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Chi cục Thống kê thị xã Gò Công được thành lập ngày 

16/02/1987 trên cơ sở chia tách ra từ phòng Thống kê huyện Gò 
Công Đông. Từ ngày thành lập đến nay đơn vị trải qua nhiều giai 
đoạn tách nhập cụ thể như sau :  

+ Tháng 02/198 - 04/1987: Phòng Thống kê do đồng chí 
Nguyễn văn Đức là Trưởng phòng. Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 
nầy là thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thi đua hàng tháng do Cục 
Thống kê giao và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu lãnh đạo của 
địa phương. 
   + Tháng 04/1987-10/1990 : Phòng Thống kê thị xã Gò 
Công sáp nhập với phòng Kế hoạch thị xã và đổi tên là phòng Kế 
hoạch - Thống kê thị xã Gò Công . 
          Trưởng phòng : Lương Xuân Hải 
          Phó phòng :      Nguyễn văn Đức 

 Nhiệm vụ trong giai đoạn nầy là thực hiện việc xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế-Xã hội và kế hoạch XDCB hàng năm 
của thị xã; thực hiện các báo cáo thống kê theo kế hoạch thi đua 
Cục Thống kê giao hàng tháng và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu 
cầu lãnh đạo của Thị ủy và UBND thị xã . 

 + Tháng 10/1990-11/1994 : Phòng Kế hoạch- Thống kê thị 
xã tiếp tục sáp nhập với phòng Tài chính thành phòng Tài chính- 
Kế hoạch thị xã. 
           Trưởng phòng : Võ văn Hồng 
           Phó phòng      : Võ Minh Hoàng 
           Phó phòng      : Phan Mộng Hoàng 

Giai đoạn nầy phòng gồm có 3 nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, 
cấp phát chi tiêu ngân sách thị xã hàng năm. Xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch XDCB hàng năm trên địa bàn. 
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Thực hiện các báo cáo thống kê theo kế hoạch thi đua hàng tháng 
của Cục Thống kê giao và thực hiện các cuộc điều ra định kỳ, đột 
xuất hàng năm do Cục Thống kê tổ chức. 

+ Tháng 11/1994 đến tháng 10/2010 : Thống kê thị xã Gò 
Công được tách ra từ phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và thành 
lập lại phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh. 

 Trưởng phòng : Võ văn Xuân 
+ Từ tháng 10/2010 đến nay : Phòng thống kê đổi tên thành 

Chi Cục Thống kê trực thuộc Cục thống kê tỉnh  
      Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã : Võ Văn Xuân 
 Nhiệm vụ giai đoạn 11/1994 đến nay là tập trung thực hiện các 

báo cáo thống kê theo kế hoạch thi đua hàng tháng của cục Thống 
kê giao; thực hiện các cuộc điều tra định kỳ, đột xuất hàng năm; 
thực hiện các báo cáo thống kê phục vụ theo yêu cầu lãnh đạo của 
thị ủy, UBND thị xã Gò Công ■ 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 
 


