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Bản tin Trong ngành – 10/04/17 – Cơ sở có phòng Suite
Hội đồng Nghề Làm tóc và Thẩm mỹ (Hội đồng) muốn nhắc nhở những người được
cấp phép rằng mọi cơ sở thực hiện việc làm tóc, thẩm mỹ, chăm sóc móng, chăm sóc
da hay điện phân có thù lao đều phải có giấy phép cơ sở do Hội đồng cấp. Mục 7317
của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California ghi rõ:
“...việc bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức nào tham gia hoạt động làm tóc, thẩm mỹ
hay điện phân có thù lao mà không có giấy phép hợp lệ, còn hạn do hội đồng cấp, hoặc trong
một cơ sở hay đơn vị lưu động ngoài nơi được hội đồng cấp phép, hoặc quản lý hay điều hành
một cơ sở, hay bất kỳ địa điểm kinh doanh nào khác có hành nghề làm tóc, thẩm mỹ, hoặc điện
phân trừ phi được cấp phép theo chương này, đều được xem là bất hợp pháp. Những người
được cấp phép theo chương này phải giới hạn hành nghề và dịch vụ cung cấp cho công chúng
chỉ ở những khu vực mà họ được cấp phép. Bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với mục này sẽ bị
phạt hành chính và có thể bị quy thành một tội nhẹ.”

Cơ sở có phòng Suite có thể đáp ứng yêu cầu này theo một trong hai phương thức:
1. Chủ sở hữu của tòa nhà chứa các phòng suite (chủ sở hữu) có giấy phép cơ
sở cho toàn bộ tòa nhà và giấy phép này bao gồm tất cả các phòng suite
độc lập trong đó.
Hoặc
2. Từng cá nhân thuê phòng suite (cá nhân) có giấy phép cơ sở do Hội đồng
cấp cho phòng suite của cá nhân đó.
Vui lòng Lưu ý:
Nếu chủ sở hữu có giấy phép cơ sở, chủ sở hữu có thể bị gọi tên tại tòa cho bất kỳ vi
phạm nào bị bắt gặp tại các phòng suite của cá nhân. Chủ sở hữu cũng phải có chìa
khóa của tất cả các phòng suite trong tòa nhà để cho phép các cuộc thanh tra từ Hội
đồng.
Nếu một cá nhân sở hữu giấy phép cơ sở, chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm cho
những vi phạm bị phát hiện trong phòng suite cá nhân.
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