên” là người chưa đủ 18 tuổi (Điều 21 
Bộ luật Dân sự năm 2015). 

4.  Quyền trẻ em là gì?
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em được hưởng, được làm, được tôn trọng và thực 
hiện để sống và lớn lên một cách lành mạnh, an toàn và phát triển toàn diện. Quyền trẻ 
em xuất phát từ quan điểm quyền trẻ em chính là quyền con người: trẻ em là con người, 
là thành viên của xã hội, là công dân của đất nước; và mỗi người đều được hưởng các 
quyền của mình không phải chỉ khi đã trưởng thành, mà phải ngay từ khi bắt đầu được 
sinh ra. 

Quyền trẻ em được xác lập trong “Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC)” 
(được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1989). Công ước có 54 điều khoản trong đó 
tuyên bố đầy đủ, toàn diện về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa mà 
tất cả trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới đều được hưởng.
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5.  Quyền trẻ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?
Quyền trẻ em được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản sau đây: (a) Không phân 
biệt đối xử; (b) Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; (c) Các quyền liên quan và liên kết chặt chẽ 
với nhau, không có quyền nào là quan trọng hơn quyền nào; và (d) Tôn trọng ý kiến của 
trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

6.  Quyền trẻ được phân chia thành mấy nhóm? 
Quyền trẻ em được chia thành bốn (04) nhóm chính:

 Quyền sống còn: là quyền của trẻ được sống và được thỏa mãn những nhu cầu cơ 
bản để giúp trẻ tồn tại, bao gồm mức sống đầy đủ, có nơi ở, đủ dinh dưỡng và được 
chăm sóc sức khỏe.

 Quyền phát triển: bao gồm những quyền nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc 
sống của trẻ em và đảm bảo trẻ em có thể đạt được tiềm năng tối đa của sự phát triển 
bao gồm thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, và xã hội. 

 Quyền được bảo vệ: nhóm quyền này bao gồm những quy định nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi mọi tình huống ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của trẻ. Đặc biệt, việc 
bảo vệ trẻ em gắn liền với sự chăm sóc và chỉ bảo của cha mẹ, các thành viên trong gia 
đình, người bảo trợ về mặt luật pháp và những người khác như thầy cô giáo, cán bộ y 
tế. Bảo vệ trẻ em bao gồm cả việc chăm sóc trẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn khi trẻ bị mất 
đi môi trường gia đình; bảo vệ khỏi bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại tình dục, mua 
bán và bị lạm dụng ma túy; bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang, 
những tình trạng khẩn cấp do con người hoặc thiên tai gây nên.

 Quyền tham gia: quy định người lớn phải tạo mọi điều kiện cho sự tham gia của trẻ 
để đảm bảo vai trò tích cực của trẻ em đối với cộng đồng và môi trường các em sống; 
bao gồm quyền được tự do bày tỏ ý kiến, đóng góp tiếng nói vào những vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của trẻ. 

7. Luật pháp Việt Nam quy định quyền trẻ em như thế nào? 
Theo quy định của pháp luật, trẻ em Việt Nam có 25  quyền, ví dụ như: quyền được sống, 
quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo 
dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền về tài sản, 
quyền bí mật đời sống riêng tư, v.v… (Bạn hãy tìm hiểu thêm tại mục 1, chương 2 Luật trẻ 
em năm 2016).

8. Luật pháp Việt Nam quy định bổn phận của trẻ em như 
thế nào?

Bên cạnh các quyền, Luật trẻ em năm 2016 cũng quy định năm nhóm bổn phận của trẻ 
em bao gồm: 1) Bổn phận với gia đình; 2) Bổn phận với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội 
và cơ sở giáo dục khác; 3) Bổn phận với cộng đồng, xã hội; 4) Bổn phận với quê hương, 
đất nước; 5) Bổn phận với chính bản thân mình.

9. Một số thuật ngữ liên quan đến LĐTE bạn cần biết
a) Cục trẻ em 

Cục trẻ em là một đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), có 
trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh 
vực trẻ em trong phạm vi trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, bao gồm hoạt động Bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. 

b) Tổ chức Lao động quốc tế

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) về việc làm và 
thúc đẩy công bằng xã hội. 

c) Xâm hại trẻ em

Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân 
phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ 
rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác (theo khoản 5, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

d) Bóc lột trẻ em 

Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; 
trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 
mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại 
dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi (theo khoản 7, điều 4 Luật trẻ em 
năm 2016).

e) Tuổi lao động tối thiểu

Tuổi lao động tối thiểu là tuổi mà không được thấp hơn độ tuổi kết thúc chương trình 
giáo dục bắt buộc và do luật quốc gia quy định. Tuổi lao động tối thiểu được chia 

thành ba trường hợp: (1) Tuổi lao động tối thiểu chung; (2) Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và (3) Tuổi lao động tối thiểu 
áp dụng với những công việc nhẹ nhàng.

f) Công việc nhẹ với trẻ em?

Là những công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và sự 
an toàn, và/hoặc không cản trở việc học tập và/hoặc đào tạo nghề của các em.

g) Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với trẻ em

Là những công việc, nơi làm việc có thể gây hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo 
đức, nhân phẩm của trẻ (như: mang vác vật nặng vượt quá trong lượng cơ thể, tiếp 
xúc thường xuyên với hóa chất, khí gas, chất nổ, nhiệt độ cao, hoặc làm việc dưới lòng 
đất, ở độ cao trên 3m, ở công trường xây dựng, trong quán bar, phòng hát karaoke, 
v.v...

h) Những hình thức LĐTE tồi tệ nhất

Hình thức LĐTE tồi tệ nhất được ILO quy định tại Điều 3, Công ước 182, gồm bốn 
nhóm hình thức như sau: a) Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống 
như nô lệ, như mua bán trẻ em, giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng 
ép hay bắt buộc để sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang; b) Việc sử dụng, mua 
bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất sách báo hay các 
chương trình, sản phẩm khiêu dâm; c) Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho 
các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt cho việc sản xuất và buôn lậu ma túy như đă 
được định nghĩa trong các hiệp ước quốc tế liên quan; và d) Những công việc có khả 
năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em, do bản chất của công 
việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc. 

10. Lao động trẻ em là gì?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: “LĐTE (Child Labour) là 
công việc khiến trẻ em mất đi tuổi thơ, tiềm năng, nhân cách, có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triển về thể chất và tinh thần của trẻ, kể cả việc cản trở khả năng đến trường. Nó bao gồm: (1) 
Những công việc nguy hiểm và gây hại cho trẻ em về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo 
đức, nhân phẩm; và (2) Những công việc cản trở việc học tập của trẻ em do lấy đi cơ hội học 
tập của các em; buộc các em phải nghỉ học sớm; và/hoặc buộc các em phải kết hợp việc học 
với làm việc nặng nhọc và trong nhiều giờ”.

11. Việt Nam định nghĩa về LĐTE như thế nào? 
Việt Nam chưa có định nghĩa chính thức về LĐTE. Tuy nhiên, căn cứ vào pháp luật quốc tế 
và quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra khái niệm về LĐTE như sau: 
“LĐTE được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc trái quy định pháp 
luật về lao động, cản trở hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách 
của trẻ em”.

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.
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PHẦN 2
TẠI SAO CẦN XÓA BỎ 
LAO ĐỘNG TRẺ EM

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.
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12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.
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12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.
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22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là LĐTE?
Câu trả lời là “Không phải”. Hàng ngày, có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang làm những 
công việc phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế và trong nước nên không bị coi 
là LĐTE. Ví dụ như: vệ sinh trong lớp học, giúp bố mẹ làm việc nhà, tham gia lao động phù 
hợp với độ tuổi và sức khỏe của trẻ như vẽ tranh gốm, vẽ tranh trên nón lá, nặn tò he…

23. Chúng ta nhận biết LĐTE dựa trên những tiêu chí nào?
Hiện nay có bốn (4) nhóm tiêu chí để giúp bất kể ai cũng có thể nhận biết một trẻ em 
hoặc người chưa thành niên có là LĐTE hay không, bao gồm:

1. Tuổi và giờ làm việc

2. Loại công việc tham gia lao động

3. Nơi làm việc

4. Các hình thức lao động trẻ em tổi tệ nhất

Những tiêu chí này được dựa trên các điều 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật lao động năm 
2019, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH và các công ước 138, 182 của ILO.

24. Trẻ em dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
Câu trả lời là “KHÔNG ĐƯỢC”, trừ khi trẻ tham gia các công việc nghệ thuật, thể dục, thể 
thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và phải có sự 
đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3, 
Điều 145 Luật lao động năm 2019).

