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Thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tƣ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Y tế; Chỉ thị số 16/CT-

UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quản lý hành nghề 

Y, Dƣợc ngoài công lập. Thời gian qua, thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời 

hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở 

Y tế đã tổ chức tập huấn cho các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên các địa bàn trong 

tỉnh (61 cơ sở), hƣớng dẫn các cơ sở hoàn thành hồ sơ công bố cơ sở hoạt động 

dịch vụ thẩm mỹ gửi về Trung tâm Hành chính công của tỉnh để thực hiện việc 

công bố. Tuy nhiên đến thời điểm này chỉ có 11 cơ sở làm hồ sơ công bố (có 

danh sách kèm theo). 

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt 

động nhƣng 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 

109/2016/NĐ-CP gửi về Trung tâm Hành chính công của tỉnh trƣớc khi hoạt 

động ít nhất 10 ngày. 

Để tăng cƣờng quản lý tốt cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, Sở Y tế đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã tăng cƣờng công tác quản lý hành nghề và chỉ đạo 

Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện một số 

nội dung sau: 



1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện 

hành về hành nghề Y và Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

2. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, 

hƣớng dẫn các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục công bố cơ 

sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ. 

 3. Giao trách nhiệm cụ thể cho UBND các xã, phƣờng, thị trấn tăng cƣờng 

quản lý hành nghề theo phân cấp tại Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. Tuyệt đối chấm dứt tình trạng các cơ sở hành nghề không 

phép, hành nghề không đúng quy định. 

 4. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và danh sách các cơ sở hoạt động 

dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY. 

Gửi văn bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

(Gửi kèm Công văn số  2684/SYT-NVY ngày  27/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

TT Tên cơ sở Chủ cơ sở Địa chỉ Huyện 
Ngày công 

bố 

1 

SPA HUYỀN 

THƢƠNG 

Điện Thị Kim 

Nhung Số 134, đƣờng Lê Lợi, thị trấn Phố Châu 

huyện Hƣơng 

Sơn 9/11/2017 

2 

SPA HOA HƢỚNG 

DƢƠNG 

Trần Thị Hƣớng 

Dƣơng Thôn Xuân Hòa, Thạch Bằng huyện Lộc Hà 29/9/2017 

3 NGỌC BEAUTY Nguyễn Thị Ngọc 

Số 243, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, 

phƣờng Tân Giang 

thành phố Hà 

Tĩnh 26/10/2018 

4 BEAU SPA HÀ TĨNH Võ Thị Thắm 

Số 276a, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, 

phƣờng Tân Giang 

thành phố Hà 

Tĩnh 13/6/2018 

5 

CÔNG TY TNHH 

MTV THẨM MỸ DA 

HUYỀN KHÁNH 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang Số 66 đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông 

thành phố Hà 

Tĩnh 15/9/2017 

6 SALON VIỆT HÀ Đỗ Thị Việt Hà 

số nhà 43 đƣờng Trần Phú, tổ dân phố 2, 

P Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh 8/1/2017 

7 SALON HIỀN TÌNH Đặng Thị Tình 

Số nhà 97, số nhà 97 đƣờng Trần Phú, tổ 

dân phố 1, P Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh 2/11/2017 

8 SA LON HẢI XUÂN Phạm Thị Xuân Số nhà 45 đƣờng Trần Phú thị xã Hồng Lĩnh 23/11/2017 

9 

CN DNTN ĐÀO TẠO 

PHUN XĂM THẨM 

MỸ VIỆN ANH KHÔI  Lê Thị Huệ Tổ dân phố 8 phƣờng Bắc Hồng thị xã Hồng Lĩnh 22/8/2018 

10 OANH SPA & CLINIC 

Trƣơng Thị Kim 

Oanh Tổ dân phố 1, phƣờng Sông Trí thị xã Kỳ anh 18/9/2018 

11 SPA THẢO VY Lê Thị Hà Phƣờng Kỳ Long thị xã Kỳ Anh 27/10/2017 
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