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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 83/2018/CV-VASEP 
V/v góp ý dự thảo Thông tư  thay thế Thông tư 

số 10/2013/TT-BLĐTBXH 

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội 

Phúc đáp công văn số 1758/LĐ-TBXH ngày 10/5/2018 về việc góp ý dự thảo Thông 

tư thay thế Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến 

và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Dự thảo cho các DN hội viên để tổng hợp ý kiến 

và xin có các góp ý cụ thể như sau: 

Về danh mục công việc trong Phụ lục của Dự thảo: 

Đề nghị: Bổ sung thêm tại Phụ lục của Dự thảo này hoặc tại một văn bản pháp quy 

khác quy định Danh mục công việc được sử dụng lao động vị thành niên, trong đó, đối với 

ngành chế biến thủy sản, chúng tôi xin đề xuất danh mục các vị trí công việc không nên sử 

dụng lao động vị thành niên là: 

1. Vận hành nồi hơi 

2. Vận hành hệ thống máy lạnh 

3. Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

4. Vận hành xe kéo container 

5. Công nhân cơ khí 

6. Nhân viên phòng kiểm nghiệm 

7. Công nhân bộ phận chiên 

8. Công nhân làm việc trong kho đông lạnh 

 Còn các vị trí công việc khác được phép sử dụng lao động vị thành niên.  

Lý do:  

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.  
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 Chúng tôi hiểu rằng, với hai văn bản quy phạm pháp luật trên, mặc dù các vị trí công 

việc trong chế biến thủy hải sản đông lạnh không có trong ”Danh mục các công việc cấm sử 

dụng lao động là người chưa thành niên ”của Thông tư Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH, 

nhưng một số cơ quan quản lý Nhà nước về LĐTBXH các tỉnh vẫn khẳng định các DN thủy 

sản Việt Nam sẽ không được sử dụng các lao động thành niên (đủ 15 đến dưới 18 tuổi) làm 

việc trong toàn bộ khuôn viên nhà máy chế biến thủy sản, kể cả những việc hết sức giản đơn 

như bóc tôm, rửa tôm, phân cỡ tôm, rút xương phi lê cá, chỉnh sửa cá, sắp khuôn, ... 

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

lạnh vẫn đang sử dụng các lao động vị thành niên trong một số công đoạn giản đơn, nhẹ 

nhàng như bóc tôm, rửa tôm, phân cỡ tôm, rút xương phi lê cá, chỉnh sửa cá, sắp khuôn,...để 

giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

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.  

Bất cập này đã được Hiệp hội và các DN thủy sản phản ánh với Bộ LĐTBXH tại công 

văn số 200/2017/CV-VASEP ngày 15/12/2017 và tại đợt khảo sát các DN thủy sản khu vực 

ĐBSCL ngày 18/4/2018 của đoàn công tác thuộc Bộ LĐTBXH do Thứ trưởng Doãn Mậu 

Diệp dẫn đầu và đã được Đoàn công tác khuyến cáo Hiệp hội cần đề xuất Danh mục các vị trí 

công việc trong chế biến thủy sản được phép sử dụng lao động vị thành niên để Bộ LĐTBXH 

xem xét và ban hành. 

Căn cứ trên thực tế hiện nay, trừ các vị trí công việc đã nêu trên, các vị trí công việc 

còn lại trong DN thủy sản đều có điều kiện lao động đã được cải thiện và bản chất công việc 

không đòi hỏi sử dụng nhiều sức lực hoặc nguy hiểm độc hại, đồng thời để tạo điều kiện cho 

sản xuất, kinh doanh của các DN chế biến thủy sản, đề nghị Bộ LĐTBXH sớm ban hành quy 

định (tại Dự thảo này hoặc một văn bản khác) Danh mục vị trí công việc cho phép sử dụng 

lao động vị thành niên trong chế biến thủy sản như đề xuất nói trên của Hiệp hội. 

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. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 
 

Trương Đình Hòe 
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