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V/v quản lý hoạt động dịch vụ thẩm mỹ

Kính gởi: Trưởng Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày
01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ, dịch vụ xoa bóp (massage) không thuộc loại hình phải cấp Giấy phép hoạt
động, nhưng phải có văn bản thông báo đủ điều kiện quy định gửi về Sở Y tế nơi
đặt trụ sở để quản lý trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày (Điều 37, 38). Tuy nhiên,
đến nay, Sở Y tế chưa nhận được bất kỳ 01 thông báo nào của các cơ sở dịch
vụ xoa bóp và dịch vụ thẩm mỹ nào trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, thời gian vừa
qua hoạt động dịch vụ thẩm mỹ, các Spa chăm sóc da, các Salon tóc trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hiện tương trực tiếp thực hiện tại cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ hoặc gián tiếp hoặc môi giới cho các cá nhân và tổ chức sử dụng:
1. Thuốc gây tê dạng tiêm để xăm, phun, thêu trên da;
2. Thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ
thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, laze, đốt hoặc các can
thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết
của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và
các bộ phận khác trên cơ thể người).
3. Sử dụng, mua bán các loại sản phẩm, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
hoặc không được phép lưu hành (không số đăng ký hoặc số công bố).
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở dịch vụ
thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp (massage); Sở Y tế đề nghị các Phòng Y tế huyện, thị
xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:
 Tham mưu UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo cơ quan cấp phép kinh
doanh yêu cầu cơ sơ đăng ký dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp phải có văn bản
thông báo đủ điều kiện quy định gửi về Sở Y tế mới được hoạt động;
 Tăng cường kiểm tra giám sát các: dịch vụ xoa bóp, thẩm mỹ, Spa chăm
sóc da, các Salon tóc, yêu cầu cam kết không hoặc chấm dứt các hoạt động nói
trên;
 Nếu phát hiện vi phạm, tiến hành xử lý theo qui định của Pháp luật;

 Lập danh sách các cơ sở dịch vụ xoa bóp, thẩm mỹ đang hoạt động trên
địa bàn quản lý, hướng dẫn làm hồ sơ công bố dịch vụ thẩm mỹ nếu đủ điều kiện
theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;
 Phối hợp với cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền, cảnh báo
các tai biến có thể xảy ra khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ không được cấp giấy
phép.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở Y tế Phòng QLHNYDTN để được hướng dẫn, số điện thoại: 02543.727372./.
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