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Trải qua 35 năm xây dựng phát triển, Chi cục Thống kê 

thành phố Mỹ Tho đã từng bước trưởng thành, phục vụ đắc lực 
trong công tác đánh giá, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của thành phố qua từng giai đoạn. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, 
cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, tổ chức bộ 
máy thống kê được hình thành, được bố trí trong cơ cấu tổ Thống 
kê của phòng Kinh tế Tài chính thành phố Mỹ Tho với 09 cán bộ, 
nhân viên. Hầu hết tuổi đời còn trẻ, chưa có nghiệp vụ chuyên môn 
về thống kê, nhiệm vụ cơ bản là về cơ sở phường, xã thu thập số 
liệu, dưới sự điều hành chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo UBND thành 
phố Mỹ Tho, nồng cốt là cán bộ có năng lực đã được tuyển dụng để 
bố trí vào bộ máy thống kê với quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó 
khăn triển khai công việc, ổn định tổ chức, thu thập và tổng hợp số 
liệu thống kê trên địa bàn thành phố. 

Đến tháng 10 năm 1976 Phòng Thống kê thành phố Mỹ 
Tho được chính thức thành lập trực thuộc ngành dọc Chi cục 
Thống kê tỉnh Tiền Giang với 10 cán bộ, nhân viên với nhiệm vụ 
triển khai tổ chức điều tra thống kê và tổng hợp báo cáo tình hình 
kinh tế-xã hội của thành phố Mỹ Tho. 

Qua 35 năm củng cố, kiện toàn để đi đến hình thành tổ chức 
đơn vị Chi cục thống kê thành phố Mỹ Tho như ngày nay, Thống 
kê thành phố Mỹ Tho đã trải qua thời gian dài, nhập vào rồi lại tách 
ra cho đến nay đã thật sự hoạt động độc lập và trở thành cơ quan, 
đơn vị chuyên môn cấp thành phố trực thuộc ngành dọc và hệ 
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thống cán bộ thống kê chuyên trách ở phường xã. Tên gọi của 
phòng và lãnh đạo cũng thay đổi qua các thời kỳ như sau : 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỪ 1976 ĐẾN NAY 

