
UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-BCĐ Lai Châu, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19  

tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

COVID-19 TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh Truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu về việc Thành lập Chốt kiểm soát liên ngành 

tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-BCĐ  ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu về việc Thành lập bổ sung Chốt 

kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế hoạt 

động và phân công nhiệm vụ của các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế hoạt 

động và phân công nhiệm vụ của Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 03, 04; 

Xét đề nghị của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy trình thực hiện tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy 

trình ban hành tại Quyết định này trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 

tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Bãi bỏ Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy trình thực hiện kiểm 

soát dịch bệnh COVID-19 tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND các 

huyện có Chốt Kiểm soát dịch bệnh; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

các thành viên thuộc các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Bùi Tiến Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

Thực hiện kiểm soát dịch bệnh tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐ ngày      /5/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19) 

 

Chương I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy trình này quy định trình tự thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh tại các 

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt 

là Chốt kiểm soát). 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy trình này được áp dụng đối với các Chốt kiểm soát; cán bộ, chiến sĩ, 

công chức, viên chức và người được giao thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm 

soát; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố và 

các cá nhân, tổ chức có liên quan.  

Chương II 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHỐT KIỂM SOÁT  

VÀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CHỐT KIỂM SOÁT 

 Điều 3. Đối với Chốt kiểm soát 

- Thường trực 24/24h, được chia làm 03 ca, mỗi ca làm việc 08 giờ.  

 - Mỗi ca cần tối thiểu 02 người làm nhiệm vụ dừng xe. Một ca có 01 hoặc 

nhiều tổ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện. Một tổ làm việc gồm: tối 

thiểu 01 cán bộ y tế phối hợp với các cán bộ khác. Tùy theo thực tế, Chốt 

trưởng, Chốt phó thống nhất quyết định số lượng tổ làm việc cho phù hợp (đặc 

biệt ở Chốt số 01, trong khoảng thời gian từ 3h-7h hàng ngày). 

- Khi dừng xe, yêu cầu tất cả người trên xe không được xuống xe, trừ 

trường hợp có yêu cầu của tổ công tác. 

- Giao tối thiểu 01 cán bộ/ca để liên tục theo dõi, khai thác phần mềm 

truyvet.laichau.gov.vn để kịp thời phát hiện người có yếu tố nguy cơ, phối hợp 

cán bộ kiểm tra khác kịp thời phát hiện những trường hợp khai báo không đầy 

đủ, không trung thực hoặc không khai báo. 

 Điều 4. Đối với các thành viên của Chốt kiểm soát 

 - Tuân thủ nội quy, quy định của Chốt kiểm soát; thực hiện đúng chức 
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năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tất cả thành viên làm nhiệm vụ trong ca trực đều phải sử dụng trang phục 

bảo hộ chống dịch, trừ lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông làm 

nhiệm vụ mặc trang phục ngành để dừng xe (phải đảm bảo khoảng cách, không 

được tiếp xúc với người trên xe) bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế và đeo găng 

tay trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên sát khuẩn tay. Thực 

hiện triệt để các biện pháp nhằm phòng, chống lây nhiễm chéo cho cá nhân và 

người xung quanh. 

 - Thanh tra giao thông báo cáo Sở Giao thông vận tải về việc những lái xe, 

phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách trên xe không chấp hành các quy 

định về phòng chống dịch theo quy định; nhà xe không có bản khai báo thông tin 

của hành khách đi xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

Chương III 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH  

TẠI CÁC CHỐT KIỂM SOÁT 

 Điều 5. Quy trình thực hiện chung 

 Bước 1: Dừng xe và điều khiển xe vào vị trí an toàn 

 Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông ra hiệu lệnh dừng xe 

và ra tín hiệu hướng dẫn cho lái xe điều khiển xe đỗ vào vị trí an toàn. 

  Bước 2: Tuyên truyền cho người qua Chốt kiểm soát 

 Tổ trưởng hoặc người đại diện của Tổ kiểm tra, kiểm soát cần thực hiện: 

 - Chào hỏi và mời Lái xe/người đi cùng xe/hành khách xuống xe thực hiện 

khai báo y tế bắt buộc. 

 - Kiểm tra, quan sát và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang theo đúng 

quy định. 

 - Giải thích cho mọi người về những việc đang triển khai để mọi người 

hợp tác và phối hợp thực hiện. 

