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Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ 

 Nhà nước bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao 

động nữ. 

 Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện 

để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi 

chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc 

không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà. 

 Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao 

động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, 

tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của người lao 

động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng 

lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và 

cuộc sống gia đình. 

 Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao 

động có sử dụng nhiều lao động nữ. 

 Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao 

động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm 

về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ. 

 Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp 

mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ. 

(Điều 153 Bộ luật lao động năm 2012) 
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Nghĩa vụ của người sử dụng lao động 

đối với lao động nữ 

 Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế 

độ khác. 

 Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của 

họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi 

ích của phụ nữ. 

 Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp 

tại nơi làm việc. 

 Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc 

một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ. 

(Điều 154 Bộ luật lao động năm 2012) 

Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ 

 Người sử dụng lao động không được sử dụng lao 

động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa 

trong các trường hợp sau đây: 

 Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu 

làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; 

 Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

 Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai 

từ tháng thứ 07, được chuyển công việc nhẹ hơn hoặc được 

giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ 

lương. 

 Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động 

nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 

12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá 

nhân chết, bị Tòa tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, 

mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động 

không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 

 Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi 

sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ 

luật lao động. 

 Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 

mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. 
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Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp 

đồng lao động. 

(Điều 155 Bộ luật lao động năm 2012) 

Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao 

động của lao động nữ mang thai 

 Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục 

làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo 

trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn 

do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

(Điều 156 Bộ luật lao động năm 2012) 

Nghỉ thai sản 

 Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con tổng 

cộng là 06 tháng. 

- Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ 

con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 

tháng. 

- Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 

tháng. 

 Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được 

hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội. 

 Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động 

nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo 

thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

 Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, 

có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm 

quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của 

người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao 

động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 

tháng. 

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những 

ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ 

vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy đinh của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

(Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012) 

Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản 

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại 

làm việc sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ chế độ thai sản; 

trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao 
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động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không 

thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. 

(Điều 158 Bộ luật lao động năm 2012) 

Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, 

thực hiện các biện pháp tránh thai 

Thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút 

thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp 

tránh thai, chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, nuôi con 

nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp 

bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 

xã hội. 

(Điều 159 Bộ luật lao động năm 2012) 

Công việc không được sử dụng lao động nữ 

 Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ 

và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ y tế ban hành. 

 Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước. 

 Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ. 

(Điều 160 Bộ luật lao động năm 2012) 
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