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Năm 1976, Phòng Thống kê huyện đã được thành lập để 
từng bước ổn định và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Công 
tác thống kê lúc bấy giờ còn khá mới mẽ, lãnh đạo và nhân viên 
của phòng được điều động và trưng dụng từ nhiều nguồn và chưa 
được đào tạo nghiệp vụ thống kê. Đến năm 1977, cán bộ lãnh đạo 
và một số cán bộ nghiệp vụ của phòng mới được chọn đưa đi đào 
tạo sơ và trung cấp thống kê. Giai đoạn nầy, nhiệm vụ chủ yếu của 
phòng Thống kê là thu thập số liệu về sản xuất nông nghiệp trọng 
tâm là cây lúa và các công tác đột xuất theo chỉ đạo của Cục Thống 
kê tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện nhằm phục vụ cho công tác hợp 
tác hóa sản xuất. 

Điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ cho công tác 
chuyên môn còn rất hạn chế. Cả phòng chỉ có một máy tính cơ 
(quay tay) hiệu quả thấp. Từ năm 1983, Phòng Thống kê bắt đầu 
được trang bị một số máy tính cá nhân (loại để túi) nên hổ trợ phần 
nào cho công tác tính toán, tổng hợp. Đến năm 1988, phần lớn cán 
bộ nghiệp vụ đều được đào tạo trung cấp thống kê nhằm đáp ứng 
tốt hơn công tác Thống kê tại địa phương. Nhiều chế độ báo cáo và 
điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê liên quan đến kinh tế - xã 
hội đều được phòng Thống kê triển khai và thực hiện tốt. Đặc biệt, 
trong giai đoạn nầy, công tác giao kế hoạch và đánh giá toàn diện 
công tác hàng tháng bằng điểm số thi đua của Cục Thống kê tỉnh 
đối với phòng Thống kê các huyện, thị đạt hiệu quả rất cao, tạo khí 
thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức của đơn vị, góp phần 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
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Từ tháng 4 năm 1988, sau khi phòng Thống kê sáp nhập 
vào phòng Kế hoạch thành Phòng Kế hoạch - Thống kê và sau đó, 
vào tháng 8 năm 1992 phòng Kế hoạch - Thống kê tiếp tục sáp 
nhập vào Phòng Tài chính trở thành phòng Tài chính - Kế hoạch 
trực thuộc UBND huyện theo yêu cầu sắp xếp bộ máy Nhà nước và 
tinh giảm biên chế thì hoạt động của công tác thống kê có phần khó 
khăn hơn trước. Biên chế cán bộ công tác thống kê giảm đáng kể 
làm cho việc tổ chức thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn 
huyện gặp nhiều khó khăn. 

Trước tình hình đó, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục 
Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã ký thành lập phòng 
Thống kê huyện Cai Lậy tại Quyết định số 07/QĐ-TK ngày 20 
tháng 12 năm 1994. Có thể nói, việc phòng Thống kê huyện trực 
thuộc hệ thống dọc đã giúp cho công tác thống kê tại địa phương 
hoạt động thuận lợi, việc tổ chức thu thập thông tin qua điều tra và 
báo cáo thống kê đạt hiệu quả và đảm bảo khách quan hơn. Từ giai 
đoạn nầy trở về sau, nhiều chế độ báo cáo và điều tra thống kê 
được ban hành nhằm phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, trong điều kiện địa bàn tương đối rộng và đơn vị 
hành chính cấp xã nhiều, nhưng tập thể cán bộ công chức của 
phòng luôn phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê tỉnh 
giao một cách tốt nhất. Từ một máy vi tính đầu tiên vào năm 1995, 
đến nay Chi cục Thống kê huyện được trang bị 05 máy vi tính đã 
giúp rất nhiều cho công tác chuyên môn, nhất là công tác tổng hợp, 
xử lý số liệu.  

Nhằm nâng cao trình độ để thực hiện tốt Luật Thống kê, 
đến nay tất cả cán bộ công chức của Chi cục đều được đào tạo đại 
học chuyên ngành Thống kê hoặc khối ngành Kinh tế. Riêng đối 
với cán bộ thống kê cấp xã, thị trấn, 10% đã có trình độ đại học và 
90% được đào tạo trung cấp thống kê. 
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Quá trình tổ chức hoạt động thống kê trên địa bàn huyện từ 
ngày thành lập đến nay, Chi cục Thống kê huyện đã được cấp trên 
tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Kết quả thi đua hàng năm với 
thống kê các huyện, thị trong tỉnh từ năm 2004 đến 2010 đạt thành 
tích: 01 hạng nhất, 3 năm hạng nhì, đặc biệt năm 2005 được Tổng 
cục Thống kê công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhiều cá nhân 
thuộc Chi cục được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, trong đó có 
một công chức được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp huyện năm 
1990 và 1991. 

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác Đảng và đoàn 
thể tại Chi cục Thống kê cũng được quan tâm và tổ chức thực hiện 
tốt. Từ năm 2005 trở về trước, Đảng viên trong cơ quan sinh hoạt 
Chi bộ ghép với các phòng ban khác. Năm 2006, Chi bộ Chi cục 
Thống kê được thành lập với 3 đảng viên và đến nay được 6 đảng 
viên. Hàng năm chi bộ đều được huyện ủy công nhận trong sạch 
vững mạnh. Riêng công đoàn cơ sở được thành lập năm 2009 trên 
cơ sở tổ công đoàn và hoạt động tốt theo Luật Công đoàn, được 
Liên đoàn lao động huyện công nhận vững mạnh hàng năm. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động thống 
kê trong tình hình mới, từ ngày 10 tháng 10 năm 2010, Chi cục 
Thống kê được thành lập theo Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 
24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trên cơ 
sở Luật Thống kê, các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Quyết 
định về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển 
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 
2025 của Tổng cục Thống kê, hoạt động thống kê trên địa bàn 
huyện Cai lậy sẽ phấn đấu gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, 
góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Ngành Thống kê 
Tiền Giang và Thống kê Việt Nam.                             
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DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Tên đơn vị 
Nguyễn Văn Mừng Trưởng Phòng  Từ 1976 - 

1979 Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng Phòng  
Phòng Thống kê 

Từ 1980 - 
1982 

Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng  Phòng Thống kê 

Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng  Từ 1983 - 
1987 Mai Quang Khải Phó Trưởng Phòng 

Phòng Thống kê 

Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng  Từ 1988 - 
1991 Mai Quang Khải Phó Trưởng Phòng 

Phòng Kế hoạch và 
Thống kê 

Phan Văn Thép  Trưởng Phòng  Từ 1992 - 
1994 Mai Quang Khải Phó Trưởng Phòng 

Phòng Tài chính và 
Kế hoạch 

Từ 1995 - 
2001 

Mai Quang Khải Trưởng Phòng  Phòng Thống kê 

Mai Quang Khải Trưởng Phòng  Từ 2002 - 
2003 Huỳnh Minh Tấn Phó Trưởng Phòng 

Phòng Thống kê 

Từ 2004 - 
2009 

Huỳnh Minh Tấn Trưởng Phòng  Phòng Thống kê 

Huỳnh Minh Tấn Chi cục Trưởng  Từ 2010 - 
nay Nguyễn Văn Tài Phó Chi cục Trưởng  

Chi cục Thống kê 

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


