UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2279/SYT-NVY

Nam Định, ngày 22 tháng 11 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo cơ sở dịch vụ thẩm
mỹ đăng ký hoạt động

Kính gửi:
- UBND huyện Ý Yên;
- Phòng Y tế huyện Ý Yên.
Ngày 17/11/2022, Sở Y tế tỉnh Nam Định nhận được Văn bản thông báo
đăng ký hoạt động của cơ sở:
Tên cơ sở: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Thùy Lĩnh.
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Thượng, xã Yên Tân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Người đứng đầu cơ sở: bà Phạm Ngọc Thùy.
Điện thoại liên hệ: 0985.804.332
Phạm vi hoạt động đăng ký: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ.
Cơ sở trên không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động trên địa bàn
huyện Ý Yên, 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 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
UBND huyện Ý Yên, Phòng Y tế huyện Ý Yên được biết và quản lý cơ sở dịch vụ
thẩm mỹ nói trên.
Đề nghị Lãnh đạo UBND huyện Ý Yên chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị liên
quan thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên
theo đúng phạm vi hoạt động đã đăng ký thông báo và quy định của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CS DVTM Thùy Lĩnh;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu VP, NVY.
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