Danh Mục Công Việc Nhẹ Được Sử Dụng Người Dưới 15 Tuổi
Làm Việc
Ngày 11/06/2013, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ban hành Thông t? 11/2013/TTBL?TBXH v? danh m?c công vi?c nh? ???c s? d?ng ng??i d??i 15 tu?i làm vi?c.
T?i Thông t? 11/2013/TT-BL?TBXH, danh m?c các ngành ngh? ???c b? sung và quy ??nh
chi ti?t h?n v? ?? tu?i t??ng ?ng cho m?i ngành ngh? và b? sung thêm m?t s? ngành ngh?.
C? th? nh? sau:
??i v?i lao ??ng d??i 13 tu?i, các ngành ngh? ???c thuê lao ??ng d??i 13 tu?i bao
g?m: Di?n viên: múa; hát; xi?c; ?i?n ?nh; sân kh?u k?ch, tu?ng, chèo, c?i l??ng, múa
r?i (tr? múa r?i d??i n??c); V?n ??ng viên n?ng khi?u: th? d?c d?ng c?, b?i l?i, ?i?n
kinh (tr? t? xích), bóng bàn, c?u lông, bóng r?, bóng ném, bi-a, bóng ?á, các môn võ,
?á c?u, c?u mây, c? vua, c? t??ng, bóng chuy?n.
??i v?i lao ??ng t? ?? 13 ??n d??i 15 tu?i, các ngành ngh? ???c thuê lao ??ng t?
?? 13 tu?i ??n d??i 15 tu?i bao g?m: Nh?ng công vi?c ???c s? d?ng ng??i d??i 13
tu?i làm vi?c; Các ngh? truy?n th?ng: ch?m men g?m, c?a v? trai, v? tranh s?n mài,
làm gi?y dó, nón lá, se nhang, ch?m nón, d?t chi?u, làm tr?ng, d?t th? c?m, làm bún
g?o, làm giá ??, làm bánh ?a (mi?n), làm bánh ?a K?; Các ngh? th? công m? ngh?:
thêu ren, m?c m? ngh?, làm l??c s?ng, ?an l??i vó, làm tranh ?ông H?, n?n tò
he; ?an lát, làm các ?? gia d?ng, ?? th? công m? ngh? t? nguyên li?u t? nhiên nh?:
mây, tre, n?a, d?a, chu?i, bèo l?c bình; Nuôi t?m; Gói k?o d?a./.
Có th? th?y vi?c nh?ng công vi?c nêu trên ?a ph?n ??u là nh?ng môn n?ng khi?u, yêu c?u
ph?i có s? kh? luy?n t? nh? nên ?? tu?i b?t ??u lao ??ng th??ng s?m. Ho?c là các công vi?c
mang tính ti?u th? công nghi?p nh? nhàng nên phù h?p v?i lao ??ng ít tu?i. H?n n?a ??i v?i
các ??a ph??ng có ngh? ti?u th? công nghi?p thì quy mô s?n xu?t th??ng ch? là m?c gia
?ình nên vi?c lao ??ng nh? tu?i tham gia vào quá trình s?n xu?t là ?i?u d? hi?u. Vi?c quy
??nh chi ti?t, c? th? này ?ã th? hi?n tính linh ho?t c?a pháp lu?t nh?m áp d?ng vào th?c t?
cu?c s?ng.
Thông t? 11/2013/TT-BL?TBXH ?ã b? ?i các quy ??nh v? ?i?u ki?n ???c nh?n các lao ??ng
ch?a ?? 15 tu?i vào làm vi?c ???c quy ??nh t?i m?c II thông t? 21/1999/TT-BL?TBXH.
Thông t? có hi?u l?c k? t? ngày 15/08/2013 và thay th? cho Thông t? s? 21/1999/TTBL?TBXH ngày 11/09/1999 c?a B? Lao ??ng, th??ng binh và xã h?i.
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