
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2428 /VP-NC Lạng Sơn, ngày  17 tháng  6  năm 2019 
V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị định số 
109/2009/NĐ-CP của Chính phủ  

 

 
 
 

Kính gửi:  
 - Công an tỉnh; 

- Các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Y tế; 
- UBND các huyện và thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 4295/QĐ-BCA ngày 07/6/2019 của Bộ Công 
an ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 
109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của 
xe được quyền ưu tiên, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, UBND các huyện và thành phố xây dựng báo cáo của cơ quan, đơn 
vị mình về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 
01/12/2009 của Chính phủ theo yêu cầu và đề cương hướng dẫn của Bộ Công an 
tại Quyết định số 4295/QĐ-BCA; hoàn thành và gửi về Công an tỉnh trước ngày 
25/7/2019. 

2. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và căn cứ tình hình thực 
tiễn trên địa bàn tỉnh, giao Công an tỉnh tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của 
Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, trên địa bàn tỉnh và 
báo cáo Bộ Công an theo quy định. 

(Quyết định số 4295/QĐ-BCA gửi kèm theo qua eOffice) 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội    
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