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18 tuổi  

 Người dưới 15 tuổi làm việc không được quá 4 

giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần  

 Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào 

ban đêm 

 NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 

tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 

giờ trong 01 tuần 

 Được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong 

một số nghề và công việc theo quy định của Bộ 

LĐTB & XH  
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THỜI GIAN LÀM VIỆC 

Điều 163 BLLĐ 2012 

15 tuổi 
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NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI 

CHƯA THÀNH NIÊN 

Điều 163 BLLĐ 2012 

 

 

Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh 

hưởng xấu tới nhân cách của họ  

 

 

Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh 

cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây 

nghiện khác 

Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa 

thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn 

hoá. 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
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QUY ĐỊNH CẤM KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI 

CHƯA THÀNH NIÊN 

Điều 165 BLLĐ 2012 

Công việc bị cấm: 

 Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá 

thể trạng của người chưa thành niên; 

 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 cá xa bờ; 

 Công việc khác gây tổn hại cho sức 

khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người 

chưa thành niên. 
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Nơi làm việc bị cấm : 

 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, 

phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; 

 Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức 

khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người 

chưa thành niên 
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NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG DƯỚI 15 TUỔI 

Điều 164 BLLĐ 2012 

 

 

 

Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện 

theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 15 tuổi 

Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học 

của trẻ em 

Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phù hợp với lứa tuổi 

Lưu ý: Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do 

BLĐTB&XH quy định 
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CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 
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Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

CÔNG VIỆC NHẸ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI  

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH 

Công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc:  

 Diễn viên;  

 Vận động viên năng khiếu. 

Công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm việc:  

 Những công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc;  

 Các nghề truyền thống; nghề thủ công mỹ nghệ;  

 Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên;  

 Nuôi tằm;  

 Gói kẹo dừa. 
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