
 
 

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 

 

Số:  26/2020/CV-VASEP 
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục 

các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng 

người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ        

18 tuổi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động, Thương Binh và XH 

Phúc công văn số 296/LĐTBXH-ATLĐ ngày 21/01/2020 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục các công 

việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (dự 

thảo Thông tư), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý 

kiến như sau:  

Hiệp hội đã gửi dự thảo Thông tư tới các DN hội viên để lấy ý kiến góp ý. Đến 

hôm nay, Văn phòng Hiệp hội chưa nhận được ý kiến góp ý nào của các doanh nghiệp. 

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Thông tư, Hiệp hội VASEP đồng ý với các nội dung 

trong dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng 

người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.  

 Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và mong Cục An toàn Lao động sớm hoàn 

thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Trong quá 

trình thực hiện Thông tư, nếu doanh nghiệp gặp vướng mắc, Hiệp hội VASEP sẽ kịp 

thời tổng hợp và báo cáo Bộ Lao động TBXH và Cục An toàn Lao động. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Lao động TBXH; 

- Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH); 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

-   Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 

 

Trương Đình Hòe 

 


