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     au ngày 30 tháng 4 năm 1975, tổ thống kê của huyện được thành 
lập từ bộ phận Thống kê số liệu của Ủy ban nhân dân huyện Châu 
Thành với 14 cán bộ, nhân viên. Hầu hết tuổi đời còn trẻ, vừa mới 
rời ghế nhà trường, chưa có nghiệp vụ chuyên môn về thống kê, 
nhiệm vụ là về cơ sở xã thu thập số liệu, dưới sự điều hành chỉ đạo 
trực tiếp từ chủ tịch UBND huyện. 

Suốt 35 năm qua, trong quá trình phát triển, củng cố, kiện 
toàn để đi đến hình thành tổ chức đơn vị Chi cục Thống kê huyện 
Châu Thành ngày nay, Chi cục Thống kê của huyện đã đi qua mấy 
chặng đường trong suốt một thời gian dài, tách-nhập-độc lập để đến 
hôm nay trở thành cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện và hệ 
thống cán bộ chuyên trách ở xã-thị trấn. Các lãnh đạo thống kê 
Châu Thành từ lúc thành lập đến nay thay đổi như sau: 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỪ 1976 ĐẾN NAY 

Năm Họ tên Chức vụ Tên phòng 
1975- 
1976 

Ông Phan Hữu Đức 
 

CT UBND Huyện- 
phụ trách Thống kê  

Tổ Thống kê  

1976- 
1977 

Ông Trần Văn Chư  
Ông Bùi Văn Rết  
Ông Nguyễn Văn Thiện 
Ông Nguyễn Văn Thường 

Trưởng phòng 
Phó phòng 
Phó phòng 
 

Phòng Thống 
kê- Kế hoạch-

Xây dựng 

1977- 
1978 

Ông Trần Văn Kiềm 
Ông Văn Công Châu  
Ông Bùi Văn Rết 
Ông Nguyễn Văn Hùng  

Trưởng phòng 
Phó phòng 
Phó phòng 
 

Phòng Thống 
kê- Kế hoạch 
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1978- 
1979  

Ông Võ Văn Xê  
Bà Phan Thị Thu Nguyệt 

Trưởng phòng    
Phó phòng    

1979- 
1981 

Bà Phan Thị Thu Nguyệt  
Ông Trần Văn Thạo   

Trưởng phòng  
Phó phòng   

1981- 
1987 

Bà Phan Thị Thu Nguyệt  
Ông  Nguyễn Văn Cười    

Trưởng phòng  
Phó phòng   

Phòng Thống kê 

1987- 
1989 

Ông  Trương Văn Cho  
Bà Phan T. Thu Nguyệt  

Trưởng ban  
Phó Trưởng ban   

1989- 
1992 

Ông  Trần Đạt Phương 
Bà Phan T. Thu Nguyệt 

Q.Trưởng ban  
Phó Trưởng ban   

Ban Kế  hoạch  

1992- 
1994 

Ông  Võ Văn Hùng  
Ông  Lê Công Định  
Ông  Trần Đạt Phương 

Trưởng phòng  
Phó phòng    
Phó phòng    

Phòng Tài 
chánh- Kế  

hoạch  
1994-
2006 

Ông  Hồ Văn Niềm   Trưởng phòng      

2006-
2010 

Ông  Hồ Văn Niềm   
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lựu  

Trưởng phòng   
Phó phòng       

Phòng Thống kê 

2010- 
nay  

Ông Trần Văn Đực   
Bà  Nguyễn Thị Ngọc Lựu  

Chi Cục Trưởng  
Phó Chi Cục Trưởng  

Chi cục Thống 
kê  

Nhớ lại, năm 1976 công tác thống kê của huyện được cơ 
cấu bố trí trong bộ phận Thống kê - Kế hoạch - Xây dựng với danh 
xưng tên gọi là Phòng Thống kê-Kế hoạch huyện gồm có 10 cán 
bộ, nhân viên. Trong đó có 2 nhân viên được đào tạo chuyên môn 
sơ cấp thống kê, công tác thống kê ngày càng rõ nét hơn trong 
chuyên môn và nhận được sự chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn từ cơ 
quan thống kê tỉnh. 