– Các công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:

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

> 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.

25. Trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi có được phép lao 
động không?

Câu trả lời là “Có”. 

– Các công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc ( Quy 
định tại Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về Danh mục 

PHẦN 3
NHẬN BIẾT LAO ĐỘNG TRẺ EM

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc):

> 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. Nhưng không làm tổn 
hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ. Quy định tại điều 145 
Luật lao động 2019.

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

> 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.

> Nuôi tằm.

> Gói bánh, kẹo.

26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ 
trong một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 04 giờ/ngày và/hoặc trên 
20 giờ/tuần (Khoản 1, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

27. Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ 
một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 08 giờ/ngày và/hoặc trên 
40 giờ/tuần (Khoản 2, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên 
làm việc sẽ bị coi là LĐTE? 

Người chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế 
nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 146 
Luật lao động năm 2019).

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, công việc được phép làm việc 
vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” tại Phụ lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của 
Bộ LĐTBXH. 

29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những công việc được quy định tại khoản 1 điều 147 Luật lao động 2019 gồm:

– Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

– Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc 
chất gây nghiện khác;

– Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

– Phá dỡ các công trình xây dựng;

– Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

– Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

– Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Các công việc bị cấm tại “Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí 
lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục III Thông tư số 09/2020/TT-BLĐT-
BXH của Bộ LĐTBXH.

 Những công việc trái với quy định tại “Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 
dưới 15 tuổi làm việc” (Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH).

30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những NƠI LÀM VIỆC được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật lao động 2019 

gồm:

– Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

– Công trường xây dựng;

– Cơ sở giết mổ gia súc;

– Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

– Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Những nơi làm việc quy định tại “Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển 
thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục IV của Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH:

– Tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động 
nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ 
sinh lao động, bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không 
chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức 
xạ bởi tia X, các chất độc hại và các tia có hại khác.

– Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh.

– 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.

– Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc 
trên 300.

– Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m.

– Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm?

 Khi trẻ chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh 
tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 
146 Luật lao động năm 2019).

 Khi trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
đối với các nghề, công việc KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, 
công việc được phép làm việc vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” của Bộ LĐ-TB&XH.

 Khi trẻ em hoặc người chưa thành niên làm các công việc bị cấm theo quy định tại 
khoản 1, Điều 147 Bộ Luật Lao động năm 2019; Phụ lục III, Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

 Khi làm “Những công việc mà tính chất và hoàn cảnh làm việc có thể xâm hại đến sức 
khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em” (Khoản D, Điều 3, Công ước 182 của ILO).

 Khi làm những công việc khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị tổn hại về mặt thể chất, 
tâm lý hay xâm hại tình dục.

32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức LĐTE 
tồi tệ nhất

 Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống như nô lệ, như buôn bán trẻ em, 
giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng ép hay bắt buộc để sử dụng trong 
các cuộc xung đột có vũ trang;

 Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất 
sách báo hay các chương trình khiêu dâm;

 Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt 
cho việc sản xuất và buôn lậu ma tuý như đã được định nghĩa trong các hiệp ước quốc 
tế liên quan.

 Những công việc có khả năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ 
em, do bản chất của công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc.

33. Tình huống mẫu nhận biết LĐTE
Dưới đây là các tình huống mẫu nhận biết LĐTE:

1. Tình huống 1: Không phải là LĐTE

2. Tình huống 2: Là LĐTE do vi phạm số giờ làm việc

3. Tình huống 3: Là LĐTE, làm công việc độc hại, nguy hiểm 

4. Tình huống 4: Là LĐTE do làm việc nặng nhọc và làm việc sau 22h đêm 

5. Tình huống 5: Là LĐTE, làm việc tại nơi bị cấm

6. Tình huống 6, 7, 8: Là LĐTE, làm công việc tồi tệ nhất
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22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là LĐTE?
Câu trả lời là “Không phải”. Hàng ngày, có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang làm những 
công việc phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế và trong nước nên không bị coi 
là LĐTE. Ví dụ như: vệ sinh trong lớp học, giúp bố mẹ làm việc nhà, tham gia lao động phù 
hợp với độ tuổi và sức khỏe của trẻ như vẽ tranh gốm, vẽ tranh trên nón lá, nặn tò he…

23. Chúng ta nhận biết LĐTE dựa trên những tiêu chí nào?
Hiện nay có bốn (4) nhóm tiêu chí để giúp bất kể ai cũng có thể nhận biết một trẻ em 
hoặc người chưa thành niên có là LĐTE hay không, bao gồm:

1. Tuổi và giờ làm việc

2. Loại công việc tham gia lao động

3. Nơi làm việc

4. Các hình thức lao động trẻ em tổi tệ nhất

Những tiêu chí này được dựa trên các điều 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật lao động năm 
2019, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH và các công ước 138, 182 của ILO.

24. Trẻ em dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
Câu trả lời là “KHÔNG ĐƯỢC”, trừ khi trẻ tham gia các công việc nghệ thuật, thể dục, thể 
thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và phải có sự 
đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3, 
Điều 145 Luật lao động năm 2019).

– Các công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:

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

> 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.

25. Trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi có được phép lao 
động không?

Câu trả lời là “Có”. 

– Các công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc ( Quy 
định tại Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về Danh mục 

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc):

> 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. Nhưng không làm tổn 
hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ. Quy định tại điều 145 
Luật lao động 2019.

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

> 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.

> Nuôi tằm.

> Gói bánh, kẹo.

26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ 
trong một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 04 giờ/ngày và/hoặc trên 
20 giờ/tuần (Khoản 1, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

27. Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ 
một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 08 giờ/ngày và/hoặc trên 
40 giờ/tuần (Khoản 2, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên 
làm việc sẽ bị coi là LĐTE? 

Người chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế 
nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 146 
Luật lao động năm 2019).

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, công việc được phép làm việc 
vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” tại Phụ lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của 
Bộ LĐTBXH. 

29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những công việc được quy định tại khoản 1 điều 147 Luật lao động 2019 gồm:

– Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

– Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc 
chất gây nghiện khác;

– Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

– Phá dỡ các công trình xây dựng;

– Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

– Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

– Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Các công việc bị cấm tại “Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí 
lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục III Thông tư số 09/2020/TT-BLĐT-
BXH của Bộ LĐTBXH.

 Những công việc trái với quy định tại “Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 
dưới 15 tuổi làm việc” (Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH).

30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những NƠI LÀM VIỆC được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật lao động 2019 

gồm:

– Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

– Công trường xây dựng;

– Cơ sở giết mổ gia súc;

– Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

– Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Những nơi làm việc quy định tại “Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển 
thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục IV của Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH:

– Tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động 
nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ 
sinh lao động, bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không 
chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức 
xạ bởi tia X, các chất độc hại và các tia có hại khác.

– Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh.

– 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.

– Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc 
trên 300.

– Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m.

– Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm?

 Khi trẻ chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh 
tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 
146 Luật lao động năm 2019).

 Khi trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
đối với các nghề, công việc KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, 
công việc được phép làm việc vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” của Bộ LĐ-TB&XH.

 Khi trẻ em hoặc người chưa thành niên làm các công việc bị cấm theo quy định tại 
khoản 1, Điều 147 Bộ Luật Lao động năm 2019; Phụ lục III, Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

 Khi làm “Những công việc mà tính chất và hoàn cảnh làm việc có thể xâm hại đến sức 
khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em” (Khoản D, Điều 3, Công ước 182 của ILO).

 Khi làm những công việc khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị tổn hại về mặt thể chất, 
tâm lý hay xâm hại tình dục.

32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức LĐTE 
tồi tệ nhất

 Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống như nô lệ, như buôn bán trẻ em, 
giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng ép hay bắt buộc để sử dụng trong 
các cuộc xung đột có vũ trang;

 Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất 
sách báo hay các chương trình khiêu dâm;

 Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt 
cho việc sản xuất và buôn lậu ma tuý như đã được định nghĩa trong các hiệp ước quốc 
tế liên quan.

 Những công việc có khả năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ 
em, do bản chất của công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc.

