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Ngày 30/04/1979 Huyện Gò Công Tây được thành lập trên cơ 
sở tách Huyện Gò Công, bộ phận Thống kê được thành lập trực 
thuộc Ban Kế hoạch huyện với 6 cán bộ công chức. 

Ngày 1/1/1985 thành lập phòng Thống kê Gò Công Tây trên 
cơ sở tách bộ phận Thống kê từ Ban Kế hoạch với 6 cán bộ công 
chức trong đó có 1 trưởng phòng. 

Ngày 1/5/1988 sát nhập phòng Thống kê vào Phòng Kế hoạch 
thành bộ phận Thống kê trực thuộc phòng Kế hoạch huyện, với 6 
cán bộ công chức trong đó có 1 Phó phòng phụ trách. 

Ngày 1/1/1990 thành lập phòng Thống kê huyện trên cơ sở 
tách bộ phận Thống kê với 5 cán bộ công chức có 1 Trưởng phòng. 

Ngày 1/6/1992 tiếp tục sát nhập phòng Thống kê vào Phòng 
Tài chánh-Kế hoạch huyện trực thuộc địa phương quản lý, bộ phận 
Thống kê lúc đó chỉ còn có 2 người trong đó có 1 Phó phòng phụ 
trách. 

Ngày 1/1/1995 thống kê lại tách ra thành lập phòng Thống kê 
huyện trực thuộc ngành dọc với 5 biên chế. Ngày 1/1/2008 được 
lãnh đạo Cục Thống kê bố trí thêm 1 phó phòng và được giữ vững 
cho đến tháng 10/2010 đổi tên phòng Thống kê thành Chi cục 
Thống kê huyện Gò Công Tây cho đến ngày hôm nay. 

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ gồm có : 
- Từ năm 1979- 1983: Đ/c Nguyễn Hùng Tín trưởng bộ 

phận Thống kê 
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- Từ năm 1984- 2011: Đ/c Đặng Trí Dũng là Trưởng phòng, 
lúc nhập kế hoạch tài chính là phó phòng và đến 10/2010 là Chi cục 
trưởng 

- Từ năm 2008- 2010 Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh Phó phòng 
đến 10/2010 là Phó Chi cục trưởng 

Từ ngày thành lập đến nay, nhiệm vụ của Chi cục Thống kê 
huyện Gò Công Tây ngày càng phát triển theo từng giai đoạn . Đến 
nay, nhiệm vụ cụ thể của Chi cục bao gồm :   

a. Tổ chức và thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê 
theo chương trình công tác do Cục Thống kê giao, đáp ứng các 
thông tin phục vụ địa phương. 

b. Quản lý, lưu trữ, biên soạn niên giám thống kê, quản lý 
thống nhất và cung cấp số liệu thống kê theo qui định của Cục 
Thống kê và UBND địa phương. 

c. Hướng dẫn kiểm tra các ngành và các doanh nghiệp đóng 
tại địa phương trong việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra 
thống kê. 

d. Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê địa phương, 
thống kê xã, phường, thị trấn, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 
thống kê với các phòng ban có liên quan va UBND các xã, phường, 
thị trấn. 

e. Quản lý tài sản, thiết bị, kinh phí, lao động của cơ quan 
theo qui định của nhà nước. 

Thực hiện nhiệm vụ trên những năm qua Chi cục Thống kê 
huyện Gò Công Tây đã vinh dự nhận được nhiều nhiều bằng khen 
của UBND tỉnh và Cục Thống kê tỉnh trao tặng trong đó có phần 
thưởng cao quí nhất mà Chi cục Thống kê Gò Công Tây đạt được 
là bằng khen Tổng cục Thống kê năm 1995 với thành tích phòng 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ■ 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 


