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V/v: Tư vấn pháp lý về kinh doanh ngành nghề về Massage, Spa, Xông hơi
Lời đầu tiên, Luật Gia Phạm xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng với
dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi!
CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM (Luật Gia Phạm) là một Hãng luật hàng đầu được
thừa nhận tại Việt Nam. Luật Gia Phạm với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực của mình
luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu
chuyên môn ở mức độ cao ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết phát huy hết khả năng và kinh
nghiệm để trợ giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình.
I - YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
 Qua thông tin trao đổi với Quý khách hàng, chúng tôi được biết Quý khách hàng
đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định hiện hành về kinh doanh ngành nghề
Massage, Spa, Xông hơi;
 Chúng tôi được yêu cầu trợ giúp Quý khách hàng về việc nghiên cứu, tư vấn các
vấn đề nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
II - TƯ VẤN BAN ĐẦU
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
- Nghị định 72/2009/NĐ-CP;
- Thông tư số: 11/2001/TT-BYT
- Các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Phương án tư vấn của Luật Gia Phạm:
Trên cơ sở các thông tin Quý khách cung cấp và đối chiếu với quy định của pháp luật,
chúng tôi xin đưa ra tư vấn sơ bộ như sau:
2.1. Kinh doanh dịch vụ Massage, Spa, Xông hơi:
Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 1 Nghị định 72/2009/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ
Massage, Spa, Xông hơi là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trong đó,
điều kiện kinh doanh bao gồm:
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(i) Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp
pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo
đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3
Nghị định này.
(ii) Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành
các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật
tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
(iii) Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ
các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh
doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.
(iv) Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không
nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.
Điều 3 Nghị định72/2009/NĐ-CP quy định chi tiết các trường hợp Tổ chức, cá nhân không
được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập,
quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều
kiện về an ninh, trật tự.
2. Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người
nghiện ma túy.
3. Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét
xử.
4. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành
hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo
đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình
phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
5. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10
năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính”
2.2. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
2.2.1 Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
b) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa
được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế
(đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra
an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
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d) Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có
dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý
trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có
bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản
chính để kiểm tra).
2. 2.2 Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an
có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản
trả lời, nêu rõ lý do.
2.2.3 Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện
theo quy định của Bộ Tài chính.
Ngoài ra khi kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage) còn phải tuân thủ quy định của
Thông tư số: 11/2001/TT-BYT ngày 6 /6/2001 của Bộ y tế như sau:


Phải có bác sĩ phụ trách hành nghề dịch vụ xoa bóp: Bác sĩ phụ trách phải đảm
bảo các yêu cầu sau:
- Chuyên môn massage: - Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng. - Bác sĩ
chuyên khoa y học cổ truyền, bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo về chuyên
ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại các trường được Bộ Y tế chỉ định.
- Nếu là cán bộ đương chức thì được phép làm ngoài giờ bằng văn bản của lãnh
đạo cơ quan.
- Có đủ sức khỏe để làm việc (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên).
- Chỉ được đăng ký hành nghề tại một cơ sở và chịu trách nhiệm về chuyên môn
kỹ thuật. Nghiêm cấm việc cho thuê, mượn bằng, chứng chỉ đào tạo.
- Hợp đồng lao động giữa bác sĩ và chủ cơ sở kinh doanh.



Phải có nhân viên kỹ thuật xoa bóp: Nhân viên kỹ thuật phải đảm bảo các yêu
cầu sau:
Có chứng chỉ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật về xoa bóp do một trong các
trường được Bộ Y tế chỉ định cấp.
Nhân viên kỹ thuật xoa bóp phải làm theo đúng quy trình kỹ thuật đã được học.
Sau 3 năm, bác sĩ phụ trách phải kiểm tra lại tay nghề đối với nhân viên kỹ
thuật xoa bóp, nếu đạt tiêu chuẩn thì được tiếp tục hành nghề xoa bóp, nếu
không đạt tiêu chuẩn thì phải đến các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định để
được đào tạo lại.
Khi nhận vào làm việc, phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh từ cấp quận, huyện cấp. Trong quá trình làm việc phải khám
sức khỏe định kỳ từ 3 đến 6 tháng 1 lần tại các cơ sở khám chữa bệnh từ cấp
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quận, huyện trở lên. Những người mắc bệnh tâm thần, viêm gan B, HIV/AIDS,
bệnh da liễu, bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm khác đang trong thời kỳ
phải điều trị không được hành nghề.
Hợp đồng lao động với chủ cơ sở kinh doanh có sự đồng ý về chuyên môn của
bác sĩ phụ trách.