33. Tình huống mẫu nhận biết LĐTE
Dưới đây là các tình huống mẫu nhận biết LĐTE:

1. Tình huống 1: Không phải là LĐTE

2. Tình huống 2: Là LĐTE do vi phạm số giờ làm việc

3. Tình huống 3: Là LĐTE, làm công việc độc hại, nguy hiểm 

4. Tình huống 4: Là LĐTE do làm việc nặng nhọc và làm việc sau 22h đêm 

5. Tình huống 5: Là LĐTE, làm việc tại nơi bị cấm

6. Tình huống 6, 7, 8: Là LĐTE, làm công việc tồi tệ nhất
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22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là LĐTE?
Câu trả lời là “Không phải”. Hàng ngày, có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang làm những 
công việc phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế và trong nước nên không bị coi 
là LĐTE. Ví dụ như: vệ sinh trong lớp học, giúp bố mẹ làm việc nhà, tham gia lao động phù 
hợp với độ tuổi và sức khỏe của trẻ như vẽ tranh gốm, vẽ tranh trên nón lá, nặn tò he…

23. Chúng ta nhận biết LĐTE dựa trên những tiêu chí nào?
Hiện nay có bốn (4) nhóm tiêu chí để giúp bất kể ai cũng có thể nhận biết một trẻ em 
hoặc người chưa thành niên có là LĐTE hay không, bao gồm:

1. Tuổi và giờ làm việc

2. Loại công việc tham gia lao động

3. Nơi làm việc

4. Các hình thức lao động trẻ em tổi tệ nhất

Những tiêu chí này được dựa trên các điều 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật lao động năm 
2019, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH và các công ước 138, 182 của ILO.

24. Trẻ em dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
Câu trả lời là “KHÔNG ĐƯỢC”, trừ khi trẻ tham gia các công việc nghệ thuật, thể dục, thể 
thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và phải có sự 
đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3, 
Điều 145 Luật lao động năm 2019).

– Các công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:

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

> 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.

25. Trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi có được phép lao 
động không?

Câu trả lời là “Có”. 

– Các công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc ( Quy 
định tại Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về Danh mục 

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc):

> 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. Nhưng không làm tổn 
hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ. Quy định tại điều 145 
Luật lao động 2019.

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

> 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.

> Nuôi tằm.

> Gói bánh, kẹo.

26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ 
trong một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 04 giờ/ngày và/hoặc trên 
20 giờ/tuần (Khoản 1, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

27. Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ 
một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 08 giờ/ngày và/hoặc trên 
40 giờ/tuần (Khoản 2, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên 
làm việc sẽ bị coi là LĐTE? 

Người chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế 
nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 146 
Luật lao động năm 2019).

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, công việc được phép làm việc 
vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” tại Phụ lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của 
Bộ LĐTBXH. 

29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những công việc được quy định tại khoản 1 điều 147 Luật lao động 2019 gồm:

– Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

– Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc 
chất gây nghiện khác;

– Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

– Phá dỡ các công trình xây dựng;

– Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

– Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

– Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Các công việc bị cấm tại “Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí 
lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục III Thông tư số 09/2020/TT-BLĐT-
BXH của Bộ LĐTBXH.

 Những công việc trái với quy định tại “Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 
dưới 15 tuổi làm việc” (Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH).

30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những NƠI LÀM VIỆC được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật lao động 2019 

gồm:

– Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

– Công trường xây dựng;

– Cơ sở giết mổ gia súc;

– Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

– Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Những nơi làm việc quy định tại “Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển 
thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục IV của Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH:

– Tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động 
nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ 
sinh lao động, bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không 
chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức 
xạ bởi tia X, các chất độc hại và các tia có hại khác.

– Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh.

– 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.

– Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc 
trên 300.

– Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m.

– Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm?

 Khi trẻ chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh 
tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 
146 Luật lao động năm 2019).

 Khi trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
đối với các nghề, công việc KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, 
công việc được phép làm việc vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” của Bộ LĐ-TB&XH.

 Khi trẻ em hoặc người chưa thành niên làm các công việc bị cấm theo quy định tại 
khoản 1, Điều 147 Bộ Luật Lao động năm 2019; Phụ lục III, Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

 Khi làm “Những công việc mà tính chất và hoàn cảnh làm việc có thể xâm hại đến sức 
khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em” (Khoản D, Điều 3, Công ước 182 của ILO).

 Khi làm những công việc khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị tổn hại về mặt thể chất, 
tâm lý hay xâm hại tình dục.

32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức LĐTE 
tồi tệ nhất

 Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống như nô lệ, như buôn bán trẻ em, 
giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng ép hay bắt buộc để sử dụng trong 
các cuộc xung đột có vũ trang;

 Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất 
sách báo hay các chương trình khiêu dâm;

 Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt 
cho việc sản xuất và buôn lậu ma tuý như đã được định nghĩa trong các hiệp ước quốc 
tế liên quan.

 Những công việc có khả năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ 
em, do bản chất của công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc.

33. Tình huống mẫu nhận biết LĐTE
Dưới đây là các tình huống mẫu nhận biết LĐTE:

1. Tình huống 1: Không phải là LĐTE

2. Tình huống 2: Là LĐTE do vi phạm số giờ làm việc

3. Tình huống 3: Là LĐTE, làm công việc độc hại, nguy hiểm 

4. Tình huống 4: Là LĐTE do làm việc nặng nhọc và làm việc sau 22h đêm 

5. Tình huống 5: Là LĐTE, làm việc tại nơi bị cấm

6. Tình huống 6, 7, 8: Là LĐTE, làm công việc tồi tệ nhất
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22. Có phải mọi công việc do trẻ em làm đều là LĐTE?
Câu trả lời là “Không phải”. Hàng ngày, có rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang làm những 
công việc phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế và trong nước nên không bị coi 
là LĐTE. Ví dụ như: vệ sinh trong lớp học, giúp bố mẹ làm việc nhà, tham gia lao động phù 
hợp với độ tuổi và sức khỏe của trẻ như vẽ tranh gốm, vẽ tranh trên nón lá, nặn tò he…

23. Chúng ta nhận biết LĐTE dựa trên những tiêu chí nào?
Hiện nay có bốn (4) nhóm tiêu chí để giúp bất kể ai cũng có thể nhận biết một trẻ em 
hoặc người chưa thành niên có là LĐTE hay không, bao gồm:

1. Tuổi và giờ làm việc

2. Loại công việc tham gia lao động

3. Nơi làm việc

4. Các hình thức lao động trẻ em tổi tệ nhất

Những tiêu chí này được dựa trên các điều 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật lao động năm 
2019, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH và các công ước 138, 182 của ILO.

24. Trẻ em dưới 13 tuổi có được phép lao động không?
Câu trả lời là “KHÔNG ĐƯỢC”, trừ khi trẻ tham gia các công việc nghệ thuật, thể dục, thể 
thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và phải có sự 
đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3, 
Điều 145 Luật lao động năm 2019).

– Các công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:

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

> 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.

25. Trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi có được phép lao 
động không?

Câu trả lời là “Có”. 

– Các công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc ( Quy 
định tại Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về Danh mục 

12. Việt Nam có bao nhiêu LĐTE?
LĐTE là tình trạng vi phạm pháp luật và là một vấn nạn xã hội cần phải loại bỏ. Theo điều tra 
của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội năm 2018, nước ta có khoảng 1.031.944 LĐTE trong 
độ tuổi từ 5-17 chiếm 5,4% dân số trẻ em ở nhóm tuổi này. Trung bình cứ 20 trẻ em ở độ tuổi 
từ 5 - 17 tuổi thì có một LĐTE.

13. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những khu vực và hoạt 
động kinh tế nào?

LĐTE gặp nhiều nhất trong khu vực nông nghiệp (53,6%), kế tiếp là khu vực công nghiệp, 
xây dựng (23,7%) và cuối cùng là khu vực dịch vụ (21.0%). LĐTE diễn ra phổ biến hơn ở các 
hoạt động kinh tế phi chính thức.

14. LĐTE ở Việt Nam hay gặp ở những lứa tuổi nào?
Trong số 1.031.944 LĐTE thì có 41,0% là trẻ em gái; 30,8% thuộc nhóm từ 5-12 tuổi, 18,0% 
ở nhóm từ 13-14 tuổi và 51,2% ở nhóm từ 15-17 tuổi. Độ tuổi trẻ em bắt đầu tham gia lao 
động gặp nhiều ở nhóm trẻ 12, 14 và 15 tuổi.

15. LĐTE ở Việt Nam phải làm việc bao nhiêu giờ trong 1 tuần?
Trong số 1.031.944 LĐTE, có gần 352. 385 (34,2%) trẻ có thời gian lao động nhiều hơn 40 
giờ/tuần.

16. LĐTE ở Việt Nam có thời gian đi học không?
Có 46,6% trong số 1.031.944 LĐTE (tương đương 501.095 trẻ) không đi học; trong đó có 
1,4% (15.055 trẻ) chưa từng đi học.

