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1 Lê Văn Niệm

Giải pháp thực hiện Đề án “Phát triển cây 

sầu riêng tỉnh Tiền Giang đến năm 2025” 

hướng đến xuất khẩu chính ngạch thị 

trường Trung Quốc.

2 Nguyễn Văn Tròn
Kinh tế tập thể trên địa bàn Tiền Giang giai 

đoạn 2001 – 2021 thực trạng và giải pháp

3 Nguyễn Văn Nhân

Giải pháp nâng cao chất lượng Điều tra biến 

động dân số và kế hoạch hóa gia đình ngày 

01/4 hàng năm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

4 Nguyễn Thị Phượng
Giải pháp nâng cao chất lượng điều tra 

Khảo sát mức sống dân cư

5 Lê Thị Ngọc Chiểu
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu của lãnh đạo quản lý cấp phòng

6 Hồ Văn Đức
Phương pháp chọn mẫu trong điều tra thống 

kê Vốn đầu tư

7 Nguyễn An Thanh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết 

quả xuất khẩu thanh long tại tỉnh Tiền 

Giang

8 Lê Thị Trúc Linh
Giải pháp thu thập giá trị sản xuất xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

9 Cao Thị Đông

Tình hình lao động việc làm và tỷ lệ thất 

nghiệp do ảnh  huởng dịch bệnh covid-19 

của tỉnh Tiền Giang năm 2021

10
Nguyễn Xuân 

Trường

Giải pháp nâng cao chất lượng điều tra 

thông qua điều tra CAPI và webform

11 Phạm Thị Diễm Hiền

Giải pháp nâng cao động lực làm việc của 

người làm công tác thống kê tại thị xã Gò 

Công, tỉnh Tiền Giang

12 Nguyễn Duy Thiện

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

đối tượng cung cấp thông tin về điều tra 

thống kê tại Cục thống kê tỉnh Tiền Giang

DANH SÁCH

Các sáng kiến cấp cơ sở được Hội đồng sáng kiến 

Cục Thống kê chấm điểm đạt năm 2022



13 Nguyễn Minh Ưng

Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới 

sau năm 2020 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang

14 Đoàn Như Hải
Thực trạng và giải pháp chăn nuôi lợn trên 

địa bàn thị xã Cai Lậy

15 Trương Văn Phi

Khắc phục chênh lệch số liệu giữa cơ quan 

Thống kê với cơ quan Thuế điều tra doanh 

nghiệp năm 2022

16 Hồ Thanh Hùng
Thực trạng và giải pháp huyện Cái Bè đạt 

huyện nông thôn mới năm 2023

17 Phạm Trúc Phương
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiêụ 

quả chăn nuôi trên địa bàn huyện Cái Bè. 

18 Lê Thị Cẩm Vân

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng thu thập thông tin Giá tiêu dùng hiện 

nay tại huyện Cái Bè

19 Lương Văn Mười
Thực trạng và giải pháp về việc làm lao 

động nông thôn huyện Cai Lậy. 

20 Lê Hoàng Phương

Thực trạng và giải pháp xây dựng Huyện 

Cai Lậy đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 

2022

21 Lê Chí Cường

Định hướng phát triển vùng sản xuất 

chuyên canh cây dừa trên địa bàn huyện 

Chợ Gạo đến năm 2025

22 Lê Hồng Khanh
Thực trạng Doanh Nghiệp huyện Chợ Gạo 

từ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

23
Trương Hồng 

Phương Loan

Giải pháp phát triển chương trình mỗi xã 

một sản phẩm OCOP chủ lực giai đoạn 

2022-2025

24 Nguyễn Tấn Bình
Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác 

xã trong năm 2022

25 Huỳnh Minh Quân

Định hướng phát triển và chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn 

nông nghiệp huyện Gò Công Tây giai đoạn 

2022-2025

26 Nguyễn Thành Điền

Đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Gò 

Công Đông

27 Nguyễn Quốc Việt
Thực trạng và giải pháp phát triển doanh 

nghiệp huyện Gò Công Đông



28
Trần Thị Cẩm Quyên 

+ Mai Văn Thâu

Giải pháp nâng cao chất lượng điều tra Capi 

trong điều tra Biến động dân số và kế hoạch 

hóa gia đình hàng năm trên địa bàn huyện 

Tân Phú Đông
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