
 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng  6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh về Cơ sở Spa diện chẩn Yến Dung 

 thuộc huyện Long Điền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 26/3/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh trên hệ thống 

Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Hiện nay tại ấp Phước Lăng, xã Tam 

Phước, huyện Long Điền, có cơ sở khám chữa bệnh Yến Dung, họ hoạt động 

không có giấy phép và chuyên môn. Họ đào tạo nhân viên thời gian khoảng 01 

hay 02 tháng sau đó cho ra chữa bệnh. Theo người dân được biết họ chữa cho 

các bệnh nhân ung thư mà bệnh viện trả về không chữa được. Nay người dân 

gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng điều tra và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chuyển nội dung phản ánh 

đến Phòng Y tế huyện Long Điền tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo 

cáo như sau:  

I. Kết quả kiểm tra 

- Ngày 31/3/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1229/QĐ-

UBND ngày 13/3/2021 tiến hành kiểm tra về tình hình hoạt động Cơ sở Spa 

diện chẩn Yến Dung của hộ bà Lê Thị Thùy Dung, số điện thoại: 0933.310.239. 

Địa chỉ: Tổ 01, ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền.  

- Tại thời điểm kiểm tra cơ sở, Đoàn kiểm tra ghi nhận như sau: 

+ Chưa xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở.  

+ Có một số tài liệu tuyển tập đề hình diện chẩn điều khiển liệu pháp và 

xoa bóp Việt Nam, điện châm ABC, chữa trị bằng đồ hình.  

+ Chứng chỉ đào tạo đã hoàn thành chương trình đào tạo: “Tạo mẫu và 

chăm sóc sắc đẹp chuyên ngành chăm sóc da” ngày 30/7/2019 của Trường trung 

cấp cộng đồng Hà Nội cấp cho bà Lê Thị Thùy Dung. 

+ Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Dung (chủ cơ sở) ngưng mọi hoạt động tại cơ 

sở kể từ ngày 31/3/2021 cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý đến lĩnh vực hoạt 

động Spa và các hoạt động liên quan đến diện chẩn điều khiển liệu pháp. Đồng 

thời bà Dung đã viết cam kết không thực hiện các hoạt tại cơ sở, đặc biệt là hoạt 

động diện chẩn điều khiển liệu pháp.  

- Ngày 14/4/2021, tại buổi làm việc với Phòng Y tế bà Dung cung cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 49F8016220 của Phòng Tài chính-Kế hoạch 
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huyện Long Điền, cấp ngày 08/4/2021 cho hộ kinh doanh “Spa DC Duyên 

Dung” với ngành, nghề kinh doanh: “Dịch vụ Spa chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ 

không dùng phẫu thuật”. Bà Dung thừa nhận có đăng tải bài viết, hình ảnh, 

video về liệu pháp diện chẩn trên trang mạng Fanpage. Đồng thời Bà cam kết 

không thực hiện các hoạt liên quan đến diện chẩn điều khiển liệu pháp và tháo 

gở bài viết, hình ảnh, video về liệu pháp diện chẩn trên trang mạng. 

II. Nhận xét  

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh Phòng Y tế huyện Long Điền 

nhận thấy: 

- Cơ sở Spa diện chẩn Yến Dung hoạt động không có giấy phép là đúng. 

- Phòng Y tế huyện Long Điền yêu cầu Cơ sở Spa DC Duyên Dung (Spa 

diện chẩn Yến Dung) hoạt động đúng ngành, nghề kinh doanh: “Dịch vụ Spa 

chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật” như đã đăng ký kinh doanh.  

- Đề nghị UBND xã Tam Phước tiếp tục giám sát việc chấp hành của cơ sở.  

- Phòng Y tế huyện phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục hậu 

kiểm, giám sát hoạt động Cơ sở Spa DC Duyên Dung.  

Sở Y tế thông báo đến người dân để biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND Tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các PYT huyện, TX, TP (th/h); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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