17. LĐTE ở Việt Nam có làm những công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm không?

Có 519.805 trong tổng số 1.031.944 LĐTE (chiếm 50,4%) được xác định là LĐTE làm các 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc các nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động 
chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

18. Sử dụng LĐTE có vi phạm pháp luật không?
Câu trả lời là “Có”. Sử dụng LĐTE là vi phạm các quyền cơ bản của con người, vi phạm 
quyền trẻ em đã được luật pháp quốc tế và trong nước công nhận, cụ thể:

 Luật pháp quốc tế: vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (UNCRC); Công 
ước 138, công ước 182 của ILO;

 Luật pháp trong nước: Vi phạm Hiến pháp (Điều 37), Luật trẻ em năm 2016, Bộ luật Lao 
động năm 2019 (Điều 143, 144, 145,146,147), Bộ luật hình sự năm 2017 (Điều 296, 
Điều 297; Điều 19 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hình chính, Điều 29 
Nghị định số 144/2013/NĐ-CP.

19. LĐTE gây ảnh hưởng đến tương lai của trẻ em như thế nào?
LĐTE làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ do:

 Trẻ bị mất cơ hội học tập (sớm bỏ học hoặc không được đi học) do phải dành thời gian 
lao động. 

 Trẻ có thể bị tổn hại sức khỏe (thể chất và tinh thần) do bị bóc lột sức lao động hoặc 
tai nạn lao động gây tàn tật vĩnh viễn; hoặc bị xâm hại tình dục gây ra những tổn 
thương tâm lý, tinh thần gây ảnh hưởng đến suốt quãng đời còn lại.

 Những trẻ lao động tự do, đặc biệt là trẻ em làm việc trên đường phố sẽ có nguy cơ 
cao bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội, các hoạt động tội phạm hoặc trở thành nạn 
nhân của mua bán người, xâm hại, bóc lột tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh 
xã hội.

20. LĐTE có ảnh hưởng đến tình trạng đói nghèo của gia đình 
bạn không?

Câu trả lời là “Có”. Sức khỏe kém, thiếu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết do trẻ có 
thể bị tai nạn lao động, nghỉ học sớm để lao động sẽ làm giảm cơ hội có được việc làm tốt 
trong tương lai. Tình trạng này sẽ dẫn đến nguy cơ thất nghiệp cao khi trẻ trưởng thành. 
Hệ quả là sẽ kéo dài hoặc gia tăng tình trạng nghèo đói của gia đình và cộng đồng có 
LĐTE. Bởi vậy, LĐTE cần phải được nhìn nhận không chỉ là hậu quả, mà còn là nguyên 
nhân của nghèo đói và kém phát triển.

21. LĐTE có gây ảnh hưởng đến kinh tế, hình ảnh và sự phát 
triển của đất nước không?

Câu trả lời là “Có”. Các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sử dụng LĐTE 
sẽ gây tổn hại kinh tế và hình ảnh của đất nước do:

 Sử dụng LĐTE là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm những cam kết của chính phủ 
Việt Nam với cộng đồng Quốc tế về quyền cơ bản của người lao động và của Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết;

 Những doanh nghiệp sử dụng LĐTE sẽ bị cộng đồng doanh nghiệp quốc tế loại bỏ ra 
khỏi chuỗi cung ứng nên hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị tẩy chay, bị cấm xuất khẩu 
và cộng đồng thương mại quốc tế sẽ ngừng hỗ trợ, đầu tư. Hệ quả là doanh nghiệp và 
đất nước không những sẽ bị thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất hình ảnh trước cộng 
đồng quốc tế;

 Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia tiên phong tham gia liên minh toàn 
cầu về thực hiện “Mục tiêu phát triển bền vững” do LHQ đưa ra nhằm chấm dứt đói 
nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người trên trái đất đều được 
hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong đó có mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc):

> 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. Nhưng không làm tổn 
hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của trẻ. Quy định tại điều 145 
Luật lao động 2019.

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

> 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.

> Nuôi tằm.

> Gói bánh, kẹo.

26. Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm bao nhiêu giờ 
trong một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 04 giờ/ngày và/hoặc trên 
20 giờ/tuần (Khoản 1, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

27. Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm bao nhiêu giờ 
một ngày sẽ bị coi là LĐTE?

Trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bị coi là LĐTE khi phải lao động kiếm sống 
hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế nào mà nhiều hơn 08 giờ/ngày và/hoặc trên 
40 giờ/tuần (Khoản 2, Điều 146 Luật lao động năm 2019).

28. Khoảng thời gian nào mà trẻ em và người chưa thành niên 
làm việc sẽ bị coi là LĐTE? 

Người chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế 
nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 146 
Luật lao động năm 2019).

Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, công việc được phép làm việc 
vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” tại Phụ lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của 
Bộ LĐTBXH. 

29. Những loại công việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những công việc được quy định tại khoản 1 điều 147 Luật lao động 2019 gồm:

– Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

– Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc 
chất gây nghiện khác;

– Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

– Phá dỡ các công trình xây dựng;

– Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

– Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

– Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Các công việc bị cấm tại “Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí 
lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục III Thông tư số 09/2020/TT-BLĐT-
BXH của Bộ LĐTBXH.

 Những công việc trái với quy định tại “Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 
dưới 15 tuổi làm việc” (Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH).

30. Những nơi làm việc nào pháp luật cấm trẻ em tham gia?
 Đó là những NƠI LÀM VIỆC được quy định tại khoản 2 điều 147 Luật lao động 2019 

gồm:

– Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

– Công trường xây dựng;

– Cơ sở giết mổ gia súc;

– Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

– Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

 Những nơi làm việc quy định tại “Danh mục nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển 
thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên”, Phụ lục IV của Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH:

– Tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại có trong môi trường lao động 
nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ 
sinh lao động, bao gồm: điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không 
chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức 
xạ bởi tia X, các chất độc hại và các tia có hại khác.

– Tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh.

– 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.

– Trên giá cao hay dây treo cao hơn 2 m so với mặt sàn làm việc; địa hình đồi núi dốc 
trên 300.

– Các công việc ở trong hố sâu hơn 5m.

– Làm việc trong nhà tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

31. Khi nào trẻ em được coi là lao động nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm?

 Khi trẻ chưa đủ 15 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh 
tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ (Khoản 1, Điều 
146 Luật lao động năm 2019).

 Khi trẻ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải lao động kiếm sống hoặc tham gia bất kỳ 
hoạt động kinh tế nào trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h hoặc phải làm thêm giờ 
đối với các nghề, công việc KHÔNG ĐÚNG VỚI QUY ĐỊNH tại “Danh mục các nghề, 
công việc được phép làm việc vào ban đêm và/hoặc thêm giờ” của Bộ LĐ-TB&XH.

 Khi trẻ em hoặc người chưa thành niên làm các công việc bị cấm theo quy định tại 
khoản 1, Điều 147 Bộ Luật Lao động năm 2019; Phụ lục III, Thông tư số 
09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

 Khi làm “Những công việc mà tính chất và hoàn cảnh làm việc có thể xâm hại đến sức 
khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em” (Khoản D, Điều 3, Công ước 182 của ILO).

 Khi làm những công việc khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị tổn hại về mặt thể chất, 
tâm lý hay xâm hại tình dục.

32. Những hình thức lao động nào được coi là hình thức LĐTE 
tồi tệ nhất

 Tất cả những hình thức nô lệ hay những tập tục giống như nô lệ, như buôn bán trẻ em, 
giam cầm thế nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng ép hay bắt buộc để sử dụng trong 
các cuộc xung đột có vũ trang;

 Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, cho việc sản xuất 
sách báo hay các chương trình khiêu dâm;

 Việc sử dụng mua bán hay chào mời trẻ em cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt 
cho việc sản xuất và buôn lậu ma tuý như đã được định nghĩa trong các hiệp ước quốc 
tế liên quan.

 Những công việc có khả năng làm hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ 
em, do bản chất của công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến hành công việc.

33. Tình huống mẫu nhận biết LĐTE
Dưới đây là các tình huống mẫu nhận biết LĐTE:

1. Tình huống 1: Không phải là LĐTE

2. Tình huống 2: Là LĐTE do vi phạm số giờ làm việc

3. Tình huống 3: Là LĐTE, làm công việc độc hại, nguy hiểm 

4. Tình huống 4: Là LĐTE do làm việc nặng nhọc và làm việc sau 22h đêm 

5. Tình huống 5: Là LĐTE, làm việc tại nơi bị cấm

6. Tình huống 6, 7, 8: Là LĐTE, làm công việc tồi tệ nhất
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao?

Đáp án: Trường hợp em Hồng KHÔNG PHẢI là LĐTE vì:

 Hồng trên 13 tuổi.

 Thời gian làm việc không vượt quá 4h/ngày và 20h/tuần, phù hợp với quy 
định tại khoản 1 điều 146 Luật lao động năm 2019.

