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Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất 

nước, do yêu cầu thu thập thông tin về kinh tế- xã hội trên từng địa 
phương, tháng 10/1975 Thống kê huyện Cái Bè được thành lập gọi 
là Tổ Thống kê nằm trong Phòng Kinh tế Tài chính huyện Cái Bè, 
bao gồm nhiều bộ phận: Tài chính; Kế hoạch; Thống kê; Giá cả… 
Lúc mới thành lập, tổ chỉ có 01 đồng chí Mã Thanh Sơn phụ trách.  

Tháng 12/1975 đồng chí Sơn được cử đi học lớp sơ cấp 
Thống kê (lớp Thống kê đầu tiên của tỉnh) do khu Trung Nam bộ 
chiêu sinh, thời gian 3 tháng, địa điểm tại xã Lương Hòa Lạc, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.  

Năm 1976 nhiệm vụ của UBND huyện giao cho tổ Thống 
kê ngày càng nhiều. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ Thống kê tăng 
thêm biên chế từ 01 lên 04 đồng chí, nhiệm vụ chức năng Thống kê 
lúc này chủ yếu chịu sự lãnh, chỉ đạo điều hành của UBND huyện, 
phục vụ các công tác do UBND huyện giao 

Năm 1977, tổ Thống kê được tách ra từ Phòng Kinh tế Tài 
chính huyện Cái Bè, thành lập Phòng Thống kê huyện Cái Bè, trụ 
sở đặt tại khu 2, thị trấn Cái Bè (Nhà Bà Huyện Mẫu), Trưởng 
Phòng là đồng chí Mã Thanh Sơn. Trong thời kỳ này do quản lý 
ngành dọc, nên nhiệm vụ chức năng mang tính nghiệp vụ cao, hàng 
năm ngoài việc hoàn thành tốt các cuộc điều tra thường xuyên, định 
kỳ trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại… đặc biệt 
đã tham gia và hoàn thành tốt công tác thu đổi tiền, tổng điều tra 
đất năm 1978, tổng điều tra dân số năm 1979…, nên có thời điểm 
biên chế của Phòng từ 8 đến 10 đồng chí . Ngoài ra do yêu cầu của 
UBND huyện, cuối năm 1977, Phòng Thống kê có hợp đồng 60 lao 
động để đo đạc đất đai xây dựng nông trường Cổ Lịch ở xã Hòa 
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Hưng, xây dựng cánh đồng mẫu cơ sở xã Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ 
Bắc B. Phòng Thống kê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND 
huyện khen thưởng. Đối với cấp xã, thời kỳ này mỗi xã, thị trấn 
đều có thành lập Ban Thống kê, định biên 02 đồng chí / xã, thị trấn, 
từ đó đã góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chung. 

Năm 1980 do yêu cầu đổi mới cơ chế, Phòng Thống kê 
nhập vào Kế hoạch gọi là Ban Kế hoạch huyện bao gồm 3 bộ phận: 
kế hoạch, thống kê và lao động.  

Đến năm 1982 bộ phận Thống kê lại tách ra thành Phòng 
Thống kê, trưởng phòng vẫn là đồng chí Mã Thanh Sơn, phó phòng 
là đồng chí Lê Tâm Tạo.  

Đầu năm 1983 do yêu cầu công tác UBND huyện điều 
động đồng chí Mã Thanh Sơn chuyển sang công tác khác, đồng chí 
Lê Tâm Tạo được Cục Thống kê Tiền Giang quyết định phụ trách 
Thống kê huyện Cái Bè. 

Cuối năm 1984, Cục Thống kê điều động đồng chí Nguyễn 
Thanh Xuân về phụ trách Thống kê huyện Cái Bè, UBND huyện 
điều động đồng chí Lê Tâm Tạo chuyển sang công tác khác. Thời 
kỳ từ năm 1982 đến 1984 biên chế ổn định 06 - 08 đồng chí.  

Năm 1987, Phòng thống kê lại nhập vào bộ phận kế hoạch 
gọi là Ban Kế hoạch - Thống kê, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân làm 
Phó Ban phụ trách Thống kê, thời kỳ này ngành Thống kê không 
còn quản lý ngành dọc, tuy khó khăn nhưng bộ phân thống kê 
huyện Cái Bè vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. 

