
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

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

 
Số:   1028/SYT-VP Lạng Sơn, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

V/v đề nghị cung cấp thông tin 
xây dựng báo cáo tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị định số 

09/2009/NĐ-CP của Chính phủ 

   

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn số 2428/VP-NC ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 
109/2009/NĐ-CP ngày ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu xe 
được quyền ưu tiên.  

Để có số liệu xây dựng báo cáo tổng kết, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực 
thuộc rà soát và thống kê số liệu cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe 
được quyền ưu tiên. Cụ thể thống kê số lượng xe hiện có, số xe làm nhiệm vụ 
cứu thương, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp (phòng chống dịch 
bệnh) biển số, số giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu xe được quyền ưu tiên 
(theo phu lục kèm công văn). 

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo gửi 
về Văn phòng Sở Y tế trước ngày 10/7/2019./. 

 
 

Nơi nhận: 
TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG   
- Như trên; 
- Lưu VT. 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Từ     

 

 



Phụ lục 
Đơn vị báo cáo: 
Người báo cáo:  
Số điện thoại: 

THỐNG KÊ  
Xe làm nhiệm vụ cứu thương, xe đi làm nhiệm vụ  

trong tình trạng khẩn cấp  
1. Xe làm nhiệm vụ cứu thương 

TT Loại xe Biển số xe 
Số giấy phép  sử dụng thiết 

bị phát tín hiệu xe được 
quyền ưu tiên 

Nhãn 
hiệu 

1 
    

2 
    

…     

2. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp (phòng chống dịch bệnh)  

TT Loại xe Biển số xe 
Số giấy phép sử dụng thiết 

bị phát tín hiệu xe được 
quyền ưu tiên 

Nhãn 
hiệu 

1 
    

2 
    

…     

3. Xe làm nhiệm vụ khác 
TT Loại xe Nhãn hiệu Biển số xe Năm sử dụng Ghi chú 

1 
5 chỗ, 7 chỗ, 
bán tải….. 

Toyota…. 
  

 

2 
    

 

…      
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