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Kính gửi: Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh 
 

Ngày 25/12/2022, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh của công dân do 

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh chuyển đến. 

Nội dung phản ánh: Cơ sở spa 81 Cao Xuân Dục, phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế không có giấy phép hoạt động mà tiêm filer nâng mũi, điều trị chăm sóc 

da, bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. 

Liên quan đến trường hợp này, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ 

sở, lần đầu cơ sở đang đóng cửa, lần hai vào ngày 29/12/2022. Tại thời điểm kiểm 

tra, chưa phát hiện dấu hiệu khám, chữa bệnh (nâng mũi, tiêm filer…) tại cơ sở, có 

quảng cáo các dịch vụ điều trị mụn, nám, tàn nhang, sẹo rỗ…, có trưng bày một số 

mỹ phẩm; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Theo giải trình của bà Dương Thị Xuân, chủ cơ sở kinh doanh spa Anna 

beauty: Cơ sở này mới được chuyển nhượng lại từ chủ cũ của bà Nguyễn Thị Kiều 

Vân, trú tại Tổ 4, khu vực 2, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế vào tháng 11/2022, 

mặc dù sau khi sang nhượng chỉ làm spa, chăm sóc da, gội đầu, nhưng do thiếu 

hiểu biết nên vẫn để nguyên và sử dụng lại bảng hiệu, nội thất… có các nội dung 

quảng cáo nêu trên, chưa làm thủ tục đăng ký kinh doanh; các loại mỹ phẩm để 

bán và sử dụng cho khách hàng. 

Qua kiểm tra, đối chiếu, các loại mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ; chủ cơ 

sở cam kết tháo dỡ bảng hiệu và các nội dung quảng cáo sai quy định, không thực 

hiện các hoạt động thẩm mỹ liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh. 

Sở Y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát 

cơ sở, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định. Đồng thời 

đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi 

phạm hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Sở Y tế xin phản hồi đến Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh 

để trả lời cho công dân theo quy định. 

 
* Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NVY, NVD, Thanh tra, VP SYT; 

- Lưu: VT-Ttra. 
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