 Đến năm 1978 phòng Thống kê huyện được chính thức 
thành lập, lực lượng chuyên môn có 6 người, công tác chuyên môn 
được quản lý theo ngành dọc từ tỉnh. Gần 10 năm sau, vào cuối 
năm 1987 phòng Thống kê huyện lại sáp nhập vào Ban Kế hoạch 
của huyện, cán bộ chuyên trách công tác thông kê ở huyện chỉ còn 
4 người đã được đào tạo trung cấp chuyên môn thống kê. Hơn 5 
năm sau, năm 1992 Ban Kế hoạch, trong đó có bộ phận thống kê 
lại được sáp nhập vào Phòng Tài chính-Kế hoạch, thì cán bộ 
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chuyên công tác thống kê chỉ còn một người, đến cuối năm 1994 
phòng Thống kê huyện được tái lập lại, lúc mới tái lập lại chỉ có 2 
cán bộ chuyên môn, sau đó được tăng cường bổ sung thêm 3 nhân 
sự nữa, tổng cộng 5 biên chế. 

Tháng 10/ 2010 Chi cục Thống kê huyện Châu thành với 5 
biên chế đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành, với chức năng cung 
cấp thông tin, số liệu phục vụ cho huyện 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 tốt các cuộc điều tra. tổng điều tra trên quy mô toàn 
quốc. Xây dựng đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở. Kể từ năm 2007 
đến nay, đội ngũ cán bộ thống kê cơ sở tương đối ổn định, chất 
lượng về chính trị và chuyên môn ngày càng được nâng cao,18/23 
cán bộ là đảng viên, 1 có trình độ đại học, 20 trung cấp. Tuyến cán 
bộ thống kê cơ sở có người đã công tác thống kê cơ sở suốt 14 năm 
như chị Nguyễn Thị Bé ở xã Dưỡng Điềm, 12 năm như anh Võ 
Anh Hùng thị trấn Tân Hiệp, chị Võ Thị Kim Chi ở xã Phú Phong. 
Trong đợt đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn có cán bộ thống kê ở 3 
xã Kim Sơn, Đông Hòa, Bàn Long đắc cử vào nhiệm kỳ 2010-
2015. 

Với những bước thăng trầm trong cơ chế tách-nhập cơ quan 
theo yêu cầu của từng thời kỳ, những người công tác thâm niên 
ngành Thống kê ở huyện Châu Thành luôn có niềm tự hào về 
“nghề và nghiệp” . Trong những lúc khó khăn nhất, công tác thống 
kê dù chưa được lãnh đạo quan tâm một cách thỏa đáng trong tổ 
chức bộ máy nhưng anh chị em vẫn luôn gắn bó với công tác 
chuyên môn, làm tròn trách nhiệm thống kê, phục vụ cho công tác 
lãnh chỉ đạo. Điển hình như cuộc Tổng điều tra đất năm 1978, 
Tổng điều tra dân số vào năm 1979 thống kê huyện Châu Thành 
xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được tỉnh xếp giải nhất, 10 năm sau 
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đó cuộc Tổng điều tra dân số vào năm 1989, công tác thống kê của 
Châu Thành vẫn đươc tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc 
cuộc tổng điều tra ở tỉnh. Từ năm 1994 đến năm 2001, trong các 
cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, cuộc Tổng điều tra 
Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản… và mới đây cuộc Tổng 
điều tra dân số và nhà ở năm 2009, công tác thống kê huyện Châu 
Thành vẫn luôn là đơn vị vững vàng, xuất sắc hoàn thành các cuộc 
tổng điều tra một cách cao nhất của tỉnh.  

Với 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”. Tất cả cán bộ thống kê ở 
huyện cho đến cơ sở quyết tâm phấn đấu làm tròn trách nhiệm 
được giao phó, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo, phân tích 
số liệu thông tin thống kê, có những dự báo tích cực kịp thời phục 
vụ lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương ■ 
 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 
 


