
QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP ĐỂ VẬN HÀNH MỘT CƠ SỞ MÁT-XA 
 

Quy trình: 
 

1. Trước khi nộp đơn xin giấy phép cho cơ sở mát-xa, vui lòng tham khảo Bộ Luật Thành Phố Oakland 
5.36 trên trang web. Sắc lệnh này có các quy định áp dụng cho các hoạt động dịch vụ mát-xa. 

 
2. Theo Sắc Lệnh Số 12675, bất kỳ cơ sở mát-xa nào được đề xuất phải nằm trong khu thương 

mại, công nghiệp hoặc sản xuất VÀ SẼ KHÔNG NẰM TRONG PHẠM VI 1,000 feet của các 
trường công lập hoặc tư hoặc thư viện công cộng hoặc trung tâm thanh thiếu niên (phục vụ 
thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống), hoặc công viên thành phố, các công viên và cơ sở giải 
trí hoặc cơ sở mát-xa khác. Quý vị có thể yêu cầu một bản đồ và nghiên cứu bất động sản 
trước khi thanh toán mọi khoản phí để xem địa chỉ của quý vị có nằm trong phạm vi 1000 'đối 
với bất kỳ công viên, trường học nào, v.v. không. Sau khi có bản đồ, quý vị sẽ nhận được một 
bản sao và có thể quyết định tiếp tục hay không. Quý vị cũng có thể ghé thăm quầy phân vùng 
tại 250 Frank H. Ogawa Plaza để xác nhận địa chỉ mà quý vị đề xuất để doanh nghiệp của mình 
được phép hoạt động. 

 
3. Lên Lịch Cuộc Hẹn Scan Trực Tiếp Của quý vị. Sau khi hoàn tất quá trình scan trực tiếp, vui lòng 

gửi một bản sao của mẫu này cùng với đơn ghi danh của quý vị. Sở Cảnh Sát Oakland thực hiện 
kiểm tra lý lịch đối với (những) người nộp đơn và kết quả được sẽ gửi đến Văn Phòng Quản Lý 
Thành Phố. 

 
4. Mang theo đơn ghi danh đã hoàn chỉnh cùng với khoản thanh toán của quý vị đến Văn Phòng 

Hoạt Động Đặc Biệt, 1 Frank H. Ogawa Plaza - Suite 123. 
 

5. Tất cả các đơn xin giấy phép cho cơ sở mát-xa đều cần phải có phiên điều trần. Các phiên điều 
trần được lên lịch vào các ngày Thứ Hai lúc 3:30pm tại Phòng Điều Trần 2 ở Tòa Thị Chính (City 
Hall). Đây là một phiên điều trần công khai nơi công chúng có cơ hội tham dự phiên điều trần 
và phát biểu ủng hộ hoặc phản đối các hoạt động được đề xuất. Tất cả (những) người nộp 
đơn được yêu cầu tham dự phiên điều trần theo lịch trên đơn đăng ký của họ. 

 
6. Viên Chức Điều Trần đưa ra quyết định / đề nghị của họ đối với từng đơn ghi danh sau phiên 

điều trần. Nếu việc kiểm tra chưa được hoàn thành hoặc người nộp đơn có các điều kiện cần 
được sửa đổi, đơn ghi danh có thể được đặt trong tình trạng chờ xử lý cho đến khi người nộp 
đơn hoàn thành các điều kiện này. Người nộp đơn có trách nhiệm theo dõi tất cả các cuộc 
kiểm tra chưa hoàn thành và báo cáo việc hoàn thành hoặc chấp thuận tất cả các điều kiện 
cho Viên Chức Điều Trần. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép. 

 

7. Giấy Chứng Nhận Thuế Kinh Doanh cần có của (những) người nắm giấy phép: 
Nếu giấy phép được cấp, người nắm giữ giấy phép sẽ nộp đơn xin Giấy Chứng Nhận Thuế Kinh 
Doanh tại Business Tax Office (Văn Phòng Thuế Doanh Nghiệp), 250 Frank Ogawa Plaza, Ste. 
1320, Đt: (510) 238-3704. Người nắm giấy phép phải giữ giấy chứng nhận thuế kinh doanh của 
mình hoạt động bằng cách nộp các khoản lệ phí hàng năm. 

 

8. Gia Hạn Giấy Phép: 
Giấy phép cho cơ sở mát-xa là giấy phép hàng năm; hãy gia hạn giấy phép ít nhất 45 ngày trước 
khi giấy phép hiện tại hết hạn. 

 

9. GIẤY PHÉP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG 