Thời gian Họ tên Chức vụ Tên phòng 

Lê Thanh Hà Trưởng phòng 
10/1976-12/1979 

Phan Hồng Hiển Phó Trưởng phòng 

Phan Hồng Hiển Trưởng phòng 
01/1980-07/1981 

Phan Thị Đẹp Phó Trưởng phòng 

08/1981-12/1983 Phan Thị Đẹp Phó Trưởng phòng 

Phan Thị Đẹp Trưởng phòng 
01/1984-12/1989 

Nguyễn Ngọc Thạch Phó Trưởng phòng 

Phòng 
Thống kê 

TPMT 

01/1990-10/1991 Bùi Văn Dũng Trưởng ban 

11/1991-02/1993 Nguyễn Văn Đức  Trưởng ban 

 Bùi Văn Dũng Phó Trưởng ban 

Ban Kế 
hoạch 
TPMT 

Nguyễn Thanh 
Phong Trưởng phòng 

03/1993-11/1995 
Phạm Chí Nghĩa Phó Trưởng phòng 

Phòng Tài 
chính – Kế 

hoạch –
TPMT 

12/1995-01/1998 Dương Trung Kiên Trưởng phòng 

Dương Trung Kiên  Trưởng phòng 
02/1998-12/2003 

Phan Thị Đẹp Phó Trưởng phòng 

01/2004-04/2004 Phan Thị Đẹp Q. Trưởng phòng 
Phan Thị Đẹp Trưởng phòng 

05/2004-04/2010 
Nguyễn Thị Hương Phó Trưởng phòng 

Phòng 
Thống kê 

TPMT 

Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng 
05/2010-09/2010 

Võ Trung Tín Phó Trưởng phòng 

Phòng 
Thống kê 

TPMT 

Nguyễn Thị Hương Chi cục Trưởng 
10/2010- đến nay 

Võ Trung Tín P. Chi cục Trưởng 

Chi cục 
Thống kê 

TPMT 
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Gần 15 năm từ khi thành lập phòng Thống kê (10/1976) đến 
năm 1990, phòng Thống kê thành phố Mỹ Tho lại sáp nhập vào 
Ban Kế hoạch thành phố Mỹ Tho, cán bộ chuyên trách công tác 
Thống kê ở thành phố Mỹ Tho còn 3 người đã được đào tạo qua 
nghiệp vụ Trung cấp Thống kê. Đến năm 1993 Ban Kế hoạch thành 
phố Mỹ Tho lại được sáp nhập vào phòng Tài chính thành phố Mỹ 
Tho, đổi tên thành phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho, 
cán bộ chuyên môn về công tác Thống kê chỉ còn 2 người. Đến 
năm 1995 phòng Thống kê thành phố Mỹ Tho được tái lập lại, lúc 
mới lập lại chỉ có 2 cán bộ có chuyên môn về công tác thống kê, 
sau đó dần dần được tăng cường tuyển dụng thêm 4 nhân sự nữa, 
tổng cộng đến nay phòng Thống kê thành phố Mỹ Tho có 6 biên 
chế. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở phường xã tương 
đối ổn định, hầu hết đã qua đào tào chuyên môn thông kê, năng lực 
ngày càng được nâng cao. Ngày 01/09/2009 Ủy ban nhân tỉnh công 
bố Nghị quyết 28/NQ-CP của Chính phủ về việc mở rộng địa giới 
hành chính thành phố Mỹ tho, thành phố tiếp nhận thêm 2 đơn vị 
hành chính là Xã Thới Sơn và xã Phước Thạnh từ huyện Châu 
Thành và một phần của các xã thuộc huyện Chợ Gạo nhập vào xã 
Đạo Thạnh và xã Tân Mỹ Chánh, đến nay thành phố có tất cả 17 
đơn vị phường xã, trong đó có 6 đơn vị xã. 

Đến tháng 10/2010 Tổng Cục Thống kê quyết định thành 
lập Chi cục Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang 
trên cơ sở Phòng Thống kê thành phố Mỹ Tho với 6 biên chế, có 3 
tốt nghiệp đại học chuyên ngành, với chức năng cung cấp thông tin, 
số liệu phục vụ cho Thành ủy, UBND và lãnh đạo các ban ngành 
trong công tác đề ra chủ trương, kế hoạch, chính sách phù hợp 
trong việc điều hành và phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, thực hiện 
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tốt các cuộc điều tra, tổng điều tra trên quy mô toàn quốc. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở.  

Trong thời gian qua, Chi cục Thống kê thành phố Mỹ Tho 
đã tổ chức có hiệu quả các cuộc điều tra trong các lĩnh vực kinh tế-
xã hội để có nguồn thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương phục vụ cho việc đánh giá 
phát triển kinh tế- xã hội của thành phố  

Năm 2010 thành phố Mỹ Tho đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo 
đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của 
Thành ủy, UBND thành phố Mỹ Tho, góp phần tham mưu đắc lực 
trong công tác đánh giá, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của thành phố. 

Công tác xây dựng, tổ chức và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
cũng được Cục Thống kê Tỉnh quan tâm chú trọng củng cố và phát 
triển, cơ sở vật chất kỹ thuật của Chi cục Thống kê thành phố Mỹ 
Tho được tăng cường đáng kể. Mạng tin học diện rộng và cơ sở dữ 
liệu của ngành đã hình thành, giúp cho việc khai thác số liệu thống 
kê của các đối tượng sử dụng được dể dàng, nhanh chóng. Cán bộ 
thống kê đã từng bước được đào tạo về công nghệ thông tin. Đa số 
cán bộ thống kê thành phố Mỹ Tho đã thường xuyên áp dụng công 
nghệ thông tin trong xử lý và tổng hợp số liệu. Hệ thống trang thiết 
bị đang ngày càng phát huy tác dụng tích cực. 

Với những năm tháng thăng trầm trong cơ chế tách-nhập 
theo yêu cầu của công tác quản lý, những người công tác thống kê 
ở các cấp luôn thể hiện lòng yêu nghề, tự hào về con số biết nói, 
thể hiện qua trách nhiệm, tình cảm gắn bó với nghề. Mặc dù trong 
thực tế gặp không ít những khó khăn, cán bộ công chức ngành 
Thống kê thành phố Mỹ Tho từ thế hệ này đến thế hệ khác đã kiên 
trì phấn đấu xây dựng vun đắp cho ngành. Phong trào thi đua được 
củng cố và duy trì thường xuyên có nền nếp, thành tích gặt hái 
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được là niềm vui là động lực đã động viên khuyến khích từng đơn 
vị, cá nhân hăng hái phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù các 
cán bộ đã nghỉ hưu nhưng với tinh thần trách nhiệm với niềm say 
mê nghề nghiệp vẫn tiếp tục cống hiến tự nguyện tham gia vào Hội 
Thống kê để góp phần vào sự nghiệp thống kê. 

 Với những thành tích đã đạt được, Chi cục Thống kê thành 
phố Mỹ Tho nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất 
sắc, năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen.  

 Thực hiện phương châm của ngành là không ngừng nâng 
cao chất lượng thông tin thống kê, đảm bảo đúng nguyên tắc 
“Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”. Chi Cục 
Thống kê thành phố Mỹ tho sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu về thông 
tin của các cơ quan quản lý các cấp, các ngành. Tất cả cán bộ Chi 
cục Thống kê thành phố Mỹ Tho và cán bộ thống kê phường, xã sẽ 
nổ lực phấn đấu làm tròn trách nhiệm được các cấp lãnh đạo giao 
phó ■ 

 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 

 
 
 
 
 
 
 
 


