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Ngày 28/05/1976 ngành Thống kê tỉnh Tiền Giang đã được 
thành lập, phòng Thống kê huyện Chợ Gạo (nay là Chi cục Thống 
kê huyện Chợ Gạo) cũng được thành lập trong thời gian đó. Lúc 
bấy giờ phòng Thống kê Chợ Gạo có 2 đồng chí trong đó đồng chí 
Lê Anh Chiến phụ trách chung. Phòng chưa có trụ sở riêng mà còn 
sinh hoạt chung với phòng Nông nghiệp huyện Chợ Gạo, công tác 
chuyên môn trong thời kỳ này chủ yếu thu thập số liệu tình hình về 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Năm 1977 phòng Thống kê Chợ Gạo được tách ra khỏi phòng 
Nông nghiệp huyện và được bố trí trụ sở riêng cũng ở gần nơi đó. 
Lúc này phòng có 4 đồng chí, đồng chí Lê Anh Chiến phụ trách 
phòng  và 3 nhân viên. 

Năm 1978 - 1981 phòng Thống kê Chợ Gạo có 9 đồng chí; 
trong đó có 1 đồng chí Phó phòng kiêm Bí thư Chi bộ (đ/c Lê Anh 
Chiến), đến năm 1980 do điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó 
khăn xin nghỉ việc và chuyển công tác 3 đồng chí. 

Năm 1981- 1987 phòng Thống kê có 8 đồng chí, đến 1988 
phòng Thống kê sáp nhập với phòng Kế hoạch huyện thành lập 
phòng Kế hoạch - Thống kê huyện. Biên chế chung là 12 đồng chí 
trong đó cán bộ làm công tác thống kê là 6 . Trưởng phòng Thống 
kê - Kế hoạch kiêm Bí thư Chi bộ là đồng chí Lê Anh Chiến và Phó 
phòng Thống kê - Kế hoạch là đồng chí Nguyễn Tam Dân. Trong 
thời gian 1989 - 9/1991 phòng có biến động giảm 4 đồng chí; trong 
đó chuyển ngành 2 đồng chí và xin nghỉ 2 đồng chí. 

 Thời kỳ 1991 - 1993 lúc này Phòng Thống kê - Kế hoạch sáp 
nhập vào phòng Tài chính huyện thành phòng Tài chính - Kế 
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hoạch, bộ phận Thống kê - Kế hoạch còn lại 3 đồng chí; trong đó 
đồng chí Lê Anh Chiến được bổ nhiệm Phó phòng Tài chính - Kế 
hoạch (phụ trách Thống kê - Kế hoạch kiêm Bí thư Chi bộ ). Đến 
cuối năm 1993 đồng chí Nguyễn Tam Dân chuyển công tác về 
huyện Tân Phước Tiền Giang 

Tháng 04/1994-12/2003 phòng Thống kê được thành lập trở 
lại, phòng có biên  chế 6 đồng chí; trong đó Trưởng phòng là đồng 
chí Lê Anh Chiến  và 1 đồng chí Phó phòng kiêm Bí thư Chi bộ là 
đồng chí Lê Văn Chiến. Đến 1997 giảm 1 đồng chí do hoàn cảnh 
gia đình gặp khó khăn xin nghỉ việc. 

Thời kỳ 2004- 2005 phòng Thống kê có 5 đồng chí. Trong 
tháng 12 năm 2004 có 01 đồng chí xin nghỉ việc và đồng chí Lê 
Văn Chiến chuyển công tác về VP.UBND huyện Chợ Gạo. Đồng 
chí Lý Thị Muội được đề bạt Phó phòng   

Từ 10/10/2010 thành lập Chi cục Thống kê huyện Chợ Gạo có 
5 đồng chí; trong đó Chi cục trưởng là đồng chí Lê Anh Chiến và 1 
Phó Chi cục trưởng là đồng chí Lý Thị Muội . Đến 01/11/2010 
đồng chí Phó Chi cục trưởng nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay phòng 
còn 4 đồng chí  

Nhiệm vụ của phòng Thống kê cấp huyện giai đoạn từ 1976-
1977 chủ yếu là thu thập thông tin về tình hình sản xuất nông 
nghiệp riêng triển khai chế độ báo cáo với các ngành có liên quan 
bị hạn chế, vì chưa có qui định rõ chế độ báo cáo của các ngành 
này. 