  - Đề nghị mọi người  kiểm tra lại thông tin đã khai báo trên phần mềm, cập 

nhật thông tin còn thiếu, sửa đổi những thông tin chưa chính xác và phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai theo quy định của pháp luật.  

 Bước 3: Đo thân nhiệt xác minh, kiểm soát thông tin liên quan đến 

yếu tố dịch tễ 

 1. Y tế: Lần lượt kiểm tra thân nhiệt tất cả những người qua Chốt bằng 

máy đo thân nhiệt cầm tay, hỏi thêm thông tin cần thiết giúp cho việc xác định 

yếu tố dịch tễ, nhắc nhở kiểm tra lại thông tin đã khai báo trên phần mềm. Trực 

tiếp kiểm chứng thông tin đối với người nhờ khai hộ. 

 2. Cán bộ theo dõi phần mềm: kiểm tra trên hệ thống phần mềm 

http://truyvet.laichau.gov.vn người và phương tiện khai báo đã đủ và chính xác 

http://truyvet.laichau.gov.vn/
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chưa, nếu chưa khai báo đầy đủ thì yêu cầu người và phương tiện khai báo bổ 

sung. Phối hợp kiểm chứng thông tin đối với những trường hợp có dấu hiệu khai 

báo chưa trung thực hoặc trường hợp khai báo chưa đúng yêu cầu. Trường hợp 

đặc biệt, cán bộ theo dõi phần mềm có thể khai báo hộ trên máy tính tại Chốt. 

 3. Công an:  

 - Xác minh thông tin khai báo của người và phương tiện. 

 - Phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra cốp xe, thùng xe, nóc xe... 

nhằm tránh bỏ sót các trường hợp cố tình trốn tránh Chốt kiểm soát. 

 3.1. Có yếu tố dịch tễ: 

 Khi phát hiện người có yếu tố dịch tễ trên xe:  

 - Lập tức thông báo Chốt trưởng hoặc Chốt phó hoặc Ca trưởng xem xét 

việc tạm dừng kiểm tra, xác minh đối với những người còn lại trên phương tiện. 

 - Tuyên truyền, tư vấn, giải thích cho người đi xe về việc họ có thể phải 

thực hiện biện pháp cách ly y tế để người trên xe không hoang mang và hợp tác 

thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự tại chốt. 

 - Yêu cầu lái xe điều khiển xe đến vị trí an toàn để thực hiện các bước tiếp theo. 

 - Tiến hành kiểm tra, khai thác thông tin rõ hơn về lịch trình di chuyển 

trong vòng 14 ngày của người có yếu tố dịch tễ, để xác định chính xác yếu tố 

dịch tễ (có thể kết hợp khai thác dấu hiệu ho, khó thở, đau họng...).  

 * Xác định đúng có yếu tố dịch tễ hoặc yếu tố dịch tễ không rõ ràng: 

  - Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện có Chốt 

kiểm soát về thông tin của người đi về từ vùng dịch, yếu tố dịch tễ, phương tiện 

và những người liên quan. 

  - Phun khử khuẩn toàn bộ bên ngoài xe và môi trường xung quanh xe. 

 - Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có) đối với 

nhà xe; báo cáo Sở Giao thông Vận tải xử lý theo quy định. 

 - UBND huyện có Chốt kiểm soát: tiến hành điều tra, xác minh đồng thời 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công dân có yếu tố dịch tễ 

(nếu có); sử dụng xe chuyên dụng/cứu thương đưa công dân có yếu tố dịch tễ về 

nơi cách ly tập trung. 

 - Nhà xe chở người có yếu tố dịch tễ sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính 

có trách nhiệm đưa  công dân về các huyện /thành phố và bàn giao bằng văn bản 

cho Trung tâm y tế các huyện/thành phố hoặc Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

hoặc Trạm y tế quản lý xã/phường/thị trấn để quản lý theo quy định tại Văn bản số 

773/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2021 của Sở Giao thông Vận tải Lai Châu.  

 Lái xe vận chuyển người về bàn giao cho các địa phương phải cam kết thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trên suốt quãng đường đi và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm. 
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 Trường hợp đặc biệt khi người đi trên xe không có nơi cư trú/lưu trú trên địa 

bàn tỉnh: cán bộ chốt tư vấn cho công dân quay trở lại nơi cư trú để thực hiện biện 

pháp phòng chống dịch. Nếu công dân không có ý nguyện quay về nơi cư trú: yêu 

cầu công dân cách ly tại khách sạn/nhà nghỉ được chỉ định và tự nguyện chi trả toàn 

bộ chi phí cho khách sạn/nhà nghỉ đó. 

