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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 

 lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 
 

Thực hiện Quy định số 3580-QĐ/TU ngày 16/3/2022 của Thành ủy về công 

tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 16/3/2022 của Thành ủy triển 

khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 

và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Sở Tài chính 

thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp 

liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. 

2. Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát 

hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để 

có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn các chức danh 

lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Sở Tài 

chính, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV In 

tổng hợp và của thành phố Đà Nẵng.  

3. Việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, chức danh quy 

hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, 

yêu cầu chính trị của Sở Tài chính trong từng thời kỳ. 

4. Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách 

giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, 

công tâm, công khai; minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê 

duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. 

5. Thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Hằng năm, đánh giá, 

rà soát để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, 

không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn 

nhân sự tại chỗ, điều kiện, có triển vọng phát triển.  

II. THẨM QUYỀN QUY HOẠCH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH  

1. Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính xây dựng quy hoạch và trình Ban Thường 

vụ Thành uỷ Đà Nẵng thẩm định và phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Ban 

Thường vụ Thành uỷ quản lý công tác chuyên trách tại Sở, gồm Giám đốc và các 

Phó Giám đốc Sở. 
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2. Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính trực tiếp xây dựng và phê duyệt quy hoạch 

các chức danh: Lãnh đạo trưởng, phó phòng thuộc Sở.  

III. ĐỐI TƯỢNG GIỚI THIỆU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỘ 

TUỔI CÁN BỘ ĐƯA VÀO DIỆN QUY HOẠCH  

1. Đối tượng giới thiệu quy hoạch 

a) Đối với chức danh Giám đốc Sở 

- Đối tượng 1: Phó Giám đốc Sở. 

- Đối tượng 2: Trưởng các phòng thuộc Sở. 

b) Đối với chức danh Phó Giám đốc Sở 

- Đối tượng 1: Trưởng các phòng thuộc Sở. 

- Đối tượng 2: Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Sở
1
. 

c) Đối với chức danh Trưởng phòng  

- Đối tượng 1: Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Sở. 

- Đối tượng 2: Chuyên viên các phòng thuộc Sở. 

d) Đối với chức danh Phó Trưởng phòng: Chuyên viên các phòng thuộc Sở. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện 

Tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ 

nhiệm đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm xem xét, phê 

duyệt quy hoạch, nhân sự phải cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a) Về trình độ chuyên môn: Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương 

ứng với chức danh bổ nhiệm. 

b) Về trình độ lý luận chính trị: Cán bộ quy hoạch các chức danh từ diện 

Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trở xuống: Đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn 

lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm; đối tượng 2
2
 có thể chưa bảo 

đảm tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng của chức danh bổ nhiệm nhưng sau khi 

được quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý 

luận chính trị theo quy định. 

3. Về độ tuổi 

a) Tuổi quy hoạch giai đoạn 2025-2030 phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ 

trở lên hoặc ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng) đối với cả nam và nữ; đối với rà 

soát, bổ sung quy hoạch hàng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, phải đủ tuổi công tác ít 

nhất từ 72 tháng trở lên. 

b) Các đồng chí thuộc đối tượng 2 nếu được xem xét, giới thiệu quy hoạch 

phải được quy hoạch chức danh thuộc đối tượng 1 và còn thời gian công tác ít nhất 

                                           
1
 Các đồng chí đang giữ chức vụ phó và chức danh đó theo đề án nhân sự đại hội có cơ cấu cấp ủy viên 

2
 Đối tượng 2 quy hoạch chức danh Trưởng phòng: Đối tượng: Chuyên viên có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên 

viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong 

dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương). Tiêu chuẩn: Đảng viên dự bị hoặc chính thức. 
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trọn 02 nhiệm kỳ (120 tháng) đối với cả nam và nữ. 

4. Tiêu chuẩn về chính trị nội bộ 

Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành về bảo vệ chính trị nội 

bộ của Đảng.  

Căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể 

và độ tuổi tại phụ lục kèm theo. 

IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH  

1. Về hệ số, số lượng: Mỗi chức danh quy hoạch không quá ba cán bộ và 

một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh. 

2. Về cơ cấu: Phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý 

theo hướng: Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên ở 

mỗi chức danh quy hoạch do Sở Tài chính phê duyệt. 

