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Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)

Điều 296 Bộ Luật hình sự năm 2017 
quy định người nào sử dụng lao 
động dưới 16 tuổi  làm những 
công việc nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các chất độc 
hại sẽ phạt tiền từ 30.000.000 đến 
200.000.000 đồng, phải cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm, hoặc 
phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm 
tùy tính chất nghiêm trọng gây 
cho ra người lao động.

Theo luật pháp Việt Nam “Lao 
động trẻ em” được hiểu là trẻ 
em và người chưa thành niên 
làm các công việc trái quy định 
pháp luật về lao động, cản trở 
hoặc tác động tiêu cực đến sự 
phát triển thể chất, trí tuệ, 
nhân cách của trẻ em.

Tài liệu này được in ấn từ nguồn hỗ trợ Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26682-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh 
quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, cũng như việc đề cập đến thương hiêu, sản phẩm thương mại hay tổ chức nào không có nghĩa 
bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm tổng chi phí. Dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 8 triệu đô la.

VÌ TƯƠNG LAI CỦA TRẺ THƠ HÃY HÀNH ĐỘNG
ĐỂ GIẢM THIỂU VÀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

CÁC THẦY CÔ GIÁO

CHÍNH QUYỀN, CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ 

CÁC BẬC CHA MẸ

Nghiêm cấm sử dụng 
lao động chưa thành 
niên làm các công việc 
nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm

- Tạo mọi điều kiện, nguồn lực để tuyên 
truyền xóa bỏ lao động trẻ em

- Tổ chức tư vấn nghề nghiệp, đào tạo 
nghề và tạo việc làm phù hợp cho người 
chưa thành niên và thanh niên ở địa 
phương

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực 
hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em, bao 
gồm lao động trẻ em nhất là ở khu vực 
kinh tế phi chính thức.

CÁC DOANH NGHIỆP
- Nói không với tuyển dụng 

lao động trẻ em
- Hỗ trợ dạy nghề phù hợp 

cho trẻ em và các gia đình 
có nhu cầu.

- Không vì lợi ích trước mắt 
mà bắt buộc con em mình 
tham gia lao động kiếm 
sống

- Hãy đảm bảo con em mình 
được đi học, ít nhất đến hết 
độ tuổi giáo dục bắt buộc.

PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỊ NGƯỜI 
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

- Giáo dục kiến thức và kỹ năng cho các 
em về nhận biết và phòng tránh lao động 
trẻ em.



LAO ĐỘNG TRẺ EM VIỆT NAM – BẠN CÓ BIẾT?

PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM:

PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI DƯỚI ĐÂY:

PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH 
NIÊN LÀM VIỆC Ở NHỮNG NƠI CÓ NGUY CƠ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
SỨC KHỎE, TINH THẦN, ĐẠO ĐỨC VÀ NHÂN PHẨM:

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

Nơi làm việc khác gây tổn hại đến 
sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của 

người chưa thành niên

Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng 
hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, 

phòng tắm hơi, phòng xoa bóp

1. Tuyển dụng và/hoặc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 
2. Sử dụng trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm việc, lao động vượt quá 04 

giờ/ngày và >20 giờ/tuần; làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ (kể cả công 
việc được phép) 

3. Sử dụng trẻ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc, lao động vượt quá 08 
giờ/ngày và >40 giờ/tuần 

4. Sử dụng trẻ từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi làm việc vào ban đêm (sau 22h) 
và/hoặc làm thêm giờ đối với bất kể công việc gì

5. Sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban 
đêm trái với danh mục nghề, công việc được phép làm do Bộ LĐTBXH quy định.

1. Sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động 
đến tinh thần và các chất gây nghiện

2. Mang vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng
3. Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ
4. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc
5. Phá dỡ các công trình xây dựng
6. Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại
7. Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ
8. Các công việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, an toàn hoặc 

đạo đức của trẻ.

Hiện đang có 1.031.944 trẻ em từ 5-17 tuổi là 
LĐTE, chiếm 5,4% dân số trẻ em từ 5-17 tuổi; trong 
đó:
• 41% là trẻ em gái 
• 51,2% LĐTE từ 15-17 tuổi; 18% từ 13-14 tuổi và 

30,8% từu 5-12 tuổi 
• 352.385 trẻ em (34,2%) làm việc trên 40h/tuần 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động Trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)

Đề biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu 
điều 143, 144, 145, 146,147 Luật lao 
động năm 2019 và Thông tư số 
10/2013/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 
11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH

Theo số liệu từ “Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018

• 519.000 (50,4%) LĐTE làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
• 53,6% LĐTE làm việc trong nông nghiệp, 23,7% trong công nghiệp và xây dựng, 

gần 21% trong các ngành nghề dịch vụ 
• 48,6% không đi học và 1,4% chưa từng đi học 
• Trên 84% số LĐTE phân bố ở khu vực nông thôn.

Công trường xây dựngCơ sở giết mổ gia súc