 Hồng làm công việc phù hợp với quy định tại “Danh mục công việc nhẹ được 
phép sử dụng người <15 tuổi” theo Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐT-
BXH của Bộ LĐTBXH.

“

“

Tình huống 1

Không phải
là LĐTE

TRƯỜNG HỢP EM HỒNG
Hồng năm nay vừa tròn 13 tuổi 5 tháng. Nhà Hồng có nghề làm nón 

xuất khẩu. Mỗi chiều, sau khi học bài xong Hồng thường phụ giúp bố mẹ vẽ 
họa tiết lên nón. Công việc rất thú vị nhưng mỗi ngày Hồng cũng chỉ dành 
2 giờ để làm việc này bởi Hồng còn phải dành thời gian cho vệ sinh cá 
nhân, vận động thể thao và học bài, xem ti vi. Thứ Bảy và Chủ Nhật Hồng 
về thăm và ở lại nhà ông bà ngoại ở xã bên cạnh.

Hỏi: Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao?

Đáp án: Trường hợp em Mai là LĐTE vì:

 Mai chưa đủ 15 tuổi, mặc dù công việc lao động của Mai phù hợp với quy 
định tại “Danh mục công việc nhẹ được phép sử dụng người <15 tuổi” theo 
Phụ lục II, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH nhưng Mai phải 
làm việc vượt quá 4 giờ/1 ngày và trên 20 giờ/1 tuần. Điều này là trái với quy 
định tại khoản 1 điều 147 Bộ Luật lao động 2019. 

“

“

Tình huống 2

Là LĐTE 

TRƯỜNG HỢP EM MAI
Mai  sinh ra tại một miền quê nghèo ở một huyện ngoại thành Hà Nội. 

Nhà Mai có 3 anh chị em. Mai là chị cả trong gia đình, còn ba tháng nữa là 
Mai tròn 15 tuổi. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên Mai phải 
nghỉ học để đi làm cho một gia đình chuyên sản xuất bàn, ghế mây để xuất 
khẩu ở xã bên cạnh gần nhà. Hàng ngày, Mai đi làm từ 7h30 đến 11h30 và 
buổi chiều bắt đầu vào làm từ 13h30 đến 17h. Buổi trưa Mai được nghỉ 2 
tiếng nên thường về nhà ăn cơm trưa. Hàng tuần Mai chỉ nghỉ mỗi ngày 
chủ nhật. 

do vi phạm số giờ làm việc

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao? 

Đáp án: Trường hợp em Mạnh là LĐTE vì:

 Mạnh 16 tuổi là thuộc nhóm “Người chưa thành niên” nhưng Mạnh làm việc 
tại cơ sở liên quan đến việc nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại, trái với quy 
định tại:

 -  Mục e, khoản 1 điều 147 bộ luật Lao động 2019; và 

- “Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa 
thành niên” theo Phụ lục III, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ 
LĐTBXH.

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao? 

Đáp án: Trườnghợp em Hùng là LĐTE vì:

 Hùng chưa đủ 15 tuổi nhưng phải lao động kiếm sống sau 22h đêm mỗi 
ngày. Điều này là trái với quy định tại khoản 1 điều 146 Luật lao động 
năm 2019. 

“

“

Tình huống 3

Là LĐTE  

TRƯỜNG HỢP EM MẠNH
Mạnh năm nay vừa tròn 16 tuổi. Nhà Mạnh ở một huyện ngoại thành  TP. 

Hồ Chí Minh. Do nhà nghèo nên sau khi học xong lớp 9 thì em nghỉ học để đi 
làm. Nhờ người quen biết, em đi làm cho một cơ sở đúc đồ thờ cúng bằng đồng 
ở huyện bên cạnh. Do nhà cách cơ sở làm việc hơn chục cây số nên mạnh xin 
làm ca chiều, từ 14h đến 22h hàng ngày, trong các ngày từ thứ hai đến thứ Sáu.

“

“

Tình huống 4

Là LĐTE  

TRƯỜNG HỢP EM HÙNG
Còn một tuần nữa là tới ngày sinh nhật bước vào tuổi 15 của Hùng. Em 

đang háo hức chờ đợi ngày vui đến. Gia đình Hùng thuộc diện nghèo ở huyện. 
Nhà Hùng ở gần ngay chợ đầu mối hoa quả nên cứ từ 22h đêm đến 4h sáng 
ngày hôm sau là xe từ khắp các tỉnh khác chở hoa quả đến tập kết để phân 
phối đi các nơi trong thành phố. Để phụ giúp bố mẹ kiếm sống, Hùng thường 
ra chợ đầu mối làm bốc vác. Mỗi bao hàng nặng khoảng từ  20-30 kg tùy loại 
nên Hùng chỉ làm việc đến khoảng 12h đêm thì về nghỉ để hôm sau còn đi học. 
Mỗi đêm, Hùng cũng kiếm được 250 nghìn cho gia đình nên chỉ trừ khi người 
mệt hay bị ốm đau Hùng mới nghỉ làm.

do làm việc nặng nhọc và làm việc 
sau 22h đêm

do làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao?
Đáp án: Trường hợp em Thắng là LĐTE vì:

 Thắng vừa đủ 15 tuổi, thuộc nhóm “Người chưa thành niên” nhưng bị cưỡng 
bức vào đường dây buôn bán ma túy. Điều này trái với các quy định tại 
khoản c, điều 3 công ước 182 của ILO về nghiêm cấm các hình thức LĐTE tồi 
tệ nhất (cụ thể: 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). 

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao? 
Đáp án: Trường hợp em Hoa là LĐTE vì:

 Hoa là trẻ em dưới 15 tuổi

 Mặc dù số giờ là việc của Hoa không vượt quá 4h/ngày hoặc trên 20h/tuần 
nhưng nơi lao động kiếm sống tại nhà nghỉ - là nơi làm việc có nguy cơ bị dụ 
dỗ, xâm hại, cưỡng bức tình dục, ảnh hưởng đến sức khỏe, đạo đức, nhân 
phẩm của Hoa. Điều này trái với quy định tại mục d, khoản 2 điều 147 Luật 
lao động năm 2019.

“

“

Tình huống 5

Là LĐTE  

TRƯỜNG HỢP EM HOA
Hoa năm nay vừa tròn 14 tuổi. Hoa ở cùng ông bà ngoại do cha mẹ đã 

ly hôn. Để có tiền giúp đỡ ông bà ngoại trang trải cho cuộc sống hàng 
ngày, Hoa đã nghe lời một người hàng xóm đi làm dọn phòng cho một nhà 
nghỉ ở phố huyện, nơi cách nhà Hoa chỉ 1,5km. Để vẫn có thể đến trường, 
Hoa chỉ làm việc vào các buổi chiều, từ 13h đến 16h các ngày trong tuần, 
trừ ngày chủ nhật là Hoa nghỉ ở nhà.

“

“

Tình huống 6

Là LĐTE  

TRƯỜNG HỢP EM THẮNG
Thắng mới vừa đủ 15 tuổi, Thắng bỏ nhà ra thành phố làm đánh giầy 

được gần một năm nay. Nơi Thắng làm việc là ở cạnh một quán cà phê, gần Bộ 
X. Nhờ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên Thắng có nhiều khách hàng, vì 
vậy thu nhập của Thứng ổn định, khoảng 200.000đ/ngày. Gần đây, có một 
nhóm thanh niên gặp Thắng để nói chuyện. Họ nói rằng nếu Thắng muốn làm 
việc ở nơi này thì mỗi buổi chiều tầm 15h, Thắng phải đi giao một gói hàng 
cho cho một ông chủ quán Karraoke ở phố HB. Nếu Thắng không đồng ý thì sẽ 
bị đánh và đuổi đi nơi khác, không được làm ở đây nữa. Do sợ bị mất thu nhập 
và sợ bị đánh nên Thắng đành đồng ý làm. Sau vài lần giao hàng, Thắng biết 
đó là “hàng đá” và “Thuốc lắc”, nhưng Thắng vẫn không dám từ chối.

làm tại nơi bị cấm 

do phải làm các công việc tồi tệ nhất

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

Hỏi:  Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao?

Đáp án: Trường hợp em Huyền là LĐTE vì:

 Huyền thuộc nhóm người chưa thành niên (mới 17 tuổi) và:

 Làm việc đến sau 22h đêm.

 Mặc dù là làm việc tự nguyện, nhưng Huyền làm tại quán Bar - Karraoke và 
làm công việc tiếp viên, biểu diễn gợi cảm cho khách xem. Đây  là công việc 
và nơi làm việc bị pháp luật nghiêm cấm, được quy định tại:

+ Khoản b, khoản d điều 3 công ước 182 của ILO về nghiêm cấm các hình 
thức LĐTE tồi tệ nhất (cụ thể: (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; (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).

