
Một số qui định của pháp luật 
liên quan đến lao động nữ 



Văn bản pháp luật 

•  Bộ luật Lao động năm 2012 

•  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 

•  Các văn bản hướng dẫn thi hành 



Chế độ thai sản 
Điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

•  LĐN mang thai 

•  LĐN sinh con 

•  NLĐ nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi 

•  NLĐ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản 

    LĐN sinh con và NLĐ nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có 
thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 

12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. 

 



Quyền lợi khi mang thai: 
 
•  Nghỉ khám thai 5 lần 
•  Chuyển công việc nhẹ hơn 
•  Không phải đi công tác xa, bố trí làm việc ban đêm.  
•  LĐN không bị xử lý kỷ luật lao động. 
•  LĐN có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc tạm 

hoãn thực hiện HĐLĐ 
 



Thời gian nghỉ sinh con:   
•  6 tháng (sinh đôi, cứ con thứ 2 trở đi được nghỉ thêm 1 

tháng).  
      
•  Có thể đi làm sớm 3 điều kiện: nghỉ 4 tháng, xác nhận y 

tế, DN đồng ý. 

•  Đảm bảo việc làm sau khi nghỉ thai sản 



Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, 
nạo, hút thai hoặc thai chết lưu: 

 
•  10 ngày thai dưới 1 tháng 
•  20 – 1 tháng dưới 3 tháng 
•  40 ngày- 3- dưới 6 tháng 
•  50 ngày từ 6 tháng trở lên 



   Thời gian nghỉ thực hiện các biện pháp 
tránh thai:  

•  Đặt vòng tránh thai nghỉ 7 ngày 
•  Thực hiện biện pháp triệt sản nghỉ 15 

ngày 
   Tính cả ngày lễ, Tết, nghỉ hàng tuần 
 



Quyền lợi khác:  
•  Trợ cấp 1 lần: LĐN sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 

tháng tuổi được nhận trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương tối 
thiểu chung.  

•  Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: LĐN sau khi 
sinh con mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày/năm; 25% LTT nghỉ gia 
đình, 40% LTT nghỉ cơ sở y tế tập trung. 

•  Nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày 
mà vẫn hưởng đủ lương. 

 



 
NLĐ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:  
•  20 ngày/1 năm: con dưới 3 tuổi 
•  15 ngày/năm: con dưới 7 tuổi 
•  Mức hưởng là 75% lương đóng BHXH/

26 ngày * ngày nghỉ thực tế 
 



Trách nhiệm của NSDLĐ: 
 
•  Hàng năm định kỳ phải tổ chức khám chuyên 

khoa phụ sản ở những nơi có LĐN 
•  Đảm bảo đủ buồng tắm và vệ sinh phù hợp 
•  Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo 

hoặc chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho LĐN 
 



 
Xin trân trọng cám ơn 

 


