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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 hân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 

61/SL ngày 6 tháng 5 năm 1946  thành lập Nha Thống kê Việt 

Nam thuộc Bộ Kinh tế quốc dân. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn “75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh 

xây dựng và phát triển (1946-2021)”nhằm hệ thống lại những mốc lịch sử 

quan trọng về quá trình hình thành, phát triển của ngành và kỷ niệm không 

thể nào quên của các thế hệ những người làm công tác Thống kê ở Hà Tĩnh, 

đã phục vụ thông tin cho Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính 

sách;xác định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác. 

Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện công tác thống kê trong giai đoạn hiện nay. Đảm bảo thông 

tin thống kê “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”. Tăng 

cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê nhằm góp phần phục vụ 

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong công cuộc xây dựng, phát triển 

kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Góp phần giáo dục, tăng thêm ý thức trách nhiệm, 

niềm tự hào và lòng yêu nghề cho cán bộ làm công tác thống kê. 

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn lịch sử ngành Thống kê Hà Tĩnh, 

Cục Thống kê đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp và sự đóng góp tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các lão thành, 

toàn thể cán bộ công chức ngành Thống kê Hà Tĩnh qua các thời kỳ, những 

người bạn quan tâm đến công tác thống kê và những thành viên trong Ban 

biên tập. Nhân dịp này, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh xin trân trọng gửi lời cảm 

ơn tới các cơ quan, các đồng chí và các bạn đã tham gia góp ý kiến, cung cấp 

tư liệu, tạo điều kiện cho cuốn sách đến với bạn đọc. 

Thời gian Biên tập hạn hẹp, tư liệu lưu trữ chưa được đầy đủ và khả 

năng biên soạn có hạn nên khó tránh khỏi những khiếm khuyết, chúng tôi rất 

mong được bạn đọc chia sẻ và đóng góp ý kiến gửi về Cục Thống kê tỉnh Hà 

Tĩnh để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện trong tái bản lần sau. 

 

                                                         CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 
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Chương I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA TỈNH HÀ TĨNH 

 

I. Điều kiện tự nhiên 

Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ với tổng diện 

tích tự nhiên hiện có là 5.990 km2, chiếm khoảng 1,8% tổng diện tích tự nhiên 

cả nước, tọa độ 17°53'50"- 18°45'40" vĩ độ Bắc và 105°05'50" - 106°30'20" 

kinh độ Đông. Hà Tĩnh giáp Nghệ An ở phía Bắc, Cộng hòa Dân chủ nhân dân 

Lào ở phía Tây với trên 145 km đường biên giới và biển Đông ở phía Đông, 

với hơn 137 km đường bờ biển và giáp Quảng Bình ở phía Nam. Có đường 

Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc Nam chạy qua; đường 

Quốc lộ 8A, đường 12A theo trục hành lang Đông Tây kết nối cảng nước sâu 

Vũng Áng với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, Myanma qua cửa 

khẩu Quốc tế Cầu Treo và Cha Lo nên rất thuận tiện cho việc hợp tác, trao đổi 

thương mại với các tỉnh và các nước khác trong khu vực của Lào, Campuchia, 

Thái Lan..., Hà Tĩnh có đồng bằng, có rừng, biển với nhiều nông, lâm, hải sản 

và động vật quý hiếm. Đặc biệt, có nhiều tài nguyên khoáng sản quý, nhất là 

quặng sắt (trữ lượng 544 triệu tấn), Titan... Hà Tĩnh nằm trên dải đất miền 

Trung nên cũng luôn phải chịu sự tác động khắc nghiệt của điều kiện thời tiết, 

nắng cháy gió Lào về mùa Hè và mưa lũ vào mùa Đông. Tuy nhiên, con người 

Hà Tĩnh luôn cần cù chịu thương, chịu khó khắc phục khó khăn trong lao động 

sản xuất, là vùng đất học, đất thơ; là quê hương của hai đồng chí Trần Phú và 

Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, cụ Nguyễn Du danh nhân văn hóa thế 

giới... Con người Hà Tĩnh giàu nhân ái, sống thủy chung, nghĩa tình. 

II. Điều kiện xã hội 

1. Quy mô và mật độ dân số đang ngày càng tăng lên; dân số Hà Tĩnh 

chủ yếu là người dân tộc kinh và phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn 

Sau khi tái lập, tỉnh Hà Tĩnh có quy mô dân số là hơn 1,209 triệu người; 

có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thị xã và 08 huyện), với 259 đơn vị 

hành chính cấp xã. Hiện nay, Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (01 

thành phố, 02 thị xã và 10 huyện), 216 xã, phường, thị trấn (182 xã, 13 thị 

trấn, 21 phường) với dân số 1,299 triệu người, chủ yếu là dân tộc Kinh. Như 

vậy, sau 30 năm thì số đơn vị hành chính cấp huyện tăng lên 4 đơn vị gồm: 

Thị xã Hồng Lĩnh thành lập năm 1992 theo Quyết định số 67-HĐBT ngày 

02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng; huyện Vũ Quang thành lập năm 2000 theo 

Nghị định số 27/2000/NĐ-CP ngày 04/8/2000 của Chính phủ; huyện Lộc Hà 

thành lập năm 2007 theo Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 07/02/2007 của Chính 

phủ và thị xã Kỳ Anh thành lập năm 2015 theo Nghị quyết số 903/NQ-

UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số đơn  vị 
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hành chính cấp xã giảm 43 đơn vị, bên cạnh việc thành lập mới một số đơn vị 

thì việc thực hiện sắp xếp sát nhập cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát 

triển đã làm giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô dân số tuy có 

biến động nhưng không lớn và chủ yếu là do ảnh hưởng bởi biến động tăng 

dân số tự nhiên. 