Từ 1978-1981 đối tượng thu thập thông tin ngày càng được 
mở rộng, ngoài báo cáo thống kê nông nghiệp còn quy định thêm 
chế độ báo cáo của một số ngành như: giao thông vận tải, thương 
mại dịch vụ, thu mua lương thực báo cáo vật tư nông nghiệp, xăng 
dầu và một số ngành khác nữa như sản xuất công nghiệp, HTX, chủ 
yếu là đơn vị quốc doanh và tập thể. 

Đặc biệt phòng Thống kê Chợ gạo và các ngành có liên quan 
tổ chức thành công Tổng điều tra dân số 1/4/1979. 
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Giai đoạn 1981-1993 phòng Thống kê Chợ Gạo thực hiện theo 
kế hoạch công tác thi đua của Cục Thống kê Tiền Giang, Từ kế 
hoạch công tác của Cục Thống kê phòng có xây dựng kế hoạch cho 
thống kê cơ sở và quy định chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị 
sản xuất kinh doanh từng bước đi vào nề nếp. Số liệu thống kê làm 
cơ sở cho việc xét thi đua năm đối với đơn vị sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn huyện và tổ chức thành công trong Tổng điều tra dân 
số năm 1989  

Giai đoạn 1994-1996 thời kỳ này phòng Thống kê được thành 
lập trở lại, tách ra khỏi phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện theo 
nhiệm vụ chuyên môn của ngành Thống kê cấp trên và cung cấp số 
liệu cho các ngành có liên quan xây dựng phát triển Kinh tế - Xã 
hội của huyện nhà và lãnh đạo thành công Tổng điều tra dân số và 
nhà ở 01/4/1999  

Giai đoạn 1996 đến nay, phòng Thống kê Chợ Gạo (nay là Chi 
cục Thống Kê huyện Chợ Gạo) luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của 
ngành giao. Tập thể và cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, 
được UBND huyện và Cục Thống Kê cấp giấy khen. Tổ chức 
thành công Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 
2001, năm 2006, tổng điều tra Cơ sở kinh tế HCSN qua các thời kỳ 
và Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009  

Với những kết quả đạt được, những năm qua phòng đã được 
những phần thưởng cao quí như sau : 

- Năm 1979 được UBND tỉnh cấp 1 bằng khen đã có thành 
tích hoàn thành Tổng điều tra dân số 01/4/1979. 

- Năm 1985 - 1987 được UBND Tỉnh cấp 2 bằng khen do 
hoàn thành công tác chuyên môn của ngành. 

- Năm 1989 được Thủ Tướng Chính phủ cấp 1 bằng khen 
vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng điều tra dân số 1/4/1989. 

- Năm 2007 được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp 1 bằng khen 
đã hoàn thành tốt Tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính - sự 
nghiệp. 
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- Năm 2009 được UBND Tỉnh cấp 1 bằng khen vì đã hoàn 
thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009. 

Qua từng thời gian Phòng Thống kê nhập vào đơn vị khác, rồi 
tách ra do đó đội ngũ cán bộ thống kê phòng luôn luôn biến động 
gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần yêu nghề, tinh thần đoàn 
kết trong nội bộ tốt phòng đã vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt 
nhiệm vụ góp phần hoàn thành công tác chuyên môn của ngành. 
Phát huy tinh thần đó phòng đang ra sức phấn đấu để đạt thành tích 
tốt hơn trong thời gian tới ■ 
 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 


