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Ngày 11/7/1994 Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký Nghị định số 
68/CP về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang 
trên cơ sở tách ra từ 6 xã của huyện Châu Thành và một xã của 
huyện Cai Lậy. Tiếp đó ngày 05/12/1994 Cục trưởng Cục Thống 
kê tỉnh Tiền Giang (Ông Nguyễn Huy Châu) ra quyết định số 
447/QĐ-TK  về việc thành lập Phòng Thống kê cấp huyện, TP, TX 
và bổ nhiệm cán bộ. Từ đó ngày 05 tháng 12 năm 1994 được lấy 
làm ngày thành lập Phòng Thống kê huyện Tân Phước. 

Những ngày đầu thành lập, phòng chỉ có 3 biên chế do đồng 
chí Phạm Văn Hoanh làm trưởng phòng. Trụ sở làm việc của 
phòng lúc bấy giờ chỉ là phòng ở của công nhân xí nghiệp đường 
Mỹ Phước (thuộc huyện Châu Thành cũ) diện tích 3m x 5m, trang 
thiết bị bên trong chỉ có 3 bàn làm việc và 01 máy vi tính trắng đen. 
Đến năm 1997 khi UBND huyện Tân Phước xây dựng xong khối 
nhà làm việc, phòng Thống kê được UBND huyện giao cho một 
phòng làm việc diện tích 3,5m x 5m, trang thiết bị làm việc: 3 máy 
tính, tủ, bàn ghế…. Thời gian nầy tuy không đầy đủ lắm, nhưng cơ 
bản đã đáp ứng yêu cầu làm việc. 

Đến năm 2009 được sự quan tâm của lãnh đạo Cục Thống kê 
và Tổng cục Thống kê nên cuối năm 2009 đã đầu tư xây dựng trụ 
sở làm việc và đã đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2010. Trụ sở 
mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị làm việc 
được đổi mới đáp ứng yêu cầu cho công tác. 

Nhiệm vụ cơ bản của phòng Thống kê là thu thập, tổng hợp và 
phân tích tình hình kinh tế -xã hội phát sinh trên địa bàn huyện, 
trên cơ sở đó làm tham mưu cho UBND huyện điều hành các chỉ 
tiêu kinh tế- xã hội và lưu trữ số liệu lịch sử nhằm phục vụ các cấp, 
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các ngành trong việc đề ra kế hoạch kinh tế- xã hội trung và dài 
hạn. Bên cạnh đó một trong những vấn đề cơ bản mà phòng phải 
thường xuyên quan tâm và củng cố trong suốt quá trình từ khi 
thành lập đến nay, đó là công tác tổ chức cán bộ từ phòng cho đến 
các xã và thị trấn. 

Có thể nói lúc mới thành lập, huyện Tân Phước gặp rất nhiều 
khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn cán bộ, do đó phòng phải thu 
nhận cán bộ từ nơi khác đến như Châu Thành, TP Mỹ Tho…. Song 
dù khó khăn đến mấy khi tuyển chọn cán bộ phòng vẫn đảm bảo 
cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác (trong 3 cán bộ lúc 
bấy giờ có 2 tốt nghiệp đại học, 1 tốt nghiệp trung cấp) 

Thời gian công tác hơn một năm do điều kiện đi lại quá khó 
khăn (nước lũ liên tiếp xẩy ra 2 năm liền) cơ sở vật chất phục vụ 
làm việc rất hạn chế nên 2 cán bộ đã xin nghỉ việc để chuyển cơ 
quan khác ở Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành (Bùi Văn 
Thảo và Nguyễn Thị Ái Thụy). Do đó phòng phải tiếp tục tìm và 
thu nhận cán bộ mới. 

Trước tình hình đó Cục Thống kê đã bổ sung cho phòng được 
4 biên chế. Đến tháng 4/1997 một cán bộ của phòng đã xin chuyển 
qua làm việc ở Kho Bạc Nhà nước huyện Tân Phước (Ngô Thanh 
Long). Không chùng bước trước những khó khăn, quan điểm của 
lãnh đạo phòng  chỉ chấp nhận những cán bộ thật sự yêu nghề và đủ 
năng lực đáp ứng yêu cầu công tác, do đó phòng chấp nhận những 
khó khăn nhân sự trước mắt để ổn định lâu dài nên phòng chấp 
nhận những cán bộ không yêu nghề ra khỏi ngành Thống kê. 