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp, nhân 

dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước yêu quê 

hương. Trong công cuộc đổi mới kết hợp nội lực bản thân với sự hỗ trợ của 

Trung ương, chắc chắn nhân dân Hà Tĩnh sẽ đạt được những kết quả to lớn 

trong xây dựng quê hương, xứng đáng là vùng “địa linh nhân kiệt” . 

2. Điều kiện sống của người dân đang ngày càng được cải thiện tốt 

lên cả về số lượng cũng như chất lượng 

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ, nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở đã được thực 

hiện. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, trong 10 năm qua, điều kiện 

nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. 

Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình 

quân đầu người tăng lên, sát với mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

đến năm 2020. 

Theo quy định của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, hộ được xác định 

là có nhà ở nếu hộ ở trong một công trình xây dựng gồm có ba bộ phận là: 

Tường, mái và sàn. Trường hợp nơi ở của hộ là nhà bè trên sông, hộ có đầy đủ 

ba bộ phận nêu trên thì được coi là hộ có nhà ở. Với khái niệm này, tính đến 

thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 11 hộ không có nhà ở. 

Chỉ tiêu này đã dần được cải thiện trong vòng 10 năm qua, từ mức 2,02 

hộ/10.000 hộ năm 2009 xuống còn 0,4 hộ/10.000 hộ năm 2019. Do nhu cầu 

nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân, với sự phát triển về 

điều kiện kinh tế - xã hội và những chính sách về nhà ở của Nhà nước thì tỷ lệ 

hộ không có nhà ởngày càng giảm mạnh. 

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đại đa số các hộ 

dân cư ở Hà Tĩnh đang sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố (chiếm 98,1%), 

trong đó ở khu vực thành thị là 99% và khu vực nông thôn là 97,9%. Trong 

vòng 10 năm qua, tỷ lệ hộ sống trong nhà ở kiên cố và bán kiên cố đã tăng 

mạnh từ 90,6% năm 2009 lên 98,1% năm 2019. Đây là tín hiệu tích cực cho 

thấy các chính sách phát triển nhà đã được thực hiện tốt và có hiệu quả trong 

thời gian qua, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân. Trong Luật 

Thống kê quy định thì diện tích nhà ở bình quân đầu người là một chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, được thu thập nhằm đánh giá về điều kiện và chất lượng 

cuộc sống của dân cư. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, 
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tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu “đến năm 2020, diện tích nhà ở 

bình quân toàn quốc đạt khoảng 25 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện 

tích nhà ở tối thiểu 6 m2 sàn/người”. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà 

ở năm 2019, diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 của Hà Tĩnh là 

26,2 m2/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực thành 

thị cao hơn khu vực nông thôn, tương ứng là 31,4 m2/người và 25 m2/người. 

So với năm 2009, diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng 8,3 m2/người. 

Cùng với sự phát triển về nhà ở thì điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư 

cũng được cải thiện rõ rệt: 100% hộ dân cư trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng điện 

lưới thắp sáng, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm 2009; tỷ lệ hộ sử dụng hố 

xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại và bán tự hoại) đã tăng khá mạnh. Toàn tỉnh hiện 

có 75,5% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh, tăng gần 51 điểm phần trăm so với 

năm 2009 nhưng vẫn thấp hơn so với mức bình quân toàn quốc (88,9%). 

Trong đó, tỷ lệ hộ dân cư khu vực thành thị sử dụng hố xí hợp vệ sinh là 

93,5%, cao hơn 22,2 điểm phần trăm ở khu vực nông thôn. Điều này cho 

thấy, điều kiện vệ sinh của người dân đang dần được cải thiện. Tuy vậy, toàn 

tỉnh vẫn còn 24,5% số hộ không sử dụng hố xí hợp vệ sinh, trong đó đa phần 

là các hộ ở khu vực nông thôn đang sử dụng hố xí không đạt chuẩn vệ sinh 

(28,7%); tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 97,8%, trong đó 

29,0% hộ sử dụng nguồn nước máy. Có sự chênh lệch về tiếp cận sử dụng 

nguồn nước hợp vệ sinh giữa khu vực thành thị và nông thôn (khu vực thành 

thị là 99,6% và khu vực nông thôn là 97,4%). Như vậy, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

lưới thắp sáng, hố xí hợp vệ sinh và nguồn nước hợp vệ sinh ở Hà Tĩnh tăng 

khá mạnh trong thời gian qua, điều đó chứng tỏ chất lượng đời sống của 

người dân Hà Tĩnh đang ngày càng được nâng lên. 

Tiện nghi sinh hoạt của người dân tiếp tục được cải thiện, đa số các hộ 

dân cư có tiện nghi để tiếp cận thông tin văn hóa, xã hội và công nghệ thông 

tin. Theo kết quả Tổng điều tra dân số thì toàn tỉnh có 90,2% hộ có sử dụng ti 

vi, tăng 6,8 điểm phần trăm so với năm 2009 (khu vực thành thị 93,2% và khu 

vực nông thôn 89,5%); 91,5% số hộ có sử dụng điện thoại cố định, di động, 

máy tính bảng (khu vực thành thị 94,2% và khu vực nông thôn 90,9%); chỉ 

còn có 12,6% số hộ còn sử dụng đài radio, casetts; 18,9% số hộ sử dụng máy 

vi tính; có 86,8% hộ dân cư sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có động 

cơ (mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và ô tô) cho mục đích sinh 

hoạt của hộ (80,4% sử dụng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và 

6,4% sử dụng ô tô). 
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Chương II 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ HÀ TĨNH TRONG 

THỜI KỲ CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC, ĐẤU TRANH 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ (1946-1991) 

 

