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THÔNG BÁO 

Thông tin cơ sở đăng ký hoạt động dịch vụ thẩm mỹ 

 

Ngày 18/5/2022, Sở Y tế nhận được hồ sơ Thông báo đăng ký hoạt động 

của 02 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cụ thể: 

1. Tên cơ sở: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Trang Vũ Beauty Spa 

Người phụ trách:  Vũ Thị Trang 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Số điện thoại liên hệ:   094.534.6858 

2. Tên cơ sở: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Ngọc Hưng Beauty – Center 

Người phụ trách:  Cao Thị Ngọc 

Địa chỉ: Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 

Số điện thoại liên hệ: 038.783.7088 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người ghành nghề và cấp 

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 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 tỉnh Nam Định thông báo thông tin của các Cơ sở đăng ký hoạt động 

dịch vụ thẩm mỹ nêu trên tại  trang thông tin điện tử Sở Y tế theo đường link: 

soyte.namdinh.gov.vn => Văn bản => Nghiệp vụ Y./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND, Phòng Y tế huyện Giao Thủy; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Lưu NVY, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Trung Kiên 
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