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 HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM 
 

Số: 112/2019/CV-VASEP  
V/v tháo gỡ vướng mắc về danh mục nghề không 

được SDLĐ chưa thành niên trong ngành TS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------oOo------------ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

 

      Kính gửi: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH  

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

chân thành cảm ơn Ông Bộ trưởng và Quý Bộ đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản 

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

toàn lao động, thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, cải cách thủ t c hành ch nh, cải thiện môi 

trư ng kinh doanh theo các Nghị quyết liên quan của Ch nh phủ th i gian qua  

 Ngày 13/6/2019, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 54/2019/CV-VASEP gửi tới 

Quý Bộ về việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về danh m c công việc trong ngành CBTS 

không được phép sử d ng lao động chưa thành niên (chi tiết xin xem tài liệu gửi kèm)  Tới 

nay Hiệp hội vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quý Bộ cho văn bản kiến nghị này   

 Liên quan đến các quy định về Danh m c các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm cấm sử d ng lao động chưa thành niên trong ngành thủy sản, hiện đang có 7 văn 

bản có liên quan, c  thể như sau: 

1. Bộ Luật Lao động năm 2012 (Điều 163 “Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa 

thành niên” và Điều 165 “Các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là 

người chưa thành niên”) 

2. Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ LĐTBXH về việc ban 

hành tạm th i danh m c nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  

3. Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ LĐTBXH ban hành 

tạm th i danh m c nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm 

4. Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ LĐTBXH ban hành 

tạm th i danh m c nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại VI, 

V) và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV)  

5. Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ LĐTBXH ban hành bổ 

sung danh m c nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm 

6. Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 10/6/2013 của Bộ LĐTBXH ban hành danh 

m c các công việc và nơi làm việc cấm sử d ng lao động là ngư i chưa thành niên. 
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7. Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ LĐTBXH ban hành 

danh m c ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng 

Các văn bản nói trên đều không thay thế nhau mà chỉ có t nh bổ sung cho nhau, trong đó, 

theo Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012 về “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.” 

 Đồng th i, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH quy định như sau: 

“Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  

4. Thủy sản: 

Số 

TT 
Tên nghề hoặc công việc 

Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, 

công việc 

  Điều kiện lao động loại IV   

1 Chế biến thủy, hải sản đông lạnh Phải đứng suốt ca làm việc, thường xuyên tiếp 

xúc với nước lạnh, nơi làm việc lầy lội, ẩm ướt. 

2 Vận hành hệ thống thiết bị chế 

biến thủy, hải sản 

Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc 

với nóng, ồn, nơi làm việc ẩm ướt. 

Các quy định này đã và đang tạo nên nhiều khó khăn cho các DN thủy sản, đặc biệt 

trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm và nhiều bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh đang ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc tăng trưởng của ngành thủy sản 

Việt Nam nói chung, chế biến thủy sản nói riêng   

Đứng trước các khó khăn tác động đến ngành chế biến thủy sản nói riêng, xuất khẩu 

thủy sản nói chung trong năm 2019, đặc biệt là khó khăn do thiếu nguyên liệu thủy sản và 

thiếu lao động ph c v  các công việc liên quan đến chế biến thủy sản, tiếp nối công văn số 

54/2019/CV-VASEP, Hiệp hội và các Doanh nghiệp thủy sản bằng văn bản này, bổ sung 

thêm một số thông tin dữ liệu có được và đề nghị Ông Bộ trưởng và Quý Bộ sớm giải quyết 

vướng mắc này trong khuôn khổ thẩm quyền của Quý Bộ theo như đề xuất của Hiệp hội tại 

Công văn số 54/2019/CV-VASEP.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TVCCTTHC; 

- Bộ NNPTNT; 
- C c ATLĐ (Bộ LĐTBXH); 

- Chủ tịch & các PCT HH: 

- VPĐD HH tại Hà Nội; 
- Lưu VPHH. 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ 

XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 

 


