
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC NGƯỜI PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM THEO QUY 

ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 10 NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA 

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ) 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

2. Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế. 

4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh 

nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp. 

5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 

các cấp. 

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật. 

7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo. 

8. Quản lý các đối tượng nộp thuế. 

9. Thu thuế, kiểm soát thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, quản lý và cấp phát ấn chỉ. 

10. Kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu. 

11. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

12. Cấp giấy phép hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng 

13. Thẩm định, quyết định cấp tín dụng tại các ngân hàng có vốn chi phối của nhà nước. 

14. Xử lý công nợ, các khoản nợ xấu; hoạt động mua và bán nợ; thẩm định, định giá trong đấu 

giá. 

15. Cấp phát tiền, hàng thuộc Kho bạc nhà nước và dự trữ quốc gia. 

16. Thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

17. Cấp giấy phép hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đá quý. 

18. Giám sát hoạt động ngân hàng. 

19. Cấp giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại. 

20. Cấp giấy phép liên quan đến việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

21. Quản lý thị trường. 

22. Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng. 

23. Thẩm định dự án xây dựng. 

24. Quản lý quy hoạch xây dựng. 

25. Quản lý, giám sát chất lượng các công trình xây dựng. 

26. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. 

27. Cấp chứng chỉ năng lực đối với tổ chức hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề đối với 

cá nhân hoạt động xây dựng, giấy phép hoạt động đối với nhà thầu nước ngoài. 

28. Giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông. 



29. Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông. 

30. Sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông. 

31. Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

32. Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược. 

33. Cấp giấy phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; 

cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. 

34. Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược. 

35. Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng. 

36. Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm. 

37. Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

38. Quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc; dược liệu, dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại 

sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người và lợi ích xã hội. 

39. Thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược. 

40. Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 

41. Cấp giấy phép công nhận cơ sở lưu trú du lịch. 

42. Cấp giấy phép công nhận di tích lịch sử xếp hạng cấp quốc gia. 

43. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ. 

44. Cấp giấy phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. 

45. Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

46. Cấp giấy phép xuất nhập khẩu và phổ biến các ấn phẩm văn hóa. 

47. Thẩm định hồ sơ công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch. 

48. Thẩm định và cấp giấy phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức cá nhân Việt 

Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn tại Việt 

Nam. 

49. Thẩm định, trình phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử quốc gia 

và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

50. Trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với 

di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 

51. Cấp giấy phép hoạt động về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất 

bản. 

52. Cấp giấy phép hoạt động, cấp và phân bổ tài nguyên trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông. 

53. Quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, trên 

Internet. 

54. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

55. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

56. Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. 

57. Cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại. 

58. Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. 



59. Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn 

nước. 

60. Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất. 

61. Giao hạn mức đất; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng. 

62. Xử lý vi phạm hành chính về môi trường. 

63. Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng. 

64. Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm. 

65. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật. 

66. Quản lý thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. 

67. Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, 

thủy sản. 

68. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

69. Thẩm định dự án. 

70. Đấu thầu. 

71. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn. 

72. Quản lý quy hoạch. 

73. Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất. 

74. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. 

75. Quản lý ODA. 

76. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự, cấp visa, quản lý xuất, nhập cảnh. 

77. Tiếp nhận và giải quyết việc đăng ký kết hôn, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; 

đăng ký giao dịch bảo đảm. 

78. Tiếp nhận và giải quyết việc cải chính hộ tịch; lý lịch tư pháp. 

79. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

80. Cấp giấy phép thành lập các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề. 

81. Thực hiện chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội. 

82. Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài. 

83. Thẩm định hồ sơ cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, 

giấy đăng ký trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 

84. Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư. 

85. Thẩm định, tư vấn cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ. 

86. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

87. Tuyển sinh vào các trường công lập. 

88. Phân bổ chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài. 

89. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống 

giáo dục quốc dân. 



90. Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, 

nghiên cứu. 

91. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

92. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

93. Dạy nghề và giới thiệu việc làm. 

94. Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học. 

95. Kiểm soát cửa khẩu. 

96. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường 

sắt. 

97. Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm tra, kiểm 

soát và xử lý về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. 

98. Thẩm tra phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy. 

99. Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam và các cơ sở giáo dục bắt buộc. 

100. Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

101. Thủ quỹ, kế toán. 

102. Người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên 

môi trường, xây dựng, tài chính. 

103. Trợ lý chính sách Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. 

104. Trợ lý quân lực, Trợ lý cán bộ cấp Trung đoàn trở lên. 

105. Trợ lý quản lý học viên, tuyển sinh, chính sách, bảo hiểm của các nhà trường. 

 

 