  - Ngay sau khi xử lý xong, cán bộ vừa thực hiện nhiệm vụ trên xe phải 

thực hiện: Cởi bỏ toàn bộ trang phục bảo hộ và xử lý theo quy định. 

 - Cán bộ, chiến sỹ công an phối hợp với các lực lượng tại Chốt kiểm soát 

để đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện chống 

đối, báo cáo Ban chỉ đạo huyện và xin tăng cường lực lượng khi cần thiết. 

 * Khi người đi xe được xác định không có yếu tố dịch tễ: 

 Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra đối với những người còn lại và thực hiện 

theo mục 3.2 dưới đây. 

 3.2 Không có yếu tố dịch tễ:  

 Thông báo kết quả kiểm tra người và phương tiện không có yếu tố nguy 

cơ đủ điều kiện lưu thông, ra hiệu lệnh tiếp tục hành trình. 

 4. Trường hợp người được kiểm tra nhiệt độ có dấu hiệu sốt (≥ 37,50C). Khai 

thác kỹ hành trình và lịch sử tiếp xúc để khẳng định người đó có yếu tố dịch tễ hay 

không.  

 - Nếu có yếu tố dịch tễ: thực hiện theo quy trình “có yếu tố dịch tễ” tại 

khoản 3.1, mục 3, bước 3, Điều 5. 

 - Nếu không có yếu tố dịch tễ: thực hiện theo quy trình “ không có yếu tố dịch 

tễ” tại khoản 3.2, mục 3, bước 3, Điều 5. 

 Bước 4. Lưu lại danh sách, thông tin của tất cả người và phương tiện tại 

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

 Điều 6. Quy định riêng đối với từng loại phương tiện 

 Ngoài quy định chung các phương tiện và người còn thực hiện một số quy 

định riêng, cụ thể như sau: 

 1. Đối với xe chở khách từ 09 chỗ trở lên (bao gồm cả xe hợp đồng, xe 

du lịch...) 

 Khi phát hiện nhà xe chở người từ các địa bàn đang thực hiện phong tỏa 

hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo thông báo của Bộ Y tế: 

 - Cán bộ thực hiện nhiệm vụ yêu cầu nhà xe lập tức thực hiện nội dung quy 

định tại Văn bản số 773/SGTVT-QLVT ngày 24/5/2021 của Sở Giao thông Vận 

tải Lai Châu. 

 - Khi không còn người trên xe, xe đã khử khuẩn, yêu cầu nhà xe bố trí lái 

xe khác lên lái xe về bến đỗ. 

 2. Đối với xe tải, xe conteiner, xe dưới 09 chỗ trở xuống, xe máy, xe 
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thô sơ khác... 

 * Đối với xe vận tải hàng hoá: thực hiện theo Văn bản số 21/CV-BCĐ ngày 

ngày 09/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Tất cả các 

trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định đều không cho phép vào hoặc 

lưu thông qua địa bàn tỉnh cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiêt. 

 * Đối với các xe còn lại: Thực hiện theo quy trình tại Điều 5. 

 Trường hợp xác định có yếu tố dịch tễ:  

  - Trường hợp thuộc diện cách ly tập trung: yêu cầu lái xe điều khiển 

phương tiện vào nơi an toàn, niêm phong phương tiện và liên lạc với công ty hoặc 

người nhà cử người thay thế để tiếp tục hành trình. Thực hiện cách ly tập trung 

theo quy định. 

 (Trong trường hợp không thể có người thay thế tiếp tục hành trình thì bắt 

buộc xe đó phải quay trở lại vị trí xuất phát để khai báo dịch với chính quyền địa 

phương nơi cư trú/lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên suốt 

quãng đường đi). 

 - Đối với người thuộc diện cách ly tại nhà: yêu cầu cam kết bằng văn bản 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không dừng, đỗ trên suốt 

quãng đường về nơi lưu trú.  

 Cán bộ Chốt thông báo cho địa phương nơi người trên xe lưu trú các thông 

tin về công dân, thời gian xuất phát, thời gian dự kiến về đến địa phương. 

 Ngay khi về đến địa phương công dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

 3. Đối với việc kiểm soát xe khi có tình huống phát sinh: đoàn xe tang, 

đoàn xe hiếu, đoàn xe công tác ... (nếu có) 

 - Trường hợp hiếu, hỷ: Chốt trưởng gặp người có trách nhiệm lấy thông 

tin chung và báo cáo Ban chỉ đao phòng chống dịch Covid-19 huyện để có 

phương án giải quyết cho phù hợp.  

