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TỔNG QUAN

HỎI & ĐÁP
VỀ ỦY BAN

Q: Mục đích của Ủy Ban là gì?
A: Mục đích chính của tất cả các ủy ban quản lý là phục vụ cộng đồng bằng cách đảm bảo người hành nghề có đủ
trình độ trong một nhóm nghề nghiệp nhất định. Mục 7303.1 của Bộ luật Kinh doanh và Ngành nghề nêu rõ bảo
vệ công chúng là ưu tiên cao nhất của Ủy Ban trong việc thực hiện các chức năng cấp phép, quy định, và xử lý kỷ
luật.

Q: Ai có đủ tư cách để trở thành thành viên trong Ủy Ban?
A: Hội đồng gồm mười ba thành viên. Trong số mười ba thành viên này, đa số (bảy người) là thành viên của công
chúng, tức là họ không có mối quan hệ tài chính nào với ngành. Sáu thành viên còn lại là các thành viên trong
ngành. Sáu thành viên chuyên môn gồm những người sau: một bác sĩ thẩm mỹ, một thợ làm tóc và một chuyên
gia thẩm mỹ, một chuyên viên điện phân, một thợ làm móng và một chủ cơ sở.

Q: Trách nhiệm của cán bộ điều hành?
A: Cán bộ điều hành của Ủy Ban là người được Ủy Ban bổ nhiệm. Cán bộ điều hành chịu trách nhiệm giám sát tất cả
các hoạt động hàng ngày của Ủy Ban, bao gồm các chức năng thực thi các nhiệm vụ, kiểm tra, cấp phép và quản lý.

Q: Các cuộc họp của Ủy Ban được tổ chức như thế nào?
A: Các cuộc họp của Ủy Ban được tổ chức chiếu theo Đạo luật về Cuộc họp Mở Bagley-Keene. Đạo luật này yêu
cầu các cuộc họp của một cơ quan cộng đồng phải được công khai và cho phép công chúng tham dự. Đạo luật
cũng đặt ra nhiều yêu cầu khác về cách thức tổ chức các cuộc họp công khai của Ủy Ban. Ví dụ, chương trình nghị
sự phải được công bố trước ít nhất 10 ngày theo lịch tinh từ ngày họp và công chúng phải được phép đưa ra
nhận xét về các nghị quyết của Ủy Ban.

Q: Tại sao các thành viên Ủy Ban không được phép trả lời các câu hỏi trong
trong thời gian lấy ý kiến công chúng?
A: Ủy Ban chỉ có thể thảo luận những vấn đề cụ thể đã được nêu trong chương trình nghị sự. Tất cả các vấn đề
khác do công chúng đưa ra sẽ không thể được thảo luận căn cứ vào thực tế là chương trình nghị sự đã thông báo
cho công chúng không bao hàm vấn đề đó, nhằm thông báo cho công chúng biết rằng sẽ có một cuộc thảo luận
về chủ đề do công chúng đề xuất.

Q: Tại sao Ủy Ban lại không đứng về phía ngành?
A: Theo luật quy đinh, Ủy Ban là một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. Ủy Ban không có cơ sở pháp lý để biện hộ
thay cho ngành. Vai trò ủng hộ cho ngành thuộc về các hiệp hội của ngành.
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