Thông tư liên bộ Số 03/TT-LB ngày 28/01/1994
của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc
không được sử dụng lao động nữ
Căn cứ Điều 45 Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân;
Căn cứ Điều 19 Pháp lệnh Bảo hộ lao động;
Nhằm bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo chức năng sinh đẻ và nuôi con của lao động nữ; liên Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc
không được sử dụng lao động nữ.
A. Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng là những nơi có sử dụng lao động nữ bao gồm:
- Các đơn vị kinh tế quốc doanh, các xí nghiệp quốc phòng và các đơn vị kinh tế của lực
lượng vũ trang nhân dân;
- Các cơ quan nhà nước;
- Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cá nhân có thuê mướn lao động;
- Các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài;
- Các cá nhân, tổ chức cơ quan nước ngoài đóng tại Việt Nam có sử dụng lao động là người
Việt Nam.
B. Các điều kiện lao động có hại
không được sử dụng lao động nữ
1. Nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển;
2. Trong hầm lò;
3. Nơi cheo leo nguy hiểm;
4. Nơi làm việc không phù hợp với thần kinh, tâm lý phụ nữ;
5. Ngâm mình thường xuyên dưới nước, ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng;
6. Nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5 Kcal/phút, nhịp tim trung
bình trên 120/phút);
7. Tiếp xúc với phóng xạ hở;
8. Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất có khả năng gây biến đổi gien.
C. Các điều kiện lao động có hại không được sử dụng
lao động nữ có thai, đang cho con bú (12 tháng)
và lao động nữ vị thành niên
1. Tiếp xúc với điện từ trường ở mức quá giới hạn cho phép;
2. Trực tiếp tiếp xúc với một số hoá chất mà sự tích luỹ của nó trong cơ thể ảnh hưởng xấu
đến chuyển hoá tế bào, dễ gây sẩy thai, đẻ non, nhiễm trùng nhau thai, khuyết tật bẩm sinh, ảnh
hưởng xấu tới nguồn sữa mẹ, viêm nhiễm đường hô hấp;
3. Nhiệt độ không khí trong nhà xưởng từ 45oC trở lên về mùa hè và từ 40oC trở lên về mùa
đông hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao;

4. Trong môi trường có độ rung cao hơn tiêu chuẩn cho phép;
5. Tư thế làm việc gò bó, hoặc thiếu dưỡng khí.
D. Danh mục công việc không được
sử dụng lao động nữ
Căn cứ vào các điều kiện lao động có hại quy định tại mục B và C nói trên, liên Bộ quy
định danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, ban hành kèm theo Thông tư này
(xem phụ lục).
e. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào quy định của Thông tư này, liên Bộ yêu cầu các cơ quan, xí nghiệp, các tổ
chức và cá nhân có sử dụng lao động nữ, dựa theo các điều kiện lao động có hại, các công việc đã
quy định trong Thông tư, rà soát lại các công việc lao động nữ đang làm. Trên cơ sở đó có kế
hoạch sắp xếp, đào tạo lại hoặc chuyển nghề, chuyển công việc phù hợp với sức khoẻ của lao
động nữ. Chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày ban hành Thông tư này, không còn để lao động nữ
làm việc trong các điều kiện lao động có hại và các công việc đã quy định, nhưng không được
nhân cơ hội rà soát lại công việc mà sa thải hoặc cho lao động nữ thôi việc. Riêng phụ nữ có thai,
hoặc trong thời kỳ cho con bú thì phải thực hiện ngay theo các quy định của Thông tư.
Trong thời hạn 12 tháng nói trên, khi tạm thời vẫn còn phải sử dụng lao động nữ làm công
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì phải rút ngắn thời gian làm trong ngày, trong ca từ 1-2 giờ
nhưng không được trừ lương của thời gian rút ngắn đó. Trong trường hợp không rút ngắn được,
thời gian đó được xem là làm thêm giờ, phải trả lương bằng 200% tiền lương giờ tiêu chuẩn.
Đối với lao động nữ do đã làm việc trong các điều kiện lao động hoặc công việc nói trên
mà bị ốm đau hoặc bệnh nghề nghiệp thì phải bồi dưỡng vật chất, chăm sóc y tế, khám và chữa
bệnh kịp thời theo quy định của Nhà nước.
2. Các trường, lớp dạy nghề không được đào tạo nữ sinh học các nghề, các việc đã quy
định trong danh mục công việc tại Thông tư này.
3. Liên Bộ yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương phối hợp với Liên đoàn Lao động tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện
ở các đơn vị cơ sở.
4. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị
thuộc quyền quản lý thực hiện tốt các quy định tại Thông tư này.
5. Thanh tra an toàn lao động và Thanh tra vệ sinh tăng cường thanh tra các cơ sở sử dụng
lao động nữ để phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế Thông tư số 09/TT-LB ngày
29/8/1986 của liên Bộ Lao động - Y tế về "Quy định những công việc không được sử dụng lao
động nữ". Các quy định trước đây trái với quy định trong Thông tư này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương
phản ảnh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.
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