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Huyện Tân Phú Đông được thành lập theo Nghị Định 
09/2008/ NĐ-CP ngày 21/01/2008 của Chính phủ từ việc điều 
chỉnh địa giới hành chính của 2 huyện Gò Công Đông và Gò Công 
Tây và chính thức ra mắt đi vào hoạt động ngày 30/04/2008.  

Trên cơ sở đó phòng Thống kê huyện Tân Phú Đông thuộc 
Cục Thống kê Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 
215/QĐ-TCTK, ngày 25/03/2008 của Tổng cục Thống kê. Quyết 
định hiệu lực từ ngày 01/04/2008 . Đến ngày 25/04/2008 Cục 
Thống kê Tiền Giang quyết định số 15/QĐ- CTK bổ nhiệm, điều 
động Ông Mai Văn Thâu, chuyên viên phòng Thống kê huyện Gò 
Công Tây giữ chức vụ Phó trưởng phòng và phòng Thống kê huyện 
Tân Phú Đông chính thức hoạt động kể từ ngày 01/05/2008. 

Vào thời điểm mới thành lập đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ 
sở vật chất, nhân lực và nghiệp vụ. Đơn vị có 3 người với trình độ 
chuyên môn 1 đại học, 2 trung cấp ( chưa qua đào tạo trái ngành và 
không có kiến thức thực tế). Do là huyện nghèo lại mới thành lập 
nên trụ sở làm việc của phòng Thống kê còn tạm bợ nhưng với sự 
đoàn kết, nổ lực học tập, vượt khó của tập thể cán bộ công chức 
trong đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2008. 

Năm 2009, đơn vị trải qua 2 lần thay đổi người cùng những 
khó khăn trên của năm 2008 nên việc lãnh đạo và điều hành hoạt 
động đơn vị càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ 
đạo của lãnh đạo Cục Thống kê cho phép đơn vị tuyển thêm 1 biên 
chế (tổng cộng: 4 người), cấp thêm trang thiết bị phục vụ công tác, 
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giúp đỡ về mặt nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ của Cục đã góp 
phần rất lớn vào thành tích của đơn vị đó là được bằng khen của 
UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Tổng điều 
tra dân số và nhà ở năm 2009; được xếp hạng 4 trong công tác thi 
đua của ngành năm 2009. 

Năm 2010, tăng cường học tập, nổ lực trong công tác và có 
đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đơn vị được công nhận đơn vị 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xếp hạng 2 trong công tác thi đua của 
ngành năm 2010. Thời gian này, thực hiện Quyết định số 100/ QĐ-
CTK ngày 24/05/2010 của Cục Thống kê Tiền Giang về việc quyết 
định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, ông Mai Văn Thâu - Phó trưởng 
phòng Thống kê giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê huyện Tân 
Phú Đông kể từ ngày 01/06/2010. Bên cạnh đó thực hiện Quyết 
định số 653/ QĐ- TCTK ngày 29/9/2010 của Tổng cục Thống kê 
về việc thành lập Chi cục Thống kê huyện, TX,TP trực thuộc Cục 
Thống kê Tiền Giang, phòng Thống kê được nâng lên đổi tên thành 
Chi cục Thống kê huyện Tân Phú Đông kể từ ngày 10/10/2010 và 
ông Mai Văn Thâu Trưởng phòng Thống kê huyện Tân Phú Đông 
giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tân Phú 
Đông kể từ ngày 10/10/2010 theo Quyết định số 127/QĐ-CTK 
ngày 6/10/2010 Cục Thống kê Tiền Giang ■ 
 
 
 
(Trích Kỷ yếu “Thống kê tỉnh Tiền Giang 35 năm một chặng đường phát triển”) 


