
 

    

   

    

   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

TỜ THÔNG TIN VỀ CẤP PHÉP 14 

Cửa Tiệm Tại Nhà  
Để cung cấp các dịch vụ làm tóc hoặc thẩm mỹ (chăm sóc tóc, da và móng) tại nhà của mình, quý vị phải có 
giấy phép của cơ sở do Hội Đồng cấp. Gửi Đơn Xin Lập Cơ Sở đã điền cùng với các bản đính kèm bắt buộc và lệ 
phí cho Hội Đồng:https://barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/forms/estab_app.pdf. Vui lòng rà soát đơn cẩn 
thận để bảo đảm quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu. 

Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời phổ biến thường nhận được liên quan đến cửa tiệm tại nhà. 

Hỏi   Cửa tiệm tại nhà có yêu cầu xây dựng đặc biệt không? 

Đáp   Cửa tiệm tại nhà phải có lối vào trực tiếp riêng và tách biệt với bất kỳ lối vào nào liên quan đến các khu 
vực riêng tư.

Hỏi   Tôi có cần bất kỳ giấy phép hoặc cấp phép nào khác từ thành phố của tôi không? 

Đáp   Vui lòng liên hệ với cơ quan chính quyền địa phương của quý vị để xác minh xem họ có các yêu cầu bổ 
sung hay không. Mỗi thành phố hoặc quận hạt có các yêu cầu khác nhau. Hội Đồng khuyến nghị quý vị 
cũng nên kiểm tra với hiệp hội chủ nhà (HOA) của mình, nếu có.

Hỏi   Tôi có cần nộp hợp đồng thuê không? 

Đáp   Quý vị chỉ cần nộp trang đầu tiên và trang cuối cùng của hợp đồng thuê. Nếu quý vị không cho thuê 
nhà, quý vị có thể gửi một trong những thứ sau để thay thế: (a) trang đầu tiên và trang cuối cùng của 
khế ước, (b) trang đầu tiên và trang cuối cùng của các tài liệu mua hàng, hoặc (c) một hóa đơn điện 
nước ghi rõ địa chỉ đầy đủ.

Hỏi   Tôi vẫn chịu sự kiểm tra của Hội Đồng chứ? 

Đáp   Có, Hội Đồng sẽ kiểm tra bất kỳ cơ sở nào trong giờ làm việc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào mà các dịch 
vụ của Hội Đồng đang được thực hiện để bảo đảm việc tuân thủ các luật và quy định.

Hỏi   Ai chịu trách nhiệm về cửa tiệm khi thanh tra viên tiến hành kiểm tra? 

Đáp   (Các) chủ cơ sở chịu trách nhiệm về cửa tiệm của mình và sẽ bị ban hành giấy phạt đối với các vi phạm 
xảy ra trong cửa tiệm.

còn tiếp ở mặt sau 
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Cửa Tiệm Tại Nhà  

Hỏi    Khi một thanh tra viên vào cơ sở của tôi, họ được quyền tiếp cận những gì?  

Đáp    Để tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện cơ sở, thanh tra viên được quyền tiếp cận tất cả các khu vực  
của cơ sở. 

Hỏi    Có các quy định về xây dựng đặc biệt nào áp dụng đối với các cơ sở làm tóc và thẩm mỹ không?  

Đáp    Có, trước khi cơ sở làm tóc và thẩm mỹ có thể mở cửa, cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về nhà 
vệ sinh, nước nóng và nước lạnh, tiện nghi rửa tay và nước uống có thể uống được. Xem xét các yêu cầu 
được liệt kê trong đơn xin lập cơ sở. 

Hỏi   Tôi phải làm gì nếu tôi muốn cung cấp dịch vụ tại nhà của khách hàng, không phải tại nhà của tôi?  

Đáp Đó được coi là dịch vụ tại nhà, không phải là cửa tiệm tại nhà. Vui lòng xem Tờ Thông Tin Người Tiêu 
Dùng Về Dịch Vụ Tại Nhà để biết thêm thông tin: 
https://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/in_home_vt.pdf. 
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