I. Khái quát về kinh tế, xã hội của Hà Tĩnh và dư địa chí, chính sách 

phát triển của Đảng và Nhà nước giai đoạn 1946 - 1954 

1. Về kinh tế xã hội 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng được 

thành lập từ tỉnh đến các xã. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, 

đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh khẩn trương giải quyết khó khăn 

“ngàn cân treo sợi tóc” với công việc đấu tranh chống “đói”, chống “ngoại 

xâm". Ngày 28/8/1945, Hội nghị bộ Việt Minh toàn tỉnh trao quyền quyết định 

toàn dân nhanh chóng ổn định tình hình chính trị, thực hiện một số cải cách 

dân chủ, cải cách xã hội, giải quyết những khó khăn về kinh tế, nâng cao đời 

sống nhân dân; đồng thời tập trung mọi cố gắng xây dựng lực lượng vũ trang 

bảo vệ địa phương. Hội nghị cũng quyết định thay đổi Chính phủ nhân dân 

cách mạng thành Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh1. Ủy ban nhân 

dân cách mạng lâm thời tỉnh ra sức chăm lo xây dựng an toàn trật tự xã hội và 

củng cố chính quền cách mạng các huyện, các xã, tổ chức đón lễ Quốc khánh 

02/9/1945 - Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Ngày 

12/12/1945, Đảng bộ mở Đại hội đại biểu và quyết định “tiếp tục củng cố 

chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cứu quốc trong tỉnh; xây dựng lực 

lượng vũ trang, đẩy mạnh sản xuất cứu đói; chống nạn mù chữ, xây dựng đời 

sống mới "2. Thực hiện quyết định này, các tổ chức đoàn thể được củng cố và 

thành lập mới một số hội nghề nghiệp, giới, tôn giáo, một số đội xung kích 

truyền thông thu hút nhiều lực lượng tham gia đi về hầu hết các địa phương 

trong tỉnh để vận động Nhân dân thực hiện. Nhờ Nhân dân tích cực hưởng ứng 

các phong trào lao động sản xuất, chăm sóc vấn đề thủy lợi nên cả vụ chiêm 

và vụ mùa đều thu hoạch khá. Tổng sản lượng lúa toàn tỉnh từ 73.160 tấn năm 

1949, đến năm 1953 có 87.225 tấn 3. “Trong những năm kháng chiến, Hà Tĩnh 

không những tự túc được lương thực mà còn đóng góp được một khối khá lớn 

cung cấp cho bộ đội và cho các chiến trường”4. Trên mặt trận “diệt giặc dốt”, 

trong một thời gian ngắn, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu trong thanh toán 

xong nạn mũ chữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi (tháng 

8/1948).   

 
1LS Hà Tĩnh - tập  2- trang 9 
2LS Đảng bộ HT - tập 1 - trang 187 
3Số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - văn hóa tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1931 đến năm 1958 của Chi cục Thống kê 

Hà Tĩnh phát hànhnăm 1959 
4LS Hà Tĩnh - tập 1 trang 57 
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Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “toàn quốc kháng 

chiến”, dưới sự chỉ  đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, Nhân dân 

trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào đỡ đầu quân dân, mọi người dân 

đều hăng hái tham gia tập luyện để sẵn sàng tham gia chiến đấu và phục vụ 

chiến đấu bảo vệ quê hương. Ngày 15/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 

điện khen ngợi phong trào của quân đội Hà Tĩnh. Đầu năm 1948, thực dân 

Pháp chiếm đóng đến các vùng phía bắc của tỉnh Quảng Bình. Đảng bộ liên 

khu IV xác định “Bình - Trị - Thiên là tiền tuyến, Thanh - Nghệ - Tĩnh là hậu 

phương”5. Nhân dân Hà Tĩnh tích cực xây dựng và bảo vệ hậu phương, ra sức 

chi viện chiến trường Bình Trị - Thiên, chiến trường Lào và chiến trường 

chính Bắc Bộ.   

Nhận thức tầm quan trọng của công tác thống kê, người thầy của giai cấp 

vô sản thế giới - V.I. Lê nin đã khẳng định: "Thống kê kinh tế - xã hội là 

một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để nhận thức xã hội" 6. Mặc dù, 

trong hoàn cảnh đất nước đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nam" của thù 

trong, giặc ngoài nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL, ngày 

06/5/1946, thành lập Bộ Quốc dân Kinh tế gồm có: Văn phòng, các sự vụ, ban 

Thanh - tra, ban Cổ - vấn kinh - tế.  Bộ ấy tổ chức và điều khiển các nha 

chuyên môn trực tiếp phụ thuộc: Nha Thương vụ, Nha Khoáng chất và Kỷ 

nghệ, Nha tiếp tế, Nha Kinh tế - tín dụng, Nha Thống kê Việt Nam. 

Ngày 28/5/1946, Bộ Kinh tế quốc dân ban hành Nghị định số 102/BKT, quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nha Thống kê Việt Nam chủ yếu là: Sưu 

tầm, thu thập những tài liệu và con số có liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội: 

Xuất bản sách về thống kê. Nha Thống kê Việt Nam có thể liên lạc thẳng với các 

cơ quan Thống kê các Bộ, các Kỳ và các Sở để sưu tầm các tài liệu cần thiết.   

Ngày 25/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Lệnh 33/SL, nhập Nha 

Thống kê nguyên ở Bộ Kinh tế vào Chủ tịch Phủ. Ngày 12/7/1950, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 124/SL, bãi bỏ Nha Thống kê trong Chủ 

tịch Phủ. Căn cứ sắc lệnh này, ngày 9/8/1950, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Nghị định số 38/TTg, thành lập Phòng Thống kê trong Văn phòng Thủ tướng 

Chính phủ. 