 Năm 1991 Ban kế hoạch- Tài chính lại tiếp tục nhập vào 
Phòng Tài chính huyện gọi là Phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng 
chí Nguyễn Thanh Xuân được phân công làm Phó Phòng phụ trách 
KH-TK. Thời kỳ này bộ phận Thống kê tinh giảm, chỉ còn 02 đồng 
chí. Ngoài việc phải thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND huyện 
giao, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn do Cục 
Thống kê giao như: các báo cáo định kỳ tháng, quí, 6 tháng và 
năm; các cuộc điều tra trong nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp; thương mại, dịch vụ… 
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Thực hiện nghị định số 23 CP ngày 23/3/1994 của Thủ 
tướng Chính phủ và Quyết định 1187/QĐ-UB ngày 06/10/1994 của 
UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển giao Cục Thống kê trực 
thuộc UBND tỉnh về Tổng Cục Thống kê quản lý. Ngày 
05/11/1994 Cục Thống kê Tiền Giang có công văn số 411/TK của 
Cục trưởng CTK Tiền Giang gửi UBND các huyện, Thị xã và TP. 
Mỹ Tho “Hướng dẫn việc tổ chức bàn giao Thống kê địa phương 
đã sáp nhập Phòng Tài chính – KH ở các huyện trước đây trở về 
ngành dọc quản lý”. Đến ngày 14/11/1994 Cục Thống kê Tiền 
Giang có QĐ 04/QĐ-TK “Về việc thành lập Phòng Thống kê cấp 
huyện, TP, TX và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Xuân Phó Phòng 
Tài Chánh - KH giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Thống kê Cái 
Bè, biên chế từ 02 đồng chí tăng lên 05 đồng chí ”. 

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-TCTK ngày 29/9/2010 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Chi cục 
Thống kê huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh kể 
từ ngày 10/10/2010, ngày 06/10/2010 Cục trưởng Cục Thống kê 
tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 122/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm 
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng phòng Thống kê huyện Cái Bè 
giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê kể từ ngày 
10/10/2010. Từ đó đến nay, Phòng thống kê chính thức đổi tên 
thành Chi Cục Thống Kê Cái bè . Việc thống kê trở lại ngành dọc 
quản lý là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục Thống kê Cái Bè đã xây dựng và 
phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước thường xuyên liên 
tục đến tận cấp xã. Hàng tháng xây dựng và giao điểm KH thi đua 
cho các xã và thị trấn, cuối tháng chấm điểm, cuối quí họp thông 
báo kết quả, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng sau, quí sau. 
Từ việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nên phòng đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.Bên cạnh đó Chi Cục còn nhận 
được sự ủng hộ của Cục Thống kê và Ủy Ban Nhân Dân tăng 
cường cơ sở vật chất cho đơn vị, các phương tiện, điều kiện và trụ 
sở làm việc khang trang.  
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Về nghiệp vụ chuyên môn lúc mới thành lập (1994): cán bộ 
trình độ Đại học 1/5 đồng chí chiếm 20% hiện nay tỉ lệ đạt 5/5 
đồng chí chiếm tỉ lệ 100%.Về ứng dụng công nghệ thông tin: có 
100% CB-CC có bằng A vi tính, cơ bản sử dụng tốt vi tính văn 
phòng, có 01 đ/c có trình độ B. Thống kê cấp xã, thị trấn có 25/25 
đơn vị có cán bộ Thống kê chuyên trách, có 100% đã qua đào tạo 
trung cấp Thống kê-kế toán, trong đó có 6/25 xã đã được đào tạo 
Đại học kinh tế (khoa Thống kê), chiếm 24% trong tổng số xã và 
hiện đang học Đại học 6 đồng chí. 

Với những thành tích đạt được, Từ năm 1995 đến nay, Chi 
Cục Thống kê Cái bè đều được UBND huyện cấp giấy khen hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời được Cục Thống kê xếp loại là 
đơn vị có phong trào thi đua khá của tỉnh, riêng năm 1998, 2001, 
2003, 2004, 2005 và 2008 được bình bầu là tập thể xuất sắc ■ 
 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 
 