V. QUY TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Quy trình quy hoạch thực hiện theo 5 bước. 

1. Bước 1 - Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ dự 

kiến phát hiện, giới thiệu quy hoạch 

Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tập thể Lãnh đạo 

Sở chỉ đạo Văn phòng thực hiện các công việc 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ. 

b) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn 

nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch. 

Giao Văn phòng thống kê kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ 

năm 2014 làm cơ sở để đánh giá nguồn cán bộ. 

2. Bước 2 - Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) 

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng, tập thể lãnh đạo Sở thảo luận, phân tích, 

thông qua các nội dung: 

a) Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch.  

b) Danh sách nguồn nhân sự để trình các hội nghị xem xét, phát hiện, giới 

thiệu quy hoạch. 

3. Bước 3 - Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, 

giới thiệu nguồn quy hoạch (bằng phiếu kín)  

Hội nghị chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. 

a) Thành phần: Tập thể lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch 

Công đoàn, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở. 

b) Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải 

đạt tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất từ 30% trở lên so với tổng số người có mặt để đưa 

vào danh sách giới thiệu ở bước sau. 
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4. Bước 4 - Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, tập thể lãnh đạo mở rộng 

tiến hành thảo luận và giới thiệu sự quy hoạch (bằng phiếu kín) 

a) Thành phần: Tập thể lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Trưởng 

phòng thuộc Sở. 

b) Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải 

đạt tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người có mặt để đưa vào 

danh sách giới thiệu ở bước sau. 

5. Bước 5 - Tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, độ tuổi, tỷ lệ cán 

bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định; đồng thời, trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và bước 

4, tập thể lãnh đạo tiến hành thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu 

kín) để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt hoặc phê duyệt quy hoạch. 

Nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt 

tỷ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số người được triệu tập và lấy từ 

trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Trường hợp có từ 2 người trở lên có số 

phiếu bằng nhau thì Giám đốc Sở xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự. 

* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/4/2022. 

VI. ĐỊNH KỲ XÂY DỰNG VÀ RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH 

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 chỉ xây dựng một 

lần. Trong những năm tiếp theo, Văn phòng chủ động tham mưu tập thể lãnh đạo 

Sở Tài chính rà soát bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới và đưa ra khỏi quy 

hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín thấp.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này, Văn phòng Sở phổ biến đến các đồng chí lãnh đạo 

Sở, cán bộ chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn để triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy 

trình, quy định. 

2. Cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản ly diện Ban Thường vụ 

Thành ủy quản lý hoàn thiện hồ sơ nhân sự, gửi về Văn phòng chậm nhất 02 ngày 

làm việc kể từ ngày kết thúc bước 5 của quy trình quy hoạch. 

Trên đây là kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 

2030 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở, cán 

bộ chủ chốt, Chủ tịch Công đoàn nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Ban Tổ chức Thành ủy;    

- Sở Nội vụ (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Văn Phụng 



Phụ lục 

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ VÀ ĐỘ TUỔI  

CỦA TỪNG CHỨC DANH QUY HOẠCH  
 

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể 
 

Chức danh  

quy hoạch 

Tiêu chuẩn, điều kiện 

Trình độ chuyên môn 
Trình độ lý luận 

chính trị 

1. Giám đốc Sở 

2. Phó Giám đốc Sở 

Các nhóm ngành Kế toán - 

Kiểm toán; Tài chính - ngân 

hàng; Kinh tế học (trừ toán 

kinh tế); Quản trị kinh doanh 

và nhóm ngành xây dựng. 

Cao cấp lý luận 

chính trị. 

 

3. Trưởng phòng 

4. Phó Trưởng phòng 

Các nhóm ngành Kế toán - 

Kiểm toán; Tài chính - ngân 

hàng; Kinh tế học (trừ toán 

kinh tế); Quản trị kinh doanh 

và nhóm ngành xây dựng, 

công nghệ thông tin. 

Trung cấp lý luận 

chính trị 

 2. Về độ tuổi quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-

2031 

 Đối tượng 1 Đối tượng 2 

Nam Sinh từ tháng 5/1969 trở lại đây Sinh từ tháng 9/1972 trở lại đây 

Nữ Sinh từ tháng 5/1974 trở lại đây Sinh từ tháng 9/1977 trở lại đây 

Ghi chú 

Đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ 

trở lên hoặc ít nhất trọn 01 

nhiệm kỳ (60 tháng) (đối với cả 

nam và nữ) 

Còn thời gian công tác ít nhất 

trọn 02 nhiệm kỳ (120 tháng) 

(đối với cả nam và nữ) 
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