
UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2704/SYT-NVY       Quảng Ninh, ngày 11  tháng 5 năm 2022 
V/v tiếp nhận, đăng tải thông báo 

đăng ký hoạt động của cơ sở DV  

thẩm mỹ Juliet eyebrows & beauty  

Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế 

  

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Cơ sở Juliet eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế; 

- Phòng Y tế thành phố Hạ Long. 

 

Sở Y tế nhận được Thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Juliet 

eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở: Juliet eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế; 

- Địa chỉ: Số nhà 15 phố Văn Lang, tổ 15 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 

- Người đứng đầu cơ sở:  Bà Phạm Thị Ánh Tuyết; 

- Điện thoại liên hệ: 0966.318.861;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 

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 có ý kiến như sau:  

1. Văn bản Thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Juliet 

eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế đã đáp ứng quy định tại điểm 5 

khoản 4 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, Sở Y 

tế đồng ý đăng tải Thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Juliet 

eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế (http://www.soytequangninh.gov.vn). 

2. Yêu cầu cơ sở Juliet eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ Quốc tế thực 

hiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ theo đúng phạm vi hoạt động đã đăng ký và quy định 

của pháp luật. 

3. Sở Y tế giao Phòng Y tế thành phố Hạ Long chủ trì phối hợp với các cơ quan 

chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động dịch vụ 

thẩm mỹ tại cơ sở; Kiến nghị Sở Y tế dừng đăng tải và xử lý theo quy định của pháp 

luật nếu phát hiện cơ sở vi phạm phạm vi hoạt động đã đăng ký.  

Sở Y tế thông báo để cơ sở Juliet eyebrows & beauty Phun xăm - Thẩm mỹ 

Quốc tếbiết và thực hiện, Phòng Y tế địa phương phối hợp giám sát./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng  
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