UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ
Số: 134/SYT- QLHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

VV hướng dẫn lập văn bản thông
báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp
dịch vụ thẩm mỹ

Kính gửi: Các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh
Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định: “Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc
loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đáp ứng
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban
hành kèm theo Nghị định này gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động ít
nhất 10 ngày;
Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi: “Cung cấp
dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
quy định của pháp luật” bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và
đình chỉ hoạt động từ 12-24 tháng.
Hiện nay, Sở Y tế đã nhận được một số văn bản thông báo cơ sở đủ điều
kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ: xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc
gây tê dạng tiêm, qua xem xét cho thấy hầu hết các văn bản thông báo đều không
đáp ứng các nội dung quy định tại khoản 4, khoản 10 Điều 11 Nghị định số
155/2018/NĐ-CP,
Để việc triển khai hoạt động dịch vụ thẩm mỹ đảm bảo đúng các quy định
của pháp luật, Sở Y tế Quảng Ninh hướng dẫn các cơ sở lập văn bản thông báo
đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ như sau:
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có địa điểm cố định, bảo đảm các điều kiện
vệ sinh, phòng cháy chữa cháy; có đủ các trang thiết bị, dụng cụ phù hợp với phạm
vi hoạt động của cơ sở và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
2. Nhân sự: Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc
gây tê dạng tiêm tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng
chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề
hợp pháp cấp; Đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường
máu, dịch sinh học.
3. Gửi văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ
theo mẫu quy định về Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Gửi kèm: (1) Mẫu đăng ký hoạt động cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã kê khai để
tham khảo; (2) Mẫu văn bản thông báo theo quy định tại Phụ lục VIII ban hành
kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP để kê khai.
Yêu cầu Phòng Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, phổ biến hướng
dẫn cho cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động xăm, phun, thêu trên da không sử dụng
thuốc gây tê dạng tiêm trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nói trên, gửi
văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ về Sở Y tế
theo quy định;
Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các H/TX/TP;
- Ban GĐ Sở (b/c);
- PYT các địa phương (p/h);
- Cổng TTĐT SYT;
- Lưu: VT, QLHN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hưng

(1) Mẫu thông báo (tham
khảo)

DỊCH VỤ THẨM MỸ ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 10 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:
1. Tên cơ sở: DỊCH VỤ THẨM MỸ ABC
2. Địa chỉ: Số nhà 00 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh
3. Điện thoại: 19001900190

Số Fax: ..................... Email:...................

II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Thị A

2

Phạm Thị B

Cơ sở cấp chứng nhận,
chứng chỉ hành nghề
xăm, phun, thêu

Cơ sở chứng nhận đã được
tập huấn về phòng, chống
lây nhiễm các bệnh qua
đường máu, dịch sinh học

Trường Trung cấp kỹ
thuật Y, Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Y, Dược
Cộng Đồng

Trường Cao đẳng công
nghệ Y- Dược Việt Nam

Trường cao đẳng Y tế Quảng
Ninh

III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:
STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết
bị (MODEL)

Nguồn gốc
xuất xứ

Số lượng

Tình trạng
sử dụng

1

Máy phun xăm

MPEN (FJZ:
200145)

Trung
Quốc

02

Mới

2

Máy thêu

LA -34503

Đài Loan

01

Mới

IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG: Ngày 21 tháng 01 năm 2021
V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện các hoạt động xăm, phun,
thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị A

(2) Mẫu thông báo (để kê khai)

…..1……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------……2……. ngày.... tháng... năm 20....
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ
Kính gửi: 3......................................................

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ:
1. Tên cơ sở: .................................................................................................................
2. Địa chỉ: .....................................................................................................................
3. Điện thoại: ............................... Số……………..Fax: .................... Email:..............
II. NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ:

STT

Họ và tên

Cơ sở cấp chứng nhận,
chứng chỉ hành nghề xăm,
phun, thêu 4

Cơ sở chứng nhận đã được tập
huấn về phòng, chống lây
nhiễm các bệnh qua đường
máu, dịch sinh học 5

1
...
III. THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ:
STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị Nguồn gốc
Số lượng
(MODEL)
xuất xứ

Tình trạng sử
dụng

1
2
IV. THỜI GIAN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG: Ngày ……… tháng ……… năm …..
V. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ: Thực hiện các hoạt động phun, thêu, xăm,
trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở dịch vụ thẩm mỹ.
Địa danh.
3
Sở Y tế nơi cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động.
4
Đối với người có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo về phun, xăm, thêu trên
da.
5
Đối với người có giấy chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các
bệnh qua đường máu, dịch sinh học.
6
Ghi cụ thể các dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở trừ các dịch vụ được quy định tại khoản 2
Điều 38 Nghị định số ...../2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016.
1
2

