
Trợ cấp Lệ phí của 

 Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ – Câu hỏi và Trả lời 

1. Những người được cấp giấy phép của Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ sẽ

nhận được trợ cấp lệ phí nào?

Thống đốc Newsom đã ký một Gói Lập pháp cung cấp trợ cấp khẩn cấp cho các cư dân

tiểu bang California đang gặp khó khăn do đại dịch và trong gói đó, lệ phí gia hạn giấy

phép của Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ sẽ được miễn đối với tất cả các giấy phép

hết hạn vào các năm theo lịch 2021 và 2022.

2. Lệ phí gia hạn được miễn là bao nhiêu?

Mỗi chủ cơ sở/thẩm mỹ viện nộp lệ phí gia hạn 2 năm 1 lần là $40 và các cá

nhân thực hiện dịch vụ tại mỗi cơ sở phải nộp lệ phí gia hạn giấy phép 2 năm 1

lần là $50.

3. Có phải tất cả những người được cấp giấy phép đều được miễn lệ phí gia hạn

không?

Trợ cấp lệ phí sẽ áp dụng cho tất cả các trường hợp gia hạn giấy phép; điều này bao

gồm hơn 560.000 cá nhân và hơn 53.000 cơ sở.

4. Miễn lệ phí sẽ có hiệu lực khi nào?

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, Thống đốc đã ký một gói Lập pháp bao gồm Dự luật

Thượng viện 94. Trong tuần đầu tiên của tháng 3 năm 2021, Hội đồng sẽ bắt đầu gửi đi

các giấy phép đã gia hạn cho những người được cấp giấy phép có ngày hết hạn giấy

phép vào tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2021, và chưa trả lệ phí. Đối với các

giấy phép hết hạn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, các giấy phép đã gia

hạn sẽ được gửi qua đường bưu điện trước ngày hết hạn khoảng 83 ngày. Những

người được cấp giấy phép được khuyến khích cập nhật địa chỉ của họ, ngoài ra họ

không cần phải làm bất kỳ điều gì để nhận được giấy phép được gia hạn.

5. Người được cấp giấy phép sẽ nộp đơn xin trợ cấp lệ phí bằng cách nào?

Việc miễn lệ phí sẽ được tự động áp dụng đối với tất cả các trường hợp gia hạn giấy

phép. Không cần phải nộp đơn đăng ký. Hội đồng sẽ cấp giấy phép mới trước ngày giấy

phép hết hạn.

6. Nếu tôi đã nộp lệ phí cho giấy phép hết hạn vào năm 2021 thì sao?

Ngày gia hạn của bạn sẽ được kéo dài đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, vì vậy bạn sẽ

không phải nộp lệ phí cho kỳ gia hạn tiếp theo của mình.

7. Tôi phải nộp lệ phí gia hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Tôi có cần phải nộp lệ

phí này không?

Người được cấp giấy phép không cần phải nộp lệ phí gia hạn đến hạn vào năm 2021

hay 2022.
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8. Tôi đã nộp lệ phí gia hạn giấy phép năm 2021 của mình. Tôi có được hoàn tiền 
không?

Hội đồng sẽ không hoàn tiền cho bất kỳ trường hợp gia hạn giấy phép năm 2021 đã 
được thanh toán nào. Tuy nhiên, nếu người được cấp giấy phép đã nộp lệ phí gia hạn 
giấy phép năm 2021, thì người được cấp giấy phép sẽ không phải nộp lệ phí gia hạn 
cho kỳ gia hạn tiếp theo nữa.

9. Miễn lệ phí có áp dụng cho lệ phí đăng ký ban đầu không?

Không. Dự luật Thượng viện 94 chỉ miễn lệ phí gia hạn giấy phép – không miễn lệ phí 
đăng ký ban đầu.

10. Tác động của việc trợ cấp lệ phí đối với giấy phép nghề làm tóc và thẩm mỹ là gì?

Nhờ vào việc Thống đốc ký Dự luật Thượng viện 94, những người được cấp giấy phép 
Nghề làm tóc và Thẩm mỹ sẽ được giảm lệ phí giấy phép hàng năm trong hai năm tới 
với tổng số tiền là $25,6 triệu.
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