Các điều kiện khác khi kinh doanh spa:
Biển hiệu: Phải ghi đúng: "Xoa bóp" hoặc "Massage", không được ghi cụm từ
"Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng" hoặc các tên khác.
Các phòng xoa bóp trong cơ sở kinh doanh spa phải đảm bảo đủ các điều kiện
sau: - Rộng, có vách ngăn cho từng giường cá nhân hoặc phòng riêng (diện tích
của phòng từ 4m2 trở lên), trần nhà cao từ 2,5m trở lên. - Đủ ánh sáng, không
sử dụng loại đèn có tăng giảm ánh sáng. - Hệ thống công tắc đèn đặt bên ngoài
phòng xoa bóp. - Có trang bị tủ, ngăn tủ có khóa để cất, giữ quần áo, tài sản của
khách. - Không có hệ thống khóa và chốt bên trong phòng. - Không được sử
dụng bất cứ phương tiện thông tin nào để thông báo vào phòng xoa bóp. - Cửa
ra vào có kính trong, phía trên cách mặt đất 1,5m, cao 0,5m, rộng 0,8m. Giường xoa bóp phải đúng kích thước, cao: 0,6 - 0,8m, rộng 0,7 - 0,9m, dài 2,0
- 2,2m, có đệm chắc, ga trải giường, gối, khăn tắm phải được hấp tiệt trùng, chỉ
sử dụng một lần. - Giường đặt vị trí Ê 45o so với kính trong của cửa ra vào. Có bản quy trình kỹ thuật xoa bóp, chữ to, dễ đọc đính trên tường mỗi phòng (in
trên khổ giấy A1). - Mỗi phòng có chuông cấp cứu bố trí một chiều từ phòng
xoa bóp tới phòng bác sĩ hay nơi tiếp nhận khách.
Có buồng tắm hợp vệ sinh, hệ thống nước sạch đầy đủ.
Phòng bác sĩ có giường khám bệnh, tủ thuốc cấp cứu, bàn làm việc, một số
dụng cụ kiểm tra sức khỏe.
Có đủ thuốc theo danh mục quy định, có dụng cụ y tế thông thường.
Nhân viên kỹ thuật xoa bóp phải mang trang phục gọn, sạch, đẹp, kíu đáo, có
phù hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân viên, có ảnh cỡ 3 x 4 và chỉ được hành nghề
tại các phòng xoa bóp theo quy định tại khoản 2 nêu trên.

2.3. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh dịch vụ xăm mắt, xăm môi,...
Theo Khoản 4, Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về phạm vi
hoạt động đối với Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ như sau:
“4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
……………….
i) Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ:
-

Tạo má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má,
tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ;

-

Tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai;

-

Không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu
gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể;

LUẬT GIA PHẠM
GIA PHAM LAW FIRM

133 Thai Ha Street, Dong Da District, Hanoi
Tel: 84.4.35374748 – Fax: 84.4.35374746
Email: Hanoi@luatgiapham.com

8th Fl., No 110, CM8 Road, 7th Ward, 3th
District, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel: +84439309249/50– Fax: +84 4 39309251

Email: hcm@luatgiapham.com

-

Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực
thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám;

-

Việc phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi đặc điểm nhận dạng đã được xác định trong
chứng minh nhân dân chỉ được thực hiện sau khi người có yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ
đã có đơn gửi cơ quan Công an nơi cấp chứng minh nhân dân.”

Qua quy định nêu trên, phẫu thuật thẩm mỹ hay còn gọi là giải phẩu thẩm mỹ phải được
ngành Y tế cấp phép và quản lý chặt chẽ về chuyên môn. Ngành Y tế là ngành kinh doanh
có điều kiện, không cấp tên thẩm mỹ viện mà chỉ cấp giấy phép cho phòng khám phẫu
thuật thẩm mỹ. Các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ này phải công khai tên bác sỹ, số giấy
phép hoạt động, thời gian hoạt động…và phải niêm yết các hoạt động trong phạm vi cấp
phép cũng như giá thành của các hoạt động này. Thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc sắc
đẹp khác chỉ là nơi chăm sóc sắc đẹp đơn thuần, không được dùng dao kéo để can thiệp vào
cơ thể, mà chỉ dùng các lại mỹ phẩm, các phương pháp vật lý trị liệu để tác động vào da mà
thôi.
 Vì vậy, Thẩm mỹ viện, trung tâm Spa không do ngành Y tế quản lý mà do UBND
các địa phương cấp phép. Nếu thẩm mỹ viện, trung tâm Spa nào không có đầy đủ
các yếu tố nêu trên thì chỉ là thẩm mỹ viện kinh doanh không có điều kiện
(không được Sở cấp Giấy phép hành nghề).
Bên cạnh đó, các phòng khám được Sở Y tế cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được hoạt
động và quảng cáo trong phạm vi được cấp phép (như nâng mí, xăm mắt, xăm môi, tạo
hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai …),
còn việc nâng ngực, hút mỡ bụng không được phép thực hiện tại các phòng khám phẫu
thuật thẩm mỹ mà chỉ được phép thực hiện trong các bệnh viện như Bệnh viện Trung ương
quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn...
Như vậy, đối với các thẩm mỹ viện, trung tâm Spa chỉ được thực hành những thao tác kỹ
thuật chăm sóc sắc đẹp đơn giản như mát xa mặt, làm đẹp da mặt hay thư giãn..., không
được phép thực hành các thao tác như xăm mắt, xăm môi, sửa cung mày, đặc biệt là nâng
ngực hay hút mỡ bụng.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến nội dung công việc.
Với kinh nghiệm 14 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và đội ngũ luật sư giàu kinh
nghiệm, Luật Gia Phạm cam kết sẽ phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất.
Rất mong nhận được hồi âm từ phía Quý công ty.
Trân trọng cảm ơn
Phòng Tư vấn Doanh nghiệp
CÔNG TY LUẬT TNHH GIA PHẠM

