
 

Kính gửi: Các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
            

Nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ (DVTM) của người dân có xu 

hướng ngày càng tăng cao, theo đó là số lượng cơ sở hành nghề thẩm mỹ cũng 

ngày càng tăng nhanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian vừa qua, Sở Y 

tế nhận được phản ánh của công dân về việc hoạt động của các cơ sở DVTM, cơ 

sở massage/spa/chăm sóc da còn nhiều bất cập như hoạt động không phép, 

quảng cáo vượt quá khả năng, gây mất trật tự an ninh và có nhiều nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân; 

Để việc thực hiện DVTM đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các 

sự cố xảy ra cho người sử dụng dịch vụ, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng yêu cầu các 

đơn vị thưc hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Đảm bảo tuân thủ nghiêm các điều kiện cung cấp DVTM quy định 

tại mục 4, 10 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018: 

a) Cơ sở DVTM thuộc hình thức cơ sở dịch vụ y tế 

Cơ sở DVTM không thuộc loại hình có giấy phép hoạt động nhưng phải có 

văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp DVTM theo mẫu quy định 

gửi về Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày (đính kèm). 

- Cơ sở này không cần phải có bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình 

hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật 

thẩm mỹ phụ trách chuyên môn. 

b) Cơ sở phải đáp ứng đủ điều kiện cung cấp DVTM theo quy định tại 

Nghị định 155/2018/NĐ-CP 

- Phải có địa điểm cố định, bảo đảm các điều kiện vệ sinh, phòng cháy 

chữa cháy; có đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phù hợp với phạm vi hoạt 

động của cơ sở và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  

- Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê 

dạng tiêm tại cơ sở DVTM 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. 

2. Thực hiện công bố đủ điều kiện cung cấp DVTM 

- Đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chưa tiếp nhận hồ sơ 

của cơ sở DVTM nào về việc thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp DVTM. 

Do đó, các cơ sở dịch vụ này phải thực hiện công bố đủ điều kiện cung cấp 

DVTM gửi Sở Y tế thẩm định. Thời hạn gửi hồ sơ: trước ngày 15/6/2020. 
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- Về việc thanh tra, hậu kiểm cơ sở DVTM: Các cơ sở chưa được Sở Y tế 

công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ y tế thì chưa đủ điều kiện để hoạt động. 

Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, hậu kiểm các cơ sở DVTM trên địa bàn thành phố 

trong thời gian đến.  

+ Các cơ sở không tiến hành đăng ký tự công bố đủ điều kiện hoặc không 

được Sở Y tế công bố đủ điều kiện sẽ bị buộc ngừng hoạt động và xử phạt theo 

quy định. 

+ Đối với các cơ sở đã được Sở Y tế công bố đủ điều kiện: Trong quá 

trình thanh tra, kiểm tra, nếu đơn vị không tuân thủ các điều kiện quy định tại 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP thì Sở Y tế sẽ rút tên đơn vị khỏi danh sách cơ 

sở tự công bố đáp ứng đủ điều kiện cung cấp DVTM đã đăng trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế, đồng thời tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Sở Y tế xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, xử phạt hoặc chấm dứt hoạt 

động đối với các cơ sở không phép, cơ sở hoạt động quá phạm vi chuyên môn cho 

phép, cơ sở vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh; đồng thời công khai kết quả 

xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, phòng tránh. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện. Các 

vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý hành nghề y tế - Sở Y tế (Số điện 

thoại 0236.3702.377) để được hướng dẫn./. 
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- Các phòng: NVY, Thanh tra; 
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