Bạn sẽ phải bỏ học
sớm hoặc học kém
do phải dành thời
gian để lao động

Bạn có thể bị tàn tật
vĩnh viễn hoặc bị đe
dọa tính mạng do tai
nạn lao động

Bạn bị tổn thương
tâm lý, tinh thần và
đeo đẳng suốt quãng
đời còn lại

Bạn dễ bị lôi kéo
vào các tệ nạn xã
hội, tội phạm

Bạn dễ trở thành nạn
nhân của buôn bán
người, xâm hại và
bóc lột tình dục

Bạn dễ trở thành nạn
nhân của lây nhiễm
bệnh tật (HIV/AIDS,
các bệnh xã hội)

?

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.

1,03 TRIỆU TRẺ EM VÀ
NGƯỜI CHƯA THÀNH
NIÊN VIỆT NAM LÀ
LAO ĐỘNG TRẺ EM

Hãy tự trang bị cho mình kiến thức về lao động trẻ em
Ở mức độ thấp nhất, nếu không có điều kiện thì bạn hãy cố gắng học
để tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS)
Học nghề phù hợp để có công việc ổn định nếu bạn không thể tiếp tục
học cao hơn nữa
Tìm hiểu về các quyền trẻ em
Tìm hiểu kiến thức về an toàn lao động, di cư an toàn
Mạnh dạn nói chuyện với người lớn, thầy cô giáo về lao động trẻ em và
xâm hại trẻ em.

Gọi ngay TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM
khi thấy trẻ em bị bóc lột sức lao động
hoặc bị xâm hại dưới mọi hình thức

111

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.

Gọi ngay TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM
khi thấy trẻ em bị bóc lột sức lao động
hoặc bị xâm hại dưới mọi hình thức

111
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LÀ TRẺ EM BẠN CÓ THỂ THAM GIA VÀO CÁC CÔNG VIỆC SAU:
BẠN SẼ LÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM KHI RƠI VÀO MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
1. Khi bạn chưa đủ 13 tuổi mà bị dụ dỗ, ép buộc
hoặc tự nguyện làm bất kể công việc gì để
kiếm sống
2. Khi bạn từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi phải
làm việc trên 04 giờ/ngày hoặc nhiều hơn
20 giờ/tuần
3. Khi bạn từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải làm việc trên 08 giờ/ngày
hoặc nhiều hơn 40 giờ/tuần
4. Khi bạn chưa đủ 18 tuổi phải làm những công việc và/hoặc làm tại
những nơi làm việc bị nghiêm cấm tại Điều 147 Bộ luật lao động năm
2019
5. Khi phải làm bất kể công việc gì mà thời gian làm việc từ 22 giờ đêm
đến 06 giờ sáng ngày hôm sau
6. Khi phải làm những công việc NẶNG NHỌC,
ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM hoặc làm việc ở những
nơi có thể gây tổn hại cho sức khỏe, an toàn,
đạo đức như: mang vác vật nặng, lặn biển,
hầm lò, phá dỡ công trình xây dựng, làm việc
tại quán karraoke, nhà nghỉ, sòng bạc, v.v…

7. Khi bạn phải làm các công việc tồi tệ nhất,
ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức,
nhân phẩm:
• Lao động nô lệ, lao động cưỡng bức
• Bị dụ dỗ, ép buộc hoặc tự nguyện làm mại
dâm, khiêu dâm
• Bị dụ dỗ, ép buộc hoặc tự nguyện làm các
công việc bất hợp pháp như: tham gia sản
xuất, vận chuyển, tiêm chích ma túy
• Bị dụ dỗ, ép buộc hoặc tự nguyện làm
những công việc khác ảnh hưởng đến sức
khỏe và an toàn của bản thân.
(Để biết thêm chi tiết, Bạn hãy tìm hiểu điều 143, 144, 145, 146, 147 Luật lao
động năm 2019 và Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao
động là người chưa thành niên tại Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH)

1. Giúp bố mẹ làm việc nhà như: quét nhà, rửa
bát…
2. Tham gia công việc như: diễn viên múa,
hát, xiếc (trừ múa rối nước)
3. Vận động viên năng khiếu: thể dục dụng
cụ, bơi lội, cờ vua (trừ tập tạ)
4. Khi bạn từ đủ 13 tuổi đến15 tuổi có thể làm
những công việc nhẹ nhưng không được
quá 4 giờ/ngày hoặc nhiều hơn 20
giờ/tuần:

Làm công việc nhà

• Nghề truyền thống: chấm men gốm, vẽ
tranh, dệt thổ cẩm…
• Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu, ren,
mộc mỹ nghệ,
• Đan lát làm các đồ gia dụng, đồ thủ công
mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên: mây, tre,
nứa, dừa, chuối…

Đan lát

Chấm men gốm

VĐV Thể dục dụng cụ

(Để biết thêm chi tiết, Bạn hãy tìm hiểu Danh mục công việc nhẹ được sử
dụng người dưới 15 tuổi làm việc tại Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH)

VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA MÌNH

BẠN HÃY NÓI KHÔNG VỚI LAO ĐỘNG TRẺ EM
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