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V/v kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về việc công 

việc CBTS đông lạnh trong nhóm nghề nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

 

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

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên 

chân thành cảm ơn Quý Cục đã luôn lắng nghe & hỗ trợ VASEP cùng các DN thủy sản 

trong tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi các quy định quản lý về đảm 

bảo an toàn lao động, thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

Thời gian qua, Hiệp hội đã nhận được phản ánh của một số DN hội viên về bất cập 

trong các quy định về sử dụng lao động vị thành niên tại DN chế biến thủy sản, đã khiến các 

đoàn đánh giá quốc tế về trách nhiệm xã hội của các nhà nhập khẩu đã đánh “trượt” hoặc lỗi 

hệ thống không tuân thủ pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp, gây thiệt hại vô cùng to lớn 

trong khi DN luôn cố gắng thực hiện tốt. Cụ thể là: 

Tại Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012 “Nguyên tắc sử dụng lao động 

là người chưa thành niên” quy định:“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 theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì 

phối hợp với Bộ Y tế ban hành.” 

 Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 

3/3/1999 về danh mục “nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” bao gồm cả quy 

định công việc "chế biến thủy, hải sản đông lạnh” được xếp vào nhóm nghề nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm loại IV. Đây cũng là cơ sở mà các DN thủy sản đang phải thực hiện trả 

lương cao hơn 5% theo Quy định hiện hành cho người lao động. 

 Chúng tôi hiểu rằng, với hai văn bản quy phạm pháp luật trên, theo logic trên thì có 

nghĩa các DN thủy sản Việt Nam sẽ không được sử dụng các lao động thành niên (đủ 15 

đến 18 tuổi) làm trong khuôn viên nhà máy chế biến thủy sản, kể cả những việc hết sức giản 

đơn như bóc tôm, rửa tôm, phân cỡ tôm.... 

 Danh mục tại Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH vẫn đang có hiệu lực để áp dụng 

trong tính phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Mục c Khoản 3 Điều 7 

của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương: 

“c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công 

việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình 

thường.” 

 Hiện tại, như nhiều ngành sử dụng lao động khác, nhiều DN chế biến thủy sản đông 

lạnh vẫn có sử dụng các lao động thành niên (16 – 18 tuổi) tại các công đoạn lao động chính 

và nhẹ nhàng như bóc tôm, rút chỉ tôm, phân loại, xếp khuôn thủy sản, chỉnh sửa, rút xương 

cho phi lê cá,...để giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương. 



2 

 

Do căn cứ theo Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012 và Quyết định 

190/1999/QĐ-BLĐTBXH nên trong thời gian qua, các đánh giá viên của khách hàng quốc 

tế hoặc của các tổ chức chứng nhận (gọi chung là đánh giá bên thứ ba) đánh giá việc áp 

dụng các trách nhiệm xã hội tại các DN thủy sản đã kết luận các DN chế biến thủy sản đông 

lạnh của Việt Nam đang không tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội do vi phạm luật 

của Việt Nam trong sử dụng lao động vị thành niên, có nguy cơ mất các đơn hàng và khách 

hàng.  

Tại Hội nghị “Người sử dụng Lao động năm 2017 - Đối thoại với Doanh nghiệp về 
thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH” sáng ngày 21/12/2017 tại Hà Nội do 

VCCI, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội chủ trì, 

đại diện Hiệp hội đã báo cáo bất cập này.  

Bằng văn bản này, Hiệp hội xin báo cáo và kiến nghị với Quý Cục như sau: Trên cơ 

sở văn bản pháp lý hiện hành, đề nghị Cục giúp có văn bản sớm làm rõ cho Hiệp hội và 

ngành hàng một số vướng mắc sau để các DN chế biến thủy sản đông lạnh có cơ sở làm 

việc với các đánh giá viên của của khách hàng quốc tế hoặc của các tổ chức chứng nhận về 

vấn đề sử dụng lao động vị thành niên tại Việt Nam: 

- Chế biến thủy sản có phải là ngành hàng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không? 

- Theo logic giữa 4 văn bản nêu trên, thì nội dung “không được sử dụng lao động chưa 

thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...”  tại Khoản 1 Điều 

163 của Bộ Luật Lao động 2012 có áp dụng cho chế biến thủy sản đông lạnh quy 

định tại danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Quyết định 

190/1999/QĐ-BLĐTBXH? 

- Điều 163 của Bộ Luật lao động 2012 quy định cấm tất cả hay chỉ cấm một số nghề 

thuộc nhóm Nghề có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại IV? 

Hiệp hội kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét có văn bản hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ bất 

cập nêu trên nhằm giúp giảm bớt các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của DN, tạo thuận lợi cho DN thủy sản trong bảo vệ uy tín, nâng cao sức cạnh tranh 

trong thương mại quốc tế. 

Thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ: Chị Trần Hoàng Yến, Tel: 024.37715055 

(ext. 206); Mobil: 0947.623.129; Email: hoangyen@vasep.com.vn. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ NNPTNT; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

-   Lưu VP HH. 
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