
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /SYT-NVYD 
V/v Tiếp nhận thông báo đăng ký hoạt 

động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. 

Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2022 

     
 
       

   Kính gửi: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ H.beauty&academy 

       Địa chỉ số 342, tổ 3, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
 

 
 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang nhận được thông báo đăng ký hoạt động của cơ 

sở dịch vụ thẩm mỹ H.beauty&academy, có địa chỉ số 342, tổ 3, phường Phan 
Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

 Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Tại thời điểm tiếp nhận thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ 
thẩm mỹ của Thẩm mỹ H.beauty&academy, số 342, tổ 3, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do ông Trần Hồng Hiếu, Căn cước 
công dân số: 008091005968, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội cấp ngày 24/6/2021, gửi Sở Y tế đúng quy định tại điểm 5, khoản 4, điều 11, 
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.  

 2. Phòng Nghiệp vụ Y, dược - Sở Y tế phối hợp với đơn vị có liên quan 
kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở dịch vụ Thẩm mỹ H.beauty&academy 

theo quy định./. 

  
Nơi nhận:    

- Như trên (thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế thành phố; 
- Thanh tra Sở Y tế; 

- Đăng cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu VT, NVYD(Hiến).                                                                         

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
La Đăng Tái 
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