2. Thu thập và xếp đặt những tài liệu thống kê của các Bộ và các Ủy 

ban kháng chiến hành chính địa phương 

2.1. Hoạt động công tác thống kê Hà Tĩnh 

Thực hiện Sắc lệnh số 61/SL, ngày 06/5/1946 của Hồ Chủ Tịch và các 

văn bản của Trung ương; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác thống 

kê được hình thành ở cấp TW, các khu, các tỉnh. Hà Tĩnh là một tỉnh trong 

Khu IV (bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 

 
5LS Hà  Tĩnh tập 2 trang 48 
6VI Lê nin - Toàn tập 16- NXB Sự thật - Hà Nội - năm 1971 - trang 567 
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Thừa Thiên). Công tác thống kê ở Khu IV nằm trong Sở Kinh tế Khu, hoạt 

động thống kê ở tỉnh Hà Tĩnh có một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổng hợp 

tình hình kinh tế - xã hội thuộc từng phần hành trong Văn phòng UBKC tỉnh 

(khi này khái niệm về công tác thống kê chưa được dùng cụ thể từ cấp tỉnh trở 

xuống). Hàng tháng, theo quy định của Nha Thống kê Việt Nam, Văn phòng 

UBHC tỉnh phải báo cáo phân tích kinh tế tổng hợp gửi Sở Kinh tế khu IV, 

Nha Thống kê TW gồm 3 nội dung chủ yếu là: Tình hình sản xuất nông 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, các vấn đề về chiến sự gây ra ảnh 

hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh.  

Ngoài ra, thông qua các cuộc điều tra, báo cáo các Ty, cấp tỉnh quản lý tổng 

hợp, ngành tiến hành tổng hợp, xử lý và làm báo cáo gửi về các Sở ở Khu, Đảng 

bộ tỉnh, Khu, Ủy ban kháng chiến hành chính khu với các lĩnh vực sau:  

Thu thập thông tin kinh tế công nghiệp phản ánh về số lượng cơ sở sản 

xuất, sản lượng sản phẩm chủ yếu; thông tin về kết quả sản xuất nông nghiệp: 

Diện tích gieo hạt, năng suất, sản lượng các loại cây trồng (trong đó chú trọng 

cây lúa); thông tin về số lượng gia súc (đàn trâu, bò, lợn): Các biện pháp kỹ 

thuật nông nghiệp: Diện tích khai hoang, phục hóa, số tổ, số người tham gia tổ 

đổi công, các công trình và hiệu quả sử dụng thủy lợi. Tình hình lưu thông 

hàng hóa của các chợ nông thôn và lượng tiểu thương. Đặc biệt là giá lương 

thực để làm cơ sở tính lương cho lực lượng cán bộ hành chính sự nghiệp; Thu 

thập thông tin về dân số với các chi tiêu chủ yếu là: Dân số theo độ tuổi, số trẻ 

em sinh ra, số người chết, số người chuyển di, chuyển đến trong năm; Thu 

thập thông tin giáo dục với các chỉ tiêu chủ yếu: Thanh toán nạn mù chữ và bổ 

túc văn hóa ngoài giờ làm việc, số lượng trường học phổ thông, cán bộ giảng 

dạy, số học sinh tốt nghiệp; thu thập thông tin văn hóa với các chỉ tiêu như: Số 

lượng sách phát hành, số lượng tạp chí và báo chí phát hành, số sách thư viện, 

số người đọc và mượn sách, số lượng nhà văn hóa; Thu thập thông tin y tế với 

các chỉ tiêu chủ yếu sau: Cơ sở phòng và chữa bệnh (số cơ sở điều trị phân 

theo bệnh viện, bệnh xá, số giường bệnh, phòng khám bệnh, trạm y tế xã, đội 

y tế lưu động), số cán bộ y tế, kết quả chữa bệnh (số người khám, điều trị, phát 

thuốc, tiêm chủng).  

2.2. Đánh giá công tác thống kê 

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng còn non trẻ, 

tổ chức Thống kê mới được thành lập ở TW, từng bước hình thành, tăng 

cường, củng cố tổ chức thống kê Khu. Nhiệm vụ thống kê ở cấp Ủy ban kháng 

chiến cấp tỉnh xuống đến cấp xã chưa được phân công rõ ràng. Các hoạt động 

thống kê gắn liền với từng công việc tác nghiệp vụ chuyên môn, phản ánh theo 

các góc độ khác nhau tùy theo phạm vi hoạt động mà các Ty, ngành cấp tỉnh 

yêu cầu. Những số liệu thống kê thu thập được trong điều kiện đó đã phục vụ 

đắc lực cho cấp ủy Đảng, Chính quyển các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ 
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đạo phát triển kinh tế - xã hội nói chung và từng lĩnh vực nói riêng. Đến năm 

1959, từ những số liệu thống kê riêng lẻ của từng Ty, ngành cấp tỉnh; dưới sự 

chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBHC tỉnh, Chi cục Thống kê Hà Tĩnh đã chủ 

trì biên soạn và xuất bản lần đầu tiên cuốn “Số liệu cơ bản về tình hình kinh tế 

- văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1931 đến năm 1958" nhằm hệ thống hóa 

những số liệu thống kê cơ bản về kinh tế - văn hóa cần thiết cho các cơ quan 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền trong tỉnh nghiên cứu, sử dụng.7 

Biên chế với số lượng cán bộ làm công tác thống kê trong các cơ quan 

hành chính cũng như đơn vị cơ sở trong tỉnh chưa có mà chủ yếu số liệu thống 

kê thu thập được trên cơ sở hạch toán nghiệp vụ và hạch toán kế toán nên công 

tác hạch toán thống kê do những người làm các công tác khác kiêm nhiệm, 

trình độ chuyên môn chưa cao, chủ yếu không được đào tạo mà chỉ kinh qua 

hoạt động thực tiễn, nhưng với lòng nhiệt tình, hăng say làm việc cần mẫn, 

được Nhân dân tin yêu, nhiệt tình giúp đỡ.  

Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội các cấp chưa được thống nhất 

về nội dung, phương pháp, phạm vi tính toán nên phân tích, so sánh, đánh giá 

qua thời kỳ hoặc thời điểm đều khập khiểng, thiếu độ tin cậy. Chế độ báo cáo 

tình hình thông tin kinh tế - xã hội của các cấp, các đơn vị cơ sở chưa có, công 

việc đó đang theo nhận thức của từng người lãnh đạo cấp trên trực tiếp yêu 

cầu theo từng thời gian, không gian cụ thể. Nhiều thông tin được tổng hợp chủ 

yếu qua phát động các phong trào thi đua yêu nước nên chất lượng thông tin 

còn nhiều hạn chế. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác tổng hợp, xử lý thông tin 

kinh tế, xã hội hầu như chưa có gì, phương tiện truyền đưa thông tin gặp nhiều 

khó khăn, phương tiện quản lý sơ sài.  

Trong điều kiện như vậy, tổ chức thống kê Khu cùng cán bộ được theo 

dõi, tổng hợp báo cáo tình hình đã bám sát yêu cầu của Nha Thống kê Việt 

Nam (Phòng Thống kê), theo dõi sát sao thực tiễn khu, tỉnh thường xuyên báo 

cáo kịp thời, khách quan; đồng thời đôn đốc các Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban 

kháng chiến các huyện báo cáo kịp thời cho Khu ủy, Tỉnh ủy những diễn biến 

tình hình kinh tế, xã hội... 

II. Khái quát về kinh tế, xã hội của Hà Tĩnh và đường lối, chính sách 

phát triển thống kê của Đảng và Nhà nước giai đoạn 1955 - 1975 

1. Khái quát kinh tế - xã hội 

Tháng 7 năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của 

Nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi. Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hiện hai nhiệm 

vụ chiến lược: Cải tạo XHCN ở miền Bắc, tiến hành kháng chiến chống Mỹ, 

giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhân dân Hà Tĩnh bước vào giai 

 
7Tài liệu này hiện nay đang dược lưu giữ tại tinh ủy Hà Tĩnh 
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đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và từng bước phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội. Mặc dù, Hà Tĩnh là vùng tự do, mức độ tàn phá chiến 

tranh không lớn nhưng những khó khăn do địch gây ra và thiên tai để lại 

không nhỏ. Tình trạng sản xuất phân tán thích hợp với thời kỳ chiến tranh thì 

nay là trở ngại lớn cho phát triển kinh tế. Thêm vào dó, mùa hè năm 1954 bị 

hạn nặng, nắng nóng kéo dài hơn 3 tháng trời; sau đó bị lũ lớn làm đê La 

Giang bị vỡ nhiều đoạn; sản xuất nông nghiệp (cả trồng trọt và chăn nuôi) của 

các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc thiệt hại nặng, nạn đói 

xẩy ra một số vùng. 

Cuộc vận động cải cách ruộng đất ở Hà Tĩnh diễn ra từ tháng 6/1955 đến 

tháng 12/1955 trên địa bàn 227 xã và từ tháng 12/1955 đến tháng 6/1956 trên 

địa bàn 6 xã (thuộc đợt 4 và 5 của Liên khu IV). Đây thực sự là cuộc đấu tranh 

giai cấp diễn ra gay gắt ở nông thôn. Do nhận thức và đánh giá không đầy đủ, 

thiếu thực tế, phương pháp công tác của cán bộ chủ quan, áp dặt, giáo điểu dẫn 

tới quy địa chủ oan sai. Nhưng các tổ chức đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, 

chính sách của của Đảng tiến hành sửa chữa sai lầm kịp thời, chính xác.  

Tình hình xã hội lúc này không ổn do một số địa chủ và bọn phản động 

lợi dụng những khó khăn về kinh tế, về sửa sai trong cải cách ruộng đất. 

Chúng xúi dục, lừa phỉnh, dụ dỗ bằng thần quyền, giáo lý, thậm chí còn trång 

trợn đe dọa, dùng vũ lực, cưỡng ép đồng bào theo đạo Thiên chúa trên địa bàn 

tỉnh di cư vào Nam hoặc sang Lào. Ruộng đất bị bỏ hoang, công cụ sản xuất bị 

phá hoại, trâu, bò bị giết... Đặc biệt từ sau ngày 26/4/1957, Ngô Đình Diệm 

tuyên bố xé bỏ Hiệp định Giơnevơ, chia cắt lâu dài đất nước ta... Tuy nhiên, 

tuyệt đại đa số nông dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Mọi 

người thi đua"ngày sản xuất, đêm hội họp, học tập". Các âm mưu, thủ đoạn 

được nông dân kiên quyết trừng trị. 

Nhân dân Hà Tĩnh vui mừng được Bác Hồ về thăm ngày 15/6/1957. Đây 

là nguồn động lực tinh thần to lớn để đưa phong trào tiến lên, cùng cả nước 

bước vào thời kỳ phát triển mới. 

Quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, ngày 13/7/1958, Hội nghị 

thường kỳ Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ bàn về đẩy mạnh công tác xây dựng tổ 

đổi công, hợp tác hóa ở nông thôn. Cuối năm 1960, công cuộc cải tạo các 

thành phần kinh tế ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành, tạo ra niềm phấn khởi, tin 

tưởng, ý thức lao động tập thể để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã 

hội trên địa bàn. Cùng với hoạt động phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính 

quyền trong tỉnh ra sức củng cố chính trị và đẩy mạnh các mặt văn hóa, xã hội. 