+ Mục (h) Khoản 1, Mục (d) và mục (đ) khoản 2 điều 147 luật lao động 2019 
(Điều 147: 1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 
tuổi làm các công việc sau đây: h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát 
triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên; 2. Cấm sử 
dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi 
sau đây: d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, 
nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ 
trò chơi điện tử; đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể 
lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên).

“

“

Tình huống 7

Là LĐTE  

TRƯỜNG HỢP EM HUYỀN
Huyền là một em gái 17 tuổi. Mặc dù còn là học sinh phổ thông trung 

học nhưng Huyền đã xác định là sau này sẽ khởi nghiệp kinh doanh trong 
lĩnh vực giải trí. Huyền nghĩ là mình cần chuẩn bị một khoản tiền vốn ban 
đầu và tích lũy kinh nghiệm cho việc thực hiện ý tưởng trong tương lai, vì 
vậy Huyền tự nguyện đi làm tiếp viên cho một quán bar-karaoke vào các 
buổi tối. Thời gian làm việc ở quán là từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Huyền 
vừa làm buổi tối vừa đi học ở trường vào ban ngày như các bạn. Em rất cố 
gắng và đạt kết quả học tập rất tốt. Khi làm việc ở quán bar, Huyền phải ăn 
mặc gợi cảm để biểu diễn cho khách xem.   

do phải làm các công việc tồi tệ nhất

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

Hỏi:   Trường hợp này có phải LĐTE không? Tại sao?

Đáp án: Trường hợp em Quang là LĐTE vì:

 Mặc dù là làm việc tự nguyện, nhưng thực chất Quang làm việc dưới hình 
thức lao động gán nợ, là một trong những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo pháp luật quốc tế (Điều 3, Công ước 182, 1999 của ILO), vi phạm 
tiêu chí thứ 3 về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

 Quang phải làm công việc phá dỡ nhà ở, công trình cũ để xây lại là những 
công việc nguy hiểm, nặng nhọc trái với quy định tại Mục đ, Khoản 1 Điều 
147 Bộ luật lao động năm 2019.

“

“

Tình huống 8

Là LĐTE  
do phải làm các công việc tồi tệ nhất

TRƯỜNG HỢP EM QUANG
Quang là một cậu bé 12 tuổi sống với cha mẹ ở vùng nông thôn. Gia đình 

Quang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha em bị bệnh hiểm nghèo đã 
nhiều năm. Để có tiền chữa trị cho bố Quang, mẹ em đã phải vay nợ khoản 
tiền 100 triệu đồng của một người ở cùng xã. Ông ta là chủ thầu chuyên 
nhận phá dỡ các công trình xây dựng. Tuy còn nhỏ nhưng Quang đã hiểu là 
nhà em không có nguồn thu nhập để trả nợ. Vì vậy, Quang đã bỏ học và tự 
nguyện làm việc cho ông chủ thầu với mức lương 5 triệu đồng/tháng để trừ 
nợ dần cho gia đình. Việc ăn uống hàng ngày do người chủ thầu này thu xếp. 
Công việc của Quang là cùng các công nhân khác phá dỡ nhà ở, công trình 
cũ để xây lại.   

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

PHẦN 4
CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ 
ĐỂ XÓA BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.
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34. Cần tuân thủ những nguyên tắc hành động nào khi phát 
hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại? 

Khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại, cần tuân thủ những nguyên tắc 
dưới đây:

 Can thiệp sớm và kịp thời; 

 Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và các ban ngành đoàn thể có liên quan 
ở địa phương và cơ quan truyền thông trong quá trình giải quyết;

 Đối với các trường hợp khẩn cấp, khi tính mạng, sự an toàn của trẻ bị đe dọa, trẻ có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột sức lao động nặng nề… thì thông tin cần được chuyển 
tới (các) địa chỉ tiếp nhận hoặc cần được người có trách nhiệm xử lý ngay, càng sớm 
càng tốt không quá 6-12 giờ. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý, cần có 
hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho trẻ.

35. Những ai là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về LĐTE 
hoặc trẻ em bị xâm hại? 

 Chủ tịch/PCT UBND xã, phường, thị trấn

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin tất cả các giờ 
trong ngày và các ngày trong tuần (24/7), không thu cước phí cuộc gọi).

36. Người dân, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ 
em bị xâm hại?

Cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương khi biết có LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại 
dưới mọi hình thức. Những nơi tiếp nhận thông tin như dưới đây:

 Chủ tịch/PCT UBND xã

46. Quốc tế có những quy định pháp luật nào về LĐTE
Liên hợp quốc đã đưa ra các văn bản quy định pháp luật, yêu cầu các nước thành viên 
thực hiện nghiêm túc nhẳm ngăn chặn và loại bỏ tình trạng LĐTE: 

 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: quy định tại điều 4: “Không ai bị bắt làm nô lệ hoặc 
bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm”. 

 Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973 (còn gọi là “Công ước số 138”); và 

 Công ước về xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ nhất, 1999 (Công ước số 182)

47. Công ước 138 (Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973) 
quy định những gì? 

Công ước số 138 quy định tuổi lao động tối thiểu, theo đó có ba (03) trường hợp và một 
số quy định ngoại lệ để có thể phù hợp với các nước đang phát triển:

 Tuổi lao động tối thiểu áp dụng chung cho mọi quốc gia; 

 Tuổi lao động tối thiểu áp dụng với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

 Tuổi lao động tối thiểu áp dụng với những công việc nhẹ nhàng. 

Công ước 138 cũng đưa ra những quy định ngoại lệ phù hợp với các nước đang phát 
triển. Dưới đây là tóm tắt nội dung và quy định chính của Công ước 138:

KIẾN THỨC BỔ SUNG 
NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
CƠ BẢN VỀ LĐTE

 Công an xã

 Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

 Thầy cô giáo

 Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

 Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111
 

37. Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường cần làm gì khi phát hiện 
LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

 Cần xác minh thông tin về thân nhân của trẻ;

 Nhận định sơ bộ tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp trẻ, 
và/hoặc cha mẹ, người nuôi, bảo hộ hoặc bất kỳ thành viên, người thân nào trong gia 
đình trẻ; hoặc những người có thể đã chứng kiến vụ việc trẻ bị bóc lột sức lao động 
hoặc bị xâm hại.

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới một hoặc những nơi tiếp nhận thông tin sau: 

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

- Công an xã

- Cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của xã

- Thầy cô giáo

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; 

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em 
bị xâm hại theo chức năng của ngành, đoàn thể mình.

38. Doanh nghiệp cần làm gì khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị 
xâm hại?

Một người chủ doanh nghiệp có trách nhiệm, quan tâm đến lợi ích, tương lai của trẻ em 
và của xã hội, khi phát hiện LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào trong 
chuỗi cung ứng, chủ doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau: 

 Xác minh thông tin về thân nhân, tình trạng hiện tại của trẻ thông qua các cuộc gặp 
gỡ trực tiếp trẻ, và/hoặc với người lao động cùng trẻ ở đơn vị vi phạm;

 Thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác với đơn vị vi phạm trong đó 
nêu rõ lý do việc đơn vị này vi phạm pháp luật về LĐTE;

 Xử lý thông tin và chuyển gửi tới:

- Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã; hoặc

- Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã; hoặc công an xã; hoặc

- Phòng LĐ-TB-XH của huyện; hoặc

- Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

 Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, xử lý trường hợp LĐTE và/hoặc trẻ em bị 
xâm hại theo trách nhiệm của doanh nghiệp.

39. Chính quyền, Cán bộ BVCSTE, công an xã, huyện cần làm gì 
khi phát hiện trường hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại?

Là đầu mối xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động đối với trẻ em hoặc trẻ em bị 
xâm hại dưới mọi hình thức, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ BVCSTE phối hợp 
với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành xử lý thông tin 
tiếp nhận sớm nhất có thể. Việc xử lý cần được thực hiện theo quy trình sáu (6) bước để 
hỗ trợ, can thiệp theo NĐ 56/2017/NĐ-CP gồm:

 Tiếp nhận và xử lý thông tin

 Lượng giá ban đầu (sơ bộ) mức độ tổn hại của trẻ

 Đánh giá toàn diện vấn đề và nhu cầu của LĐTE

 Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp LĐTE

 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

 Rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch

40. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gì để giảm thiểu 
và xóa bỏ LĐTE?

Gia đình đóng vai trò cốt yếu trong phòng ngừa và loại trừ vấn nạn LĐTE. Những hành 
động thiết thực nhất các bậc cha mẹ cần làm là:  

 Tự trang bị kiến thức để có nhận thức đúng đắn về những tác hại và hậu quả của LĐTE, 
từ đó có một thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát với việc loại bỏ LĐTE ngay từ gia 
đình mình. 

