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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 
Số:        /SYT - NVY 

V/v tiếp nhận hồ sơ thông báo  

đăng kí hoạt động của cơ sở  

dịch vụ thẩm mỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày       tháng 5  năm 2020 

                                 

Kính gửi: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ phun xăm thẩm mỹ”. 

Thực hiện Luật Khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định 96/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 về 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; 

Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. 

 Ngày 27/5/2020 Sở Y tế nhận được hồ sơ thông báo đăng kí hoạt động của cơ 

sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ phun xăm thẩm mỹ”, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Hồ sơ thông báo đăng kí hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ 

phun xăm thẩm mỹ”. đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP. 

 Tên cơ sở dịch vụ thẩm mỹ: “Tuệ Tuệ phun xăm thẩm mỹ”. 

 Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 

 Chủ cơ sở/người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bà Lý Thị Yến. 

 2. Hồ sơ thông báo đăng kí hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ phun 

xăm thẩm mỹ” được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. 

 3. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ phun xăm thẩm mỹ” được thực hiện kỹ 

thuật phun thêu thẩm mỹ theo đúng chuyên ngành đào tạo và đăng ký. Không sử dụng 

thuốc gây tê dạng tiêm và chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

 4. Định kỳ báo cáo danh sách người được phun thêu tại cơ sở về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày mùng 5 hàng tháng (Có mẫu báo cáo kèm theo). 

Địa chỉ: Trụ sở khối V, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai theo quy định. 

 5. Sở Y tế sẽ tiến hành công tác hậu kiểm sau 30 ngày kể từ ngày cơ sở có văn 

bản thông báo đăng ký hoạt động. 

 Nhận được công văn này Sở Y tế yêu cầu cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “Tuệ Tuệ 

phun xăm thẩm mỹ” nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- UBND huyện Mường Khương; 

- Phòng PC04, PA03 Công an tỉnh; 

- Thanh Tra Sở Y tế;  

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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BÁO CÁO 
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI CƠ SỞ 

Tháng……..năm …… 

(Kèm theo công văn            /SYT-NVY ngày        / 5/2020 của Sở Y tế) 

 

 

Tên cơ sở:…………………………………………………………………............. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………. 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

 

Địa chỉ 

 

Tên dịch vụ 

 

Ngày thực 

hiện 

1     

 

 

2     

 

 

3     

 

 

…     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

………………Ngày…….tháng…….năm 20….. 

Chủ cơ sở 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
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