
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:        /SYT-NVY 
V/v thông báo các cơ sở dịch vụ 

thẩm mỹ đăng ký hoạt động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Nam Định, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- UBND Thành phố Nam Định; 

- Phòng Y tế Thành phố Nam Định. 

 

Sở Y tế tỉnh Nam Định nhận được Văn bản thông báo đăng ký hoạt động của 

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

động trên địa bàn Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 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; Nghị định số 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; 

Sở Y tế thông báo tới Lãnh đạo UBNDthành phố, Phòng Y tế Thành phố 

Nam Định được biết và quản lý cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nói trên theo danh sách tại 

phụ lục gửi kèm theo. 

Đề nghị Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị liên 

quan thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Huy Đoàn 

 

 



Phụ lục. 

DANH SÁCH 

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện thông báo đăng ký hoạt động 

trên địa bànThành phố Nam Định 

(Kèm theo công văn số      /SYT-NVY ngày 10/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Chủ cơ sở/ĐT liên hệ 
Phạm vi hoạt động đăng 

ký  

Thời gian đăng 

ký bắt đầu hoạt 

động 

1 Cơ sở Trang Trang 

Số 156 Minh Khai, Thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Lê Thị Ngọc Trang 

0915 990 868 

Phun môi khử thâm, 

massage toàn thân, tắm 

trắng, triệt lông, trị 

mụn, tàn nhang 

Từ ngày 

30/7/2019 

2 
Cơ sở Thẩm mỹ viện 

Việt Đức 

Số 530 Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Nguyễn Thị Thảo 

0965 350 631 

Phun xăm, chăm sóc da 

không sử dụng thuốc 

gây tê dạng tiêm 

Từ ngày 

13/9/2022 

 Cơ sở ROYAL SPA 

Số 77 Quang Trung, Thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Nguyễn Minh Trang 

0944 171 886 

Phun thêu thẩm mỹ, 

triệt lông, tắm trắng, 

giảm béo, chăm sóc da 

Từ ngày 

10/11/2022 
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