
Lao động trẻ em là công việc khiến trẻ em mất đi tuổi thơ, tiềm năng và nhân cách, 
và có ảnh hưởng xấu tới sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ, bao gồm cả việc 
cản trở khả năng đến trường. Nó bao gồm những công việc: 
. Nguy hiểm và gây hại cho trẻ em về mặt tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức; và 
. Cản trở việc học tập của trẻ em do 
    * Lấy đi của các em cơ hội học tập; 
    * Buộc các em phải nghỉ học sớm; hay 
    * Buộc các em phải kết hợp việc học với làm việc nặng nhọc và trong nhiều giờ.

(Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO)

(a) Những công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người chưa thành niên quy định tại 
Khoản 4 Điều 163 và Điều 165 Bộ luật Lao động 2012, Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH 
năm 2013 và Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT năm 2004;

(b) Làm thêm giờ, làm việc trong khoảng thời gian từ sau 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm 
sau;

(c) Những công việc mà tính chất hoặc điều kiện tiến hành có thể có hại cho sức khoẻ, 
an toàn và đạo đức của trẻ.

Người dưới 18 tuổi làm việc là lao động trẻ em nếu vi phạm bất kỳ một tiêu chí nào trong 
các tiêu chí sau đây.

LAO ĐỘNG TRẺ EM LÀ GÌ

KHI NÀO CÔNG VIỆC DO TRẺ EM THỰC HIỆN BỊ COI
LÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Loại công việc và nơi làm việc 1

Giới hạn theo 3 nhóm tuổi (đồng thời thỏa mãn tiêu chí thời giờ làm việc) như sau:

Dưới 13 tuổi
Chỉ làm những công việc trong Danh mục công việc được sử dụng người 
dưới 13 tuổi làm việc theo Thông tư số 11/2013/TT-LĐTBXH năm 2013 và 
trong các trường hợp ngoại trừ theo Công ước số 138 của ILO.

Chỉ làm những công việc trong Danh mục công việc được sử dụng người 
đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc theo Thông tư số 11/2013/TT-LĐTBXH 
năm 2013 và trong các trường hợp ngoại trừ theo Công ước số 138 của ILO.

Được tham gia mọi công việc và hoạt động kinh tế, trừ những công việc vi 
phạm tiêu chí thứ hai và ba.

Đủ 13 – dưới 15 tuổi

Đủ 15 – dưới 18 tuổi

Công việc nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm2

Không được phép sử dụng người dưới 18 tuổi vào những công việc sau đây:

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM



Các ô trắng thể hiện những công việc do trẻ em và người chưa thành niên thực hiện mà 
không bị coi là lao động trẻ em. Đó là khi cả bốn tiêu chí cùng được thỏa mãn. Các ô tô 
màu thể hiện lao động trẻ em cần phải phòng ngừa và giảm thiểu. Đó là khi có một hoặc 
nhiều hơn một tiêu chí bị vi phạm. 

Dưới 15 tuổi

(a) Mọi hình thức nô lệ hoặc tương tự nô lệ, như buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động khổ 
sai, lao động cưỡng bức, bao gồm tuyển mộ cưỡng bức hoặc bắt buộc trẻ em để 
phục vụ trong các cuộc xung đột vũ trang;

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

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

Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất khác 3

Thời giờ làm việc4

Không được phép sử dụng người dưới 18 tuổi vào những công việc sau đây:

Giới hạn theo 2 nhóm tuổi (đồng thời thỏa mãn tiêu chí thời giờ
làm việc) như sau:

Không quá 4 giờ/ngày và 20 giờ/tuần

Đủ 15 – dưới 18 tuổi Không quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần

TÓM TẮT CÁCH ÁP DỤNG BỐN TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH
LAO ĐỘNG TRẺ EM

 Tuổi thành niên - 18 tuổi

Đủ 15 - dưới 
18 tuổi

Các công việc 
không bao 
gồm trong 

quy định tuổi 
lao động tối 

thiểu

Công việc nhẹ 
(theo danh 

mục được sử 
dụng người 
dưới 13 tuổi)

Công việc nhẹ 
(theo danh 

mục được sử 
dụng người từ 
đủ 13 tuổi đến 

15 tuổi)

Tiêu chí 1 
(Thông tư 11/2013/TT-LĐTBXH)

    Tiêu chí 2
(Đ.163,165 BLLĐ2012, Thông tư 

11/2013, TT liên tịch 21/2004) 

Công việc 
không nguy hại, 

không là hình 
thức lao động 
trẻ em tồi tệ 

nhất, không là 
công việc nhẹ

Công việc 
nặng nhọc, 

độc hại, nguy 
hiểm

Các hình thức 
lao động trẻ 

em tồi tệ nhất 
khác

Đủ 13 - dưới 
15 tuổi

Dưới 13 tuổi

≤ 8 giờ/ ngày 
& 40 giờ/ tuần

≤ 4 giờ/ ngày 
& 20 giờ/ tuần

Tiêu chí 3

(Nguồn: Hiệu chỉnh theo các công ước quốc tế và luật quốc gia của Việt Nam, dựa trên hình gốc từ Báo cáo toàn cầu của ILO: 
A future without child labour, Report I(B) ILO 90th, 2002)

Tuổi LĐ tối thiểu - 15 tuổi

13 tuổi

Tiêu chí 4
(Đ.163 BLLĐ 2012)

Công ước 182 của ILO

Công ước 138 của ILO

Hãy gọi 111 khi thấy trẻ em
bị bóc lột sức lao động

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


