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* Quá trình thành lập  
Ngày 30/4/1979 thống kê huyện Gò Công Đông được thành 

lập trên cơ sở chia tách huyện Gò Công thành 2 huyện Gò Công 
Đông và huyện Gò Công Tây; Tháng 4 năm 1988, nhập vào Ban 
Kế hoạch huyện. Đến 1/1/1995 tách ra Ban Kế hoạch và tái lập lại 
phòng Thống kê. Từ tháng 10/2010 đến nay phòng đổi tên là Chi 
cục Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh. 

* Lãnh đạo qua các thời kỳ của Phòng   
- Từ tháng 4/1979 đến tháng 6/1987: Nguyễn Văn Đức- Phó 

trưởng phòng Thống kê  
- Từ tháng 7/1987 đến tháng 12/1994 : Phạm Minh Đức - 

Phó trưởng ban Kế hoạch phụ trách thống kê  
- Từ tháng 1/1995 đến tháng 6/1996: Phạm Minh Đức - 

Trưởng phòng Thống kê  
- Từ tháng 7/1996 đến tháng 8/2007: Lê Thị Kim Loan- 

Trưởng phòng Thống kê  
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008: Lê Thị Kim Loan - 

Trưởng phòng; Lê Văn Bé – Phó trưởng phòng Thống kê  
- Từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2010 :Lê Văn Bé – Phó 

trưởng phòng Thống kê 
- Từ tháng 4/2010 đến tháng 10/2010: Lê Văn Bé –Trưởng 

phòng Thống kê  
- Từ tháng 10/2010 đến 12/2010 : Lê Văn Bé – Chi cục 

trưởng 
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- Từ 1/1/2011 đến nay : Lê Văn Bé – Chi cục trưởng; Phạm 
Thị Mỹ Dung – Phó Chi cục trưởng  

* Những nhiệm vụ chủ yếu của phòng  
- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ;báo cáo thống kê tổng 

hợp hàng tháng quý năm. 
- Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều tra 

thống kê . 
- Củng cố tổ chức và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ 

cán bộ thống kê xã thị trấn. 
- Thực hiện việc thu thập thông tin phục vụ các báo cáo 

kinh tế xã hội 6 tháng năm phục vụ cho UBND huyện để điều hành 
chung và cung cấp thông tin lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
năm, 5 năm; thực hiện các cuộc điều tra chuyên môn theo phương 
án của ngành thống kê.    

* Những thành tích phòng đạt được 
- Bằng khen của Ban chỉ đạo tổng điều tra trung ương về 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
1999 

- Bằng khen của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho Ban chỉ đạo 
tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản năm 2006 (phòng 
thống kê làm thường trực) do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng 
điều tra. Bằng khen của UBND tỉnh cho phòng thống kê huyện với 
thành tích trên. 

- Nhiều năm đạt thứ hạng cao trong thực hiện kế hoạch thi 
đua của các huyện, thị, thành phố ■ 
 
 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 


