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Dịch Vụ Tại Nhà 
Dịch vụ tại nhà là các dịch vụ làm tóc và thẩm mỹ (bao gồm chăm sóc da và chăm sóc móng) được thực hiện để 
nhận tiền công tại nhà của người tiêu dùng thay vì tại cơ sở được cấp phép hoặc trường học được phê duyệt.

Chiểu theo phần 7318 của Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp, người được cấp phép có thể cung cấp các dịch vụ 
bên ngoài cơ sở được cấp phép khi có yêu cầu cần thiết do tình trạng đau ốm hoặc mất năng lực thể chất hoặc tinh 
thần khác của người nhận dịch vụ và khi được thực hiện bởi người được cấp phép cho mục đích này từ cơ sở được 
cấp phép. Tuy nhiên, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, một số dịch vụ tại nhà nhất định có thể được cung 
cấp cho bất kỳ cá nhân nào nếu người được cấp phép có Giấy Phép Dịch Vụ Cá Nhân (PSP). PSP cho phép người 
được cấp phép cung cấp các dịch vụ hạn chế bên ngoài cơ sở được cấp phép nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Người được cấp phép có PSP được quyền thực hiện các dịch vụ bên ngoài cơ sở được cấp phép như sau:

Thợ cắt tóc: 

• Gội đầu.

• Cắt tỉa, tạo kiểu dáng, làm tóc, chỉnh sửa (arranging), uốn xoăn và tạo sóng cho tóc. Các dịch vụ được cho phép này 
không bao gồm làm cháy (singeing), duỗi thẳng (relaxing), uốn xoăn (waving) bằng hóa chất, hoặc nhuộm tóc. 

• Bôi thuốc dưỡng tóc (tonic).

• Bôi phấn, đất sét, chất khử trùng và dầu lên da đầu, mặt và cổ. 

• Cắt tỉa râu.

Bác sĩ thẩm mỹ:

• Gội đầu.

• Cắt tỉa, tạo kiểu dáng, làm tóc, chỉnh sửa (arranging), uốn xoăn và tạo sóng cho tóc. Các dịch vụ được cho 
phép này không bao gồm làm cháy (singeing), duỗi thẳng (relaxing), uốn xoăn (waving) bằng hóa chất, hoặc 
nhuộm tóc. 

• Bôi thuốc dưỡng tóc (tonic).

• Bôi phấn, đất sét và dầu lên da đầu, mặt và cổ. 

• Làm sạch, mát-xa hoặc kích thích mặt và cổ bằng tay kết hợp với việc sử dụng các chất làm sạch, chất khử 
trùng, thuốc dưỡng tóc, dưỡng da hoặc kem bôi. Điều này không bao gồm việc lột tẩy da bằng chất hóa học 
hay lột tẩy da bằng công cụ, máy móc hoặc thiết bị.

• Dùng kẹp nhíp để loại bỏ lông trên cơ thể của bất kỳ người nào.

• Trang điểm hoặc chuốt mi. 

• Đánh bóng và giũa móng bằng các dụng cụ không sử dụng điện. 

• Bôi và tẩy sơn móng tay.
còn tiếp ở mặt sau
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Chuyên gia thẩm mỹ:

• 

 

 

 

 

Làm sạch, mát-xa hoặc kích thích mặt và cổ bằng tay kết hợp với việc sử dụng các chất làm sạch, chất khử trùng, 
thuốc dưỡng tóc, dưỡng da hoặc kem bôi. Điều này không bao gồm việc lột tẩy da bằng chất hóa học hay lột tẩy 
da bằng công cụ, máy móc hoặc thiết bị.

• Trang điểm hoặc chuốt mi.

• Dùng kẹp nhíp để loại bỏ lông trên cơ thể của bất kỳ người nào. 

Thợ làm móng:

• Đánh bóng và giũa móng bằng các dụng cụ không sử dụng điện. 

• Bôi và tẩy sơn móng tay.

 Q Tôi nên làm gì nếu tôi mất năng lực và cần các dịch vụ tại nhà? 
A Hãy liên hệ với một cơ sở được cấp phép và hỏi xem họ có sẵn người được cấp phép để cung cấp các dịch vụ tại 

nhà hay không. Nếu có, hãy lên lịch một cuộc hẹn. Hãy nhớ nói cho nhân viên biết loại thuốc quý vị đang dùng, bất 
kỳ dạng khuyết tật nào quý vị mắc phải và bất kỳ hình thức thu xếp đặc biệt nào quý vị có thể cần. Quý vị cũng có 
thể liên hệ với người được cấp phép có Giấy Phép Dịch Vụ Cá Nhân nếu dịch vụ quý vị đang yêu cầu được liệt kê ở 
trên.

 Q Bệnh nhân ở viện dưỡng lão có được nhận các dịch vụ tại nhà không?
A Có. Bệnh nhân ở viện dưỡng lão có thể được nhận các dịch vụ tại nhà. Nếu quý vị đang ở trong viện dưỡng lão, hãy 

làm theo các bước được nêu ở câu trả lời ở trên. Quý vị cũng có thể liên hệ với người được cấp phép có Giấy Phép 
Dịch Vụ Cá Nhân nếu dịch vụ quý vị đang yêu cầu được liệt kê ở trên.

 Q Người được cấp phép có thể cung cấp dịch vụ tạo kiểu tóc tại nhà cho đám cưới của tôi không? 
A Người được cấp phép có thể cung cấp dịch vụ tạo kiểu tóc tại nhà nếu người được cấp phép có Giấy Phép Dịch Vụ 

Cá Nhân.
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Certificate of Translation  
 


Translation of In-home services factsheet from English into Vietnamese 
 


CIT, a professional language service provider, has no relation to the client and hereby certifies 
that the above-mentioned document has been translated by an experienced, qualified and 
competent professional translator, fluent in the above-mentioned language and pair. Further, in 
CIT’s best judgment, the translated text truly reflects the content, meaning, and style of the 
original text and constitutes in every respect a complete and accurate translation of the original 
document.  
 
This is to certify the correctness of the translation only. CIT does not guarantee that the original 
is a genuine document or that the statements contained in the original document are true.  
 
Further, CIT assumes no liability for the way in which the translation is used by the customer or 
any third party, including end-users of the translation.  
 
A copy of the original source English files and the corresponding Vietnamese translations is 
attached to this certificate. 
 


August 1, 2022 


 


 


              ________________________ 


                        Stefanía Griggio, Project Manager 
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