Với quan điểm đó từ năm 1997 đến nay tình hình cán bộ của 
phòng khá ổn định và phát triển. Ổn định là cán bộ an tâm công tác, 
không dao động trước khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
phân công. Phát triển là khi mới vào cơ quan, phần lớn cán bộ chỉ 
qua trung cấp chuyên nghiệp, sau thời gian công tác phòng đã sắp 
xếp công việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ theo học các 
lớp đại học, nên đến năm 2008 4/4 cán bộ của phòng lần lượt đều 
tốt nghiệp đại học trong đó có 01 đ/c tốt nghiệp cao cấp chính trị.  
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Trong thời gian nầy do yêu cầu công tác, cũng như qua xem 
xét phù hợp với hoàn cảnh gia đình nên Cục Thống kê tỉnh Tiền 
Giang đã rút 2 cán bộ trình độ đại học về công tác tại Cục nên 
phòng phải rút cán bộ từ xã và thị trấn lên, song vẫn đảm bảo yêu 
cầu công tác (hiện phòng vẫn có 4 biên chế, trong đó 3 tốt nghiệp 
đại học và 1 tốt nghiệp trung cấp). Đến tháng 4 năm 2010 Cục 
Thống kê tỉnh Tiền Giang có quyết định bổ nhiệm đ/c Trương Văn 
Phi là cán bộ của phòng được giữ chức vụ phó trưởng phòng Thống 
kê huyện Tân Phước. Đây cũng là một trong những đời điểm đánh 
dấu sự phát triển của phòng. 

Trong suốt hơn 15 năm từ ngày thành lập phòng, cán bộ gắn 
bó với ngành vẫn an tâm công tác, nhiệt tình với ngành và luôn 
phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

Thành quả lớn nhất của phòng Thống kê là từ khi thành lập 
đến nay tất cả các ngành đều sử dụng con số thống kê để phục vụ 
công tác chuyên môn, nhất là việc xây dựng kế hoạch phát triển 
KT-VH-XH trên địa bàn huyện. Từ kết quả đó cho thấy số liệu của 
phòng cung cấp thể hiện một cách khách quan, trung thực các hiện 
tượng kinh tế- xã hội phát sinh. 

Tuy mới thành lập cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau nhưng 
vẫn giữ mối đoàn kết gắn bó, thương yêu giúp đở lẫn nhau để hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Về chuyên môn, phòng luôn hoàn thành nhiệm vụ do Cục 
Thống kê, huyện ủy và UBND huyện giao, hàng năm đều được 
Cục Thống kê xếp hạng A (đạt và vượt kế hoạch đăng ký từ đầu 
năm), trong đó năm 2008 phòng được Cục Thống kê xếp hạng 1 
toàn tỉnh. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết 
định số 54/2010/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Tổng Cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2010, tiếp đó 
Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 653/QĐ-TCTK ngày 29 
tháng 9 năm 2010 về việc thành lập Chi cục Thống kê huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, Quyết 
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định nầy có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2010, từ đó ngày 10/10/2010 
phòng Thống kê huyện Tân Phước được đổi tên thành Chi cục 
Thống kê huyện Tân Phước. Trên cơ sở đó Cục trưởng Cục Thống 
kê tỉnh Tiền Giang do ông Trương Văn Dinh ký quyết định số 
121/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, đồng chí Phạm 
Văn Hoanh được bổ nhiệm là Chi cục trưởng và đ/c Trương Văn 
Phi được bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 
huyện Tân Phước.  

Tuy là đơn vị có thời gian thành lập chỉ bằng nửa chặng 
đường phát triển của ngành thống kê Tiền giang nhưng với những 
thành quả đạt được, với lòng yêu ngành, yêu nghề và với sự quyết 
tâm của toàn thể cán bộ công chức hứa hẹn trong tương lai Chi cục 
Thống kê Tân Phước sẽ phát triển sánh vai cùng các Chi cục Thống 
kê bạn có bề dầy lịch sử lâu dài ■ 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 
 