 Đảm bảo thực hiện quyền học tập cho trẻ: hãy cho trẻ học hết chương trình giáo dục 
phổ cập và tiếp tục theo học ở bậc học cao hơn nếu gia đình có điều kiện. 

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà có trẻ dưới 18 tuổi phải tham gia kiếm sống thì 
cần tìm hiểu pháp luật để tạo cho trẻ một công việc phù hợp với quy định của pháp 
luật để tránh trẻ trở thành LĐTE. 

 Trường hợp gia đình có trẻ từ 13 tuổi trở lên không tha thiết học ở trường phổ thông 
mà có nguyện vọng đi làm kiếm sống thì cần định hướng cho trẻ học nghề chuyên 
môn phù hợp với nguyện vọng, lứa tuổi và sức khỏe của trẻ.

 Trường hợp gia đình gặp khó khăn mà không thể tự giải quyết được khiến trẻ có nguy 
cơ phải bỏ học đi lao động kiếm sống, hãy mạnh dạn gặp gỡ và trao đổi với chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương (Hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, 
v.v...) để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp nhằm ngăn chặn sớm hoặc loại bỏ 
nguy cơ trẻ phải bỏ học đi lao động kiếm sống.

41. Cha mẹ nên cho con học nghề ở đâu? 
Một số địa chỉ tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề ở địa phương cha mẹ cần biết:

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của Sở LĐ-TB&XH

 Trung tâm tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề của các đoàn thể xã hội như: Hội 
LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân, v.v...

 Các cơ sở dạy nghề tư nhân ở địa phương

 Các doanh nghiệp ở địa phương

42. Cha mẹ làm gì khi hướng nghiệp phù hợp cho con em mình?
 Tự đánh giá khả năng của con em mình

 Lập danh sách các nghề nghiệp có thể phù hợp với khả năng của con em mình

 Tìm hiểu các nghề nghiệp trong danh sách:

- Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó

- Những yêu cầu cần thiết để tham gia lao động trong nghề (kỹ năng, phẩm chất, 
sức khỏe…).

- Những nơi đào tạo ngành nghề đó (từ thấp đến cao) 

- Thời gian đào tạo, học phí, học bổng.

- Chứng chỉ, bằng cấp và cơ hội học lên cao

 Lập danh sách ưu tiên từ 5 nghề dự kiến sẽ theo học

 Tham gia một số buổi phỏng vấn để có thông tin chi tiết hơn

 Ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp sẽ theo học

43. Cha mẹ cần làm gì khi có con đi lao động kiếm sống xa nhà?
Hãy giáo dục con em thực hành các nguyên tắc di cư an toàn:

 Cần hiểu rõ thông tin về nơi sẽ đến: tìm kiếm người thân, người quen ở quê đang sống 
ở nơi sẽ đến với địa chỉ, số liên lạc của họ, thông tin về cho bố mẹ hoặc người thân về 
địa chỉ của những người này để liên lạc khi cần thiết;

 Thông tin về hành trình tới nơi sẽ đến: biết rõ bằng cách nào có thể trở về nhà khi cần, 
ước tính chi phí đi đường, đi một mình hay cùng bạn, người quen…

 Hiểu về công việc: Cần ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, trong đó có 
những thỏa thuận về tiền lương, các điều kiện hỗ trợ khác và địa chỉ, số điện thoại rõ 
ràng của người/công ty sử dụng lao động (có thể tìm địa chỉ trên internet) để liên lạc.

 Có người liên lạc: cần biết rõ và có ít nhất một người trong gia đình liên lạc thường 
xuyên hoặc các số điện thoại của công an, chính quyền địa phương để liên lạc trong 
trường hợp khẩn cấp. 

44. Người sử dụng lao động (hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, sản 
xuất) cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?

Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sử dụng lao động luôn phát sinh trong quá 
trình kinh doanh, sản xuất. Để loại bỏ vấn đề sử dụng LĐTE trong doanh nghiệp, cơ sở của 
mình, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về LĐTE, các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh 
doanh, sản xuất cần phải có những hành động cụ thể, thiết thực bằng cách thực hiện bảy 
(07) hành động sau:

 Hành động 1: Rà soát đánh giá các khâu có thể vi phạm về lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 

 Hành động 2: Xây dựng cam kết chính sách không sử dụng LĐTE

 Hành động 3: Triển khai các biện pháp trong doanh nghiệp:

- Thực hiện “3T”:

> Tuyển dụng: Không hoặc chấm dứt việc tuyển dụng trẻ em

> Tồi tệ:  Xóa bỏ LĐTE làm các công việc nguy hiểm, độc hại

> Thời giờ: Thực hiện thời gian làm việc đúng mức quy định theo nhóm tuổi 

- Tạo điều kiện cho lao động chưa thành niên tham gia học tập, đào tạo

- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của khách hàng về sử dụng nhân lực lao động

- Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 Hành động 4: Kiểm soát chuỗi cung ứng

- Thực hiện sàng lọc ban đầu đối với nhà cung cấp và đối tác tiềm năng về khả năng 
có sử dụng LĐTE

- Phổ biến cam kết chính sách không sử dụng LĐTE của doanh nghiệp

- Đưa các quy định về LĐTE vào hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác

- Hướng dẫn hỗ trợ khắc phục và nâng cao tiêu chuẩn về sử dụng nhân lực lao động

- Giám sát đánh giá, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tuân thủ việc không sử 
dụng LĐTE

- Cảnh báo vi phạm sử dụng LĐTE

- Loại bỏ nhà cung cấp và đối tác sử dụng LĐTE

 Hành động 5: Giám sát đánh giá việc tuân thủ quy tắc không sử dụng LĐTE

 Hành động 6: Cung cấp thông tin về LĐTE

- Trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, cần cung cấp thông tin cho những đối 
tượng sau:

> Toàn thể người lao động;

> Tất cả các cán bộ quản lý và nhân viên các phòng ban triển khai thực hiện;

> Công đoàn cơ sở;

> Những trẻ em chịu ảnh hưởng và gia đình các em;

> Các nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

- Đối với bên ngoài, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin cho những đối tượng 
sau:

> Khách hàng;

> Nhà đầu tư;

> Cộng đồng và chính quyền địa phương nơi trẻ em và gia đình sinh sống.

 Hành động 7: Huy động sự tham gia phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ LĐTE.

45. Người dân ở cộng đồng cần làm gì để xóa bỏ LĐTE?
 Trang bị những kiến thức, quy định của pháp luật về LĐTE, xâm hại trẻ em để dễ dàng 

nhận biết được các trường hợp vi phạm sử dụng lao động là trẻ em và/hoặc xâm hại 
trẻ em dưới mọi hình thức.

 Thông tin tới chính quyền, cán bộ có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em ở địa 
phương hoặc điện thoại tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khi biết có trường 
hợp LĐTE hoặc trẻ em bị xâm hại dưới bất kể hình thức nào.

 Cùng lên án việc sử dụng LĐTE, đưa cam kết không sử dụng LĐTE vào các hương ước, 
quy ước của cộng đồng địa phương.

TT
Nội dung của 
công ước 138 

Quy định áp dụng
cho mọi quốc gia

Quy định ngoại lệ
(cho các nước 

đang phát triển)

Quy định của
pháp luật Việt Nam

Tuổi lao động tối thiểu chung 

Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với các công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm

Tuổi lao động tối thiểu áp 
dụng với những công việc 
nhẹ nhàng

1

2

3.

Không được <15 tuổi

Không được <18 tuổi

Từ 13 - 15 tuổi 

Không được <14 tuổi 

Không được <16 tuổi 
(Nhưng phải đảm bảo 
sự an toàn và phẩm 
hạnh của trẻ em)

Từ 12-14 tuổi 

Đủ 15 tuổi

Không được sử dụng 
lao động chưa thành 
niên (người lao động 
dưới 18 tuổi)

Từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 15 tuổi
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48. Công ước 182 (Công ước về xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ 
nhất, 1999) quy định những gì? 

Công ước số 182 quy định các hình thức lao động bị coi là tồi tệ nhất đối với trẻ em phải 
được các quốc gia ngăn chặn và xóa bỏ khẩn cấp, gồm bốn (04) nhóm:

(1)  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;

(2)  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;

(3)  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;

(4)  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.

49. Nhà nước Việt Nam có những văn bản pháp luật nào quy 
định về LĐTE? 

Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm ngăn chặn và loại bỏ tình 
trạng LĐTE. Bao gồm: 

 Hiến pháp: Điều 37 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành 
hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm 
quyền trẻ em” (Điều 37).