 - Các trường hợp khác: tùy vào tình huống cụ thể, Chốt trưởng báo cáo, 

xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, TTYT huyện để 

thực hiện. 

 4. Đối với các xe không có bảng kê thông tin người trên xe (xe khách 

ngoại tỉnh, xe du lịch,...):  

 Yêu cầu lái xe điều khiển xe về vị trí phù hợp (do thanh tra giao thông 

hướng dẫn) để khai báo đầy đủ thông tin người trên xe trên hệ thống phần mềm 

http://truyvet.laichau.gov.vn của tỉnh. Sau khi lái xe đã khai báo xong, thực hiện 

theo quy trình tại Điều 5. 

 5. Đối với tất cả những trường hợp người nước ngoài:  

Nếu không khai thác được hoặc khai thác khó khăn (khai báo thông tin 

http://truyvet.laichau.gov.vn/
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không rõ ràng) hoặc không xác minh được yếu tố dịch tễ thì thực hiện cách ly 

tập trung theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

 6. Đối với thời điểm có nhiều xe đến Chốt cùng lúc vượt quá khả năng 

của ca trực: 

 Chốt trưởng nghiên cứu thực tế để điều phối nhân lực cho phù hợp. Tăng 

cường cán bộ ở các vị trí cho ca trực xảy ra tình trạng trên. 

 

Chương IV 

CÔNG TÁC BÁO CÁO 

 Điều 7. Báo cáo thường xuyên: Thực hiện báo cáo trước 07 giờ 00 phút 

hàng ngày về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Phòng 

Nghiệp vụ Y (Sở Y tế). 

 Điều 8. Báo cáo đột xuất: Khi có yêu cầu hoặc khi có tình huống bất 

thường lập tức báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Sở 

Y tế để được hướng dẫn, giải quyết. 

Chương V 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC HẬU CẦN 

 Điều 9. Sử dụng, bảo quản, quản lý tài sản, máy móc và trang thiết bị, 

vật tư, hóa chất: 

1. Chốt trưởng có trách nhiệm phân công cho các thành viên quản lý và sử 

dụng tài sản, trang thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất tại Chốt kiểm soát theo 

đúng quy định. 

2. Phân công cán bộ thực hiện chấm công ca trực, tổng hợp báo cáo thống 

kê sử dụng vật tư, hóa chất hàng ngày. 

 3. Quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị: 

- Dự trù đề xuất máy móc, trang thiết bị của Chốt. 

- Khi tiếp nhận máy móc, trang thiết bị cho Chốt để quản lý sử dụng phải 

có biên bản giao nhận.  

- Có sổ bàn giao, tài sản, thiết bị giữa các ca trực. 

- Sử dụng tài sản đúng quy trình theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên cơ 

sở đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

4. Quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất: 

- Dự trù vật tư, hóa chất của Chốt kiểm dịch theo nhu cầu sử dụng. 

- Khi tiếp nhận vật tư, hóa chất phải có biên bản giao nhận hoặc phiếu 

xuất kho để làm căn cứ quản lý, sử dụng.  
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- Có sổ theo dõi sử dụng vật tư, hóa chất. 

- Có sổ bàn giao vật tư, hóa chất đối với các ca trực. 

- Sử dụng vật tư, hóa chất đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Điều 10. Chứng từ thanh quyết toán tại Chốt 

1. Chốt trưởng chịu trách nhiệm dự trù và báo cáo quyết toán: Vật tư, hóa 

chất, trang thiết bị chuyên môn gửi Sở Y tế hàng tuần; Tài sản, vật dụng, thiết bị 

văn phòng, kinh phí khác: báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 huyện theo kỳ báo cáo.  

2. Máy móc, trang thiết bị: 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng máy móc, trang thiết bị của Chốt kiểm dịch 

trước khi bàn giao lại cho đơn vị quản lý. 

- Biên bản bàn giao máy móc, trang thiết bị giữ Chốt kiểm dịch và đơn vị 

quản lý tài sản.  

3. Vật tư, hóa chất 

Báo cáo sử dụng vật tư, hóa chất 

4. Quyết toán tiền trực, tiền ăn ca: 

- Văn bản phân trực. 

 - Bảng chấm công trực./. 
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