Năm 1959, Nhân dân phẩn khởi tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân xã và 

tỉnh, tham gia thảo luận bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi và Dự thảo Luật Hôn 

nhân và gia đình. 
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Từ ngày 22/6/1960 đến ngày 01/7/1960, Đại hội tỉnh Đảng bộ (vòng 1), 

ngày 05/9/1960, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng; từ 

ngày 22/02/1961 đến ngày 07/3/1961, tiến hành Đại hội tỉnh Đảng bộ (vòng 2). 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và Đại hội tỉnh 

Đảng bộ, cùng với phát huy kết quả đạt được trong thời kỳ khôi phục kinh tế 

(1958-1960), Hà Tĩnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 

nhất (1961-1965), đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 

xã hội, tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hóa để xây dựng con người mới xã 

hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy sản xuất nông nghiệp toàn diện 

làm cơ sở cho phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. 

Đồng thời đấu tranh có hiệu quả các hoạt động phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Nguy cơ thất bại hoàn toàn chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền 

Nam của đế quốc Mỹ. Ngày 05/8/1964, máy bay Mỹ ném bom Vinh, Bến 

Thủy và một số nơi ở huyện Nghi Xuân. Ngày 12 và 15/02/1965, Tỉnh ủy đã 

họp để chỉ đạo nhiệm vụ chuẩn bị đánh địch. Trưa ngày 26/3/1965, hàng chục 

máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực Rú Nài (thị xã Hà Tĩnh), quân và dân 

Hà Tĩnh với tinh thần "quyết tâm chiến thắng trận đầu", đã bắn rơi 4 máy bay 

địch. Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo "chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang 

thời chiến". Thành lập Ban chỉ đạo sơ tán cấp tỉnh (15/5/1965). Đến tháng 

6/1965, toàn bộ các cơ quan cấp tỉnh được sơ tán ra khỏi thị xã Hà Tĩnh.  

Tỉnh Hà Tĩnh cũng như tỉnh Quảng Bình có vị trí địa hình đặc biệt quan 

trọng, bề ngang hẹp; phía trên là núi rừng Trường Sơn hiểm trở, phía dưới là biển 

nên trở thành một điểm tranh chấp ác liệt giữa ta và địch trên mặt trận giao thông 

vận tải. Ngày 17 - 18/5/1965, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng đã tập trung phân tích 

âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch. Đồng thời, xác định giao thông vận tải trở 

thành mặt trận nóng bỏng và quyết tâm cùng Nhân dân thực hiện với hành động 

"xẻ núi mở đường", "xe chưa qua, nhà không tiếc", "đứt đường như đứt ruột, gãy 

cầu như gãy xương", "toàn dân làm giao thông vận tải"… Quân và dân Hà Tĩnh 

đã lập nhiều thành tích xuất sắc; là tỉnh dẫn đầu miền Bắc trên mặt trận giao 

thông vận tải được nhận Cờ luân lưu Hồ Chí Minh trong hai lần chiến tranh phá 

hoại miền Bắc (1965-1968 và 1972) của đế quốc Mỹ.  

Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: "Chiến tranh có 

thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và 

một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song Nhân dân Việt Nam quyết 

không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi Nhân dân 

ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"8. Thực hiện lời kêu 

gọi của Bác Hồ, Hà Tĩnh vừa chiến đấu vừa sản xuất. Dồn hết sức mình chi 

 
8Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996. Tập 12, trang 108 
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viện sức người, sức của cho đồng bào miền Nam ruột thịt và nhiệm vụ quốc tế 

cao cả cho chiến trường tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xây nước bạn 

Lào... Tính đến ngày 18/8/1966, Nhân dân Hà Tĩnh bắn rơi chiếc máy bay thứ 

100; ngày 05/8/1968, Hà Tĩnh bắn rơi 200 máy bay Mỹ, Bác Hồ đã 2 lần gửi 

thư khen ngợi đồng bào bộ đội và cán bộ Hà Tĩnh. Nhiều phong trào Thi đua 

như “Tòng quân nhập ngũ", "Thanh niên xung phong", "Dân công hỏa tuyến", 

"Quân với dân như cá với nước", "Ba sẵn sàng"... Đã để lại những tấm gương 

sáng chói; những bài ca bất hủ, nhiều hình ảnh cao đẹp không bao giờ phai; 

những tình cảm "nhường cơm, sẻ áo", "thương người hơn thể thương thân" 

của Nhân dân Hà Tĩnh dành cho hàng chục vạn bộ đội hành quân vào chiến 

trường B, C và dân Nam tập kết ra Bắc.  

Ngày 27/01/1973, Hiệp định Paris được ký kết, Hà Tĩnh ra sức khắc phục 

hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh xây dựng về mọi mặt, dốc sức chi viện cho tiền 

tuyến giành thắng lợi hoàn toàn.  

2. Đường lối, chính sách phát triển thống kê của Đảng và Nhà nước 

Ngày 20/02/1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ số 695/TTg, 

Điều lệ tổ chức Cục Thống kê Trung ương, các cơ quan Thống kê địa 

phương, tổ chức Thống kê các Bộ của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Theo 

điều lệ này, ở các địa phương có những tổ chức như sau:  

1. Ban Thống kê khu; 2. Ban Thống kê tỉnh; 3. Thanh tra Thống kê huyện; 

4. Ban Thống kê thành (ở các thành phố lớn); 5 Phụ trách Thống kê xã;. 

Đồng thời điều lệ này cũng quy định trách nhiệm của tổ chức thống kê 

địa phương: Các Ban Thống kê khu, tỉnh và Thanh tra Thống kê huyện ở cạnh 

Ủy ban hành chính khu, tỉnh, huyện. Là một tổ chức độc lập đối với Ủy ban 

hành chính và Ủy ban Kế hoạch khu và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Cục 

Thống kê Trung ương. Ban Thống kê khu lãnh đạo Ban Thống kê tỉnh. Ban 

Thống kê tỉnh lãnh đạo Ban Thanh tra Thống kê huyện. Ban Thanh tra Thống 

kế huyện lãnh đạo phụ trách Thống kê xã. Phụ trách Thống kê xã là một ủy 

viên trong Ủy ban hành chính xã. 