 Luật trẻ em năm 2016: quy định 25 quyền của trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm 
đối với trẻ em như: tước đoạt quyền sống, bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, 
chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định:

- Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên (Điều 144)

- Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (Điều 145)

- Thời giờ làm việc của người chưa thành niên (Điều 146)

- Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 
tuổi (Điều 147)

 Các quy định danh mục công việc được phép và không dược phép sử dụng lao 
động chưa vị thành niên:

- Quy định các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành 
niên (Phụ lục III, IV Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)

- Quy định danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc (Phụ 
lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)

 Quy định xử phạt vi phạm pháp luật về LĐTE ở Việt Nam: “Tội vi phạm quy định về 
sử dụng người lao động dưới 16 tuổi” (Điều 296) và “Tội cưỡng bức lao động” (điều 
297) Bộ luật hình sự năm 2017.

 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013.

 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013.
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48. Công ước 182 (Công ước về xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ 
nhất, 1999) quy định những gì? 

Công ước số 182 quy định các hình thức lao động bị coi là tồi tệ nhất đối với trẻ em phải 
được các quốc gia ngăn chặn và xóa bỏ khẩn cấp, gồm bốn (04) nhóm:

(1)  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;

(2)  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;

(3)  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;

(4)  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.

49. Nhà nước Việt Nam có những văn bản pháp luật nào quy 
định về LĐTE? 

Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm ngăn chặn và loại bỏ tình 
trạng LĐTE. Bao gồm: 

 Hiến pháp: Điều 37 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành 
hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm 
quyền trẻ em” (Điều 37).

 Luật trẻ em năm 2016: quy định 25 quyền của trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm 
đối với trẻ em như: tước đoạt quyền sống, bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, 
chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

 Bộ luật Lao động năm 2019, quy định:

- Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên (Điều 144)

- Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (Điều 145)

- Thời giờ làm việc của người chưa thành niên (Điều 146)

- Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 
tuổi (Điều 147)

 Các quy định danh mục công việc được phép và không dược phép sử dụng lao 
động chưa vị thành niên:

- Quy định các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành 
niên (Phụ lục III, IV Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)

- Quy định danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc (Phụ 
lục V, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH)

50. Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì 
về LĐTE?  

Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những “Nguyên tắc sử dụng lao động chưa 
thành niên”, cụ thể:

1. Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm 
sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách.

2. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan 
tâm chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình 
lao động.

3. Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của 
cha, mẹ hoặc người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng 
năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất 
trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để lao động chưa thành niên được học văn 
hóa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

51. Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE? 

Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những nguyên tắc “Sử dụng người chưa 
đủ 15 tuổi làm việc”, cụ thể:

1. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo 
quy định sau đây:

a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người 
đại diện theo pháp luật của người đó;

b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi;

c) Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác 
nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra 
sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng;

d) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

2. Người sử dụng lao động chỉ được tuyển dụng và sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 
15 tuổi vào làm các công việc nhẹ theo quy định tại khoản 3 Điều 143 của Bộ luật này.

3. Người sử dụng lao động không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 
làm việc, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến 

 Quy định xử phạt vi phạm pháp luật về LĐTE ở Việt Nam: “Tội vi phạm quy định về 
sử dụng người lao động dưới 16 tuổi” (Điều 296) và “Tội cưỡng bức lao động” (điều 
297) Bộ luật hình sự năm 2017.

 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013.

 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013.

sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý 
của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này.

52. Điều 146 Bộ luật lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE?

Điều 146 Luật lao động năm 2019 quy định “Thời giờ làm việc của người chưa thành niên”, 
cụ thể:

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.

53. Điều 147 Bộ luật lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE?

Điều 147 Luật lao động năm 2019 quy định “Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người 
lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi”, cụ thể:

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất 
gây nghiện khác;

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

e) đ) Phá dỡ các công trình xây dựng;

f ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

e) đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của 
người chưa thành niên.
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50. Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì 
về LĐTE?  

Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những “Nguyên tắc sử dụng lao động chưa 
thành niên”, cụ thể:

1. Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm 
sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách.

2. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan 
tâm chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình 
lao động.

3. Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của 
cha, mẹ hoặc người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng 
năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất 
trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để lao động chưa thành niên được học văn 
hóa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

51. Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE? 

Điều 145 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định những nguyên tắc “Sử dụng người chưa 
đủ 15 tuổi làm việc”, cụ thể:

1. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo 
quy định sau đây:

a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người 
đại diện theo pháp luật của người đó;

b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi;

c) Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác 
nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra 
sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng;

d) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

2. Người sử dụng lao động chỉ được tuyển dụng và sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 
15 tuổi vào làm các công việc nhẹ theo quy định tại khoản 3 Điều 143 của Bộ luật này.

3. Người sử dụng lao động không được tuyển dụng và sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 
làm việc, trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến 

sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý 
của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này.

52. Điều 146 Bộ luật lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE?

Điều 146 Luật lao động năm 2019 quy định “Thời giờ làm việc của người chưa thành niên”, 
cụ thể:

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.

53. Điều 147 Bộ luật lao động năm 2019 quy định những gì về 
LĐTE?

Điều 147 Luật lao động năm 2019 quy định “Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người 
lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi”, cụ thể:

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất 
gây nghiện khác;

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

e) đ) Phá dỡ các công trình xây dựng;

f ) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 
chưa thành niên.

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm 
hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

e) đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của 
người chưa thành niên.
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3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại điểm h khoản 
1 và điểm đ khoản 2 Điều này.

54. Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH quy 
định về LĐTE như thế nào?

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ban hành ngày 12/11/2020, có hiệu 
lực từ ngày 15/3/2021. Thông tư đưa ra những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên. Thông tư có hai nhóm quy 
định chính:

(i)  Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc; bao gồm quy định về:

- Điều kiện sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

- Giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

- Thẩm quyền đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

- Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

- Trình tự, thủ tục đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

(ii)  Danh mục nghề, công việc, nơi làm việc áp dụng đối với lao động chưa thành niên; 
bao gồm quy định về:

- Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm

- Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân 
cách của người chưa thành niên

- Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm 
thêm giờ, làm việc vào ban đêm

55. Điều 296 Bộ luật hình sự năm 2017 quy định tội danh về 
LĐTE như thế nào?

Điều 296 quy định “Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi” như 
sau:

(1)  Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các 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%.

(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) Đối với 02 người trở lên; (c) Làm chết 01 người 
hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 01 người với tỷ lệ tổn thương 
cơ thể 61% trở lên; (d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 
với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; (đ) Gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 
những người này 61% trở lên.

(3)  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 
năm: (a) Làm chết 02 người trở lên; (b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; (c) 
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 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.

56. Điều 297 Bộ luật hình sự năm 2017 quy định tội danh về 
LĐTE như thế nào?

Điều 297 quy định “Tội cưỡng bức lao động” như sau:

(1)  Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác 
phải lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 
50.000.000 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%.

(2)  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 
năm: (c) 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. 
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3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục tại điểm h khoản 
1 và điểm đ khoản 2 Điều này.

54. Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH quy 
định về LĐTE như thế nào?

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ban hành ngày 12/11/2020, có hiệu 
lực từ ngày 15/3/2021. Thông tư đưa ra những quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên. Thông tư có hai nhóm quy 
định chính:

(i)  Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc; bao gồm quy định về:

- Điều kiện sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

- Giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

- Thẩm quyền đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

- Hồ sơ đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

- Trình tự, thủ tục đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc

(ii)  Danh mục nghề, công việc, nơi làm việc áp dụng đối với lao động chưa thành niên; 
bao gồm quy định về:

- Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm

- Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân 
cách của người chưa thành niên

- Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm 
thêm giờ, làm việc vào ban đêm

55. Điều 296 Bộ luật hình sự năm 2017 quy định tội danh về 
LĐTE như thế nào?

Điều 296 quy định “Tội vi phạm quy định về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi” như 
sau:

(1)  Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các 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%.

(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) Đối với 02 người trở lên; (c) Làm chết 01 người 
hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 01 người với tỷ lệ tổn thương 
cơ thể 61% trở lên; (d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 
với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; (đ) Gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 
những người này 61% trở lên.

(3)  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 
năm: (a) Làm chết 02 người trở lên; (b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của 02 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; (c) 
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 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.

56. Điều 297 Bộ luật hình sự năm 2017 quy định tội danh về 
LĐTE như thế nào?

Điều 297 quy định “Tội cưỡng bức lao động” như sau:

(1)  Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác ép buộc người khác 
phải lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 
50.000.000 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%.

(2)  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 
năm: (c) 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. 
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