Ngày 08/4/1957, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 142/TTg 

về việc quy định lại tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan thống kê các cấp, các 

ngành. Theo Nghị định này, tổ chức bộ máy ở tỉnh có Chi cục Thống kế, ở 

huyện có Phòng Thống kê, ở xã có Ban Thống kê. 

Ngày 18/3/1957, Ban bí thư TW Đảng ra Chỉ thị số 10 - CT/TW về việc 

tăng cường lãnh đạo công tác thống kê và Chỉ thị số 183/CT-TW ngày 

05/02/1960 về việc tăng cường lãnh đạo công tác điều tra thống kê. 

Ngày 21/12/1960, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

5/NQ-TVQH, tách Cục Thống kê TW ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, 

thành cơ quan trực thuộc Chính phủ, đổi tên là Tổng cục Thống kê. Chính 

phủ ban hành Nghị định số 131/CP ngày 29/9/1961 thành lập Tổng cục Thông 
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kê trực thuộc Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê là: Chỉ 

đạo tập trung thống nhất toàn bộ công tác thống kê và điều tra thống kê theo 

đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ; hoàn thành tốt nhiệm vụ: Sưu 

tầm, chỉnh lý, phân tích các tài liệu thống kê có căn cứ khoa học phục vụ cho 

Đảng, Chính phủ quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc kế hoạch hóa nền kinh 

tế quốc dân. Theo Nghị định này, Chính phủ giao 10 nhiệm vụ cụ thể:  

- Lập và ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các biểu 

mẫu và chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra, phương pháp tính toán 

và phân loại chỉ tiêu thống kê; tổ chức chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện 

chế độ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê...  

- Trình Hội đồng Chính phủ đồng thời gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước 

các báo cáo về quá trình thực hiện kế hoạch Nhà nước, kèm theo những nhận 

xét và kiến nghị. 

- Tổ chức và chỉ đạo các cuộc điều tra về tình hình kinh tế, văn hóa, xã 

hội theo chương trình đã được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn hoặc các nghị 

quyết, chỉ thị của Hội đồng Chính phủ.  

- Lập bảng thống kê cân đối về kinh tế quốc dân, tính tổng sản phẩm xã 

hội và thu nhập quốc dân, lập các bản cân đối lao động xã hội, vật tư, dự báo 

tình hình phát triển dân số...  

- Công bố tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước, xét duyệt hoàn thành 

kế hoạch Nhà nước cho các đơn vị kinh tế cơ sở, xuất bản niên giám thống kê, 

phát hành Tập san thống kê và biên soạn các tài liệu về khoa học thống kê.  

- Thống nhất quản lý số liệu thống kê về kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm 

cung cấp cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và 

các ngành có liên quan những số liệu đã được thẩm tra, chỉnh lý để thống 

nhất sử dụng.  

- Sưu tập và hệ thống hóa số liệu kinh tế, văn hóa Miền nam Việt Nam. 

- Sưu tập và hệ thống hóa số liệu kinh tế, văn hóa của nước ngoài.  

- Tổ chức và chỉ đạo công tác cơ khí hóa tính toán và hướng tới tự dộng 

hóa tính toán ở Việt nam.  

Ngoài các nhiệm vụ trên, ngành thống kê còn có nhiệm vụ nắm chắc vật 

tư, lương thực, hàng hóa và lao động chi viện cho miền Nam và cuộc chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.  

Ngày 05/4/1974, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 72/CP, ban hành 

Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê thay thế Nghị định 

131/CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ. Điều lệ này quy định: "Tổng 

cục Thống kê là cơ quan Trung ương trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có trách 

nhiệm tổ chức và quản lý thống nhất công tác kế toán và thống kê, trình Hội 

đồng Chính phủ báo cáo về kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện việc công bố, 

cung cấp số liệu theo kế hoạch và theo chế độ bảo mật của Nhà nước; Các Bộ, 
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Tổng cục, địa phương và các đơn vị cơ sở khi công bố số liệu về tình hình 

hoạt động kinh tế, văn hóa của ngành, địa phương mình phải theo đúng số liệu 

thống kê đã báo cáo với Tổng cục Thống kê". Vẻ tổ chức, Điểu lệ quy định: 

Tổng cục Thống kê quản lý tập trung thống nhất hệ thống thống kê theo cấp 

hành chính (ngành dọc) từ trung ương đến cấp huyện về các mặt: Tổ chức bộ 

máy, biên chế, quỹ lương và kinh phí hoạt động.  

3. Hoạt động công tác thống kê Hà Tĩnh 

3.1. Thống kê Hà Tĩnh giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 

phục kinh tế và thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa 1956 - 1960 

Thực hiện Điều lệ số 695/TTg, ngày 20/2/1956 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Cục Thống kê TW nằm trong Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

Tổ chức Thống kê tỉnh Hà Tĩnh được thành lập có một Ban chuyên môn nằm 

trong Ủy ban Kế hoạch tỉnh trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh. Nhiệm vụ chủ 

yếu của Ban Thống kê tỉnh và Thanh tra Thống kê huyện là:  

- Thực hiện những công tác thống kê do Chính phủ đề ra cho địa phương, 

thi hành những chương trình và nhiệm vụ công tác do Cục Thống kê Trung 

ương đề ra.  

- Kiểm tra có hệ thống việc thực hiện các kế hoạch trong địa phương 

mình phụ trách; nghiên cứu, phân tích những số liệu chứng minh việc phát 

triển kinh tế và văn hóa ở trong khu, tỉnh. huyện.  

- Kiểm tra công tác thống kê ở các cơ quan, xí nghiệp trong phạm vi 

mình phụ trách và thẩm tra sự chính xác báo cáo của các cơ quan đó.  

- Hệ thống hóa những số liệu thống kê về kinh tế ở địa phương và báo 

cáo kịp thời lên tổ chức thống kê cấp trên. 

- Triệu tập cán bộ thống kê và kế toán ở các cơ quan, xí nghiệp trong 

phạm vi mình phụ trách để cải tiến công tác thống kê và kế toán.  

- Thường xuyên gửi cho Ủy ban hành chính và Ủy ban Kế hoạch địa 

phương những báo cáo tổng kết thống kê về tình hinh kinh tế, văn hóa trong 

địa phương, củng như những bản phân tích, nhận xét về tình hình thực hiện kế 

hoạch trong địa phương. Nội dung cách thức làm các bản trên do Cục Thống 

kê Trung ương quyết định (Ủy ban hành chính và Ủy ban Kế hoạch địa 

phương không duyệt các bản báo cáo đó).  

Giai đoạn này, công tác thống kê Hà Tĩnh thực hiện những công việc 

chủ yếu là:  

- Lĩnh vực thống kê tổng hợp 

Trên cơ sở chế độ báo cáo và kết quả điểu tra các phần hành, Ban Thống 

kê tổng hợp các thông tin lập báo cáo và viết phân tích đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội theo hàng quý gửi Tỉnh ủy, Ủy ban 

hành chính tỉnh, Ủy ban kế hoạch tỉnh và Cục Thống kê TW. Nội dung chính 

có 2 phần: Phần số liệu với các thông tin chủ yếu: Tổng sản phẩm xã hội có 
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phân theo các ngành chính: Công nghiệp, nông - lâm nghiệp, đầu tư xây dựng 

cơ bản, khối lượng hàng hóa chu chuyển, tổng mức hàng hóa bán lẻ, tỷ trọng 

một số chỉ tiêu theo ngành chủ yếu, chỉ số phát triển một số chỉ tiêu theo 

ngành chủ yếu. Theo dõi một số thông tin về thu, chi ngân sách; thu, chi tiền 

mặt qua ngân hàng, tình hình sử dụng vốn ngắn hạn và dài hạn phân theo 

ngành kinh tế... 

 Phần phân tích chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích 

những chỉ tiêu đạt được và chưa được; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị. 

Công tác tổng hợp dựa theo Thông tư số 181-TTg, ngày 16/8/1960 của Thủ 

tuóng Chính phủ về việc tính mức độ hoàn thành kế hoạch Nhà nước 3 năm 

(1957, 1958, 1959) và kế hoạch Nhà nước năm 1960.  

Trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế và thực 

hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa, Tổng giá trị công - nông nghiệp Hà Tĩnh (theo giá 

cố định 1959) tăng từ 49.174 ngàn đồng (năm 1955) lên 110.085 ngàn đồng (năm 

1960. Trong đó: Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng từ 5.603 ngàn đồng 

(năm 1955) lên 30.931 ngàn đồng (năm 1960), tức tăng 452,04%, bình quân hàng 

năm tăng 40,7%. Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng từ 43.571 ngàn đồng 

(näm 1955) lên 79.154 ngàn đồng, tức tăng 81,67%, bình quân hàng năm 12.7%. 

Từ 1956-1960, tổng số thu ngân sách trên địa bàn không kể trợ cấp NSTW) là 

40.033 ngàn đồng, trong đó: Ngân sách địa phương cân đối là 24.403 ngàn đồng; 

tổng chi ngân sách địa phương 27.922 ngàn đồng. Trợ cấp NSTW là 3.519 ngàn 

đồng, tỷ lệ trợ cấp NSTW so với tổng số chi NS là 12,60%.9 

- Lĩnh vực thống kê công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải và 

bưu điện 

Các công trình xây dựng phân theo ngành công nghiệp, giao thông, nông 

nghiệp, văn hóa, y tế… hàng quý, 6 tháng, năm, sau đó chuyển sang chế dộ 

báo cáo tiến độ 10 ngày một lần theo Nghị định số 745-TTg, ngày 17/10/1957 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ về xây dựng cơ 

bản. Chi cục đã giao cho bộ phận thống kè chuyên ngành tiến hành thu thập 

những công trình có khối lượng trọng điểm của tỉnh.  

Trong thống kê công nghiệp, thực hiện Quyết định số 85-TTg, ngày 

1/4/1960 của Thủ tướng Chính phủ chuyển chế độ báo cáo định kỳ thành chế 

độ báo cáo 10 ngày và hàng tháng.  

Tiến hành thu thập các thông tin thống kê về số lượng các xí nghiệp công 

nghiệp địa phương, giá trị tổng sản lượng (giá cố định 1959), công nhân 

chuyên nghiệp và cán bộ kĩ thuật phân theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế, 

 
9Số liệu thống kê cơ bản 10 năm 1955-1964 - Chi cụcThống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1965 - trang 23, 253, 

260 
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nhóm A, B. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu và tính theo đầu người theo Quyết 

định số 337/TTg, ngày 31/12/1960 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chế 

độ báo cáo thống kê định kỳ về công nghiệp hàng tháng, quý và hàng năm. 

Thông tư số 63/ITg, ngày 14/3/1960 của Phó Thủ tướng về việc điều tra công 

nhân chuyên nghiệp và cán bộ kĩ thuật kèm theo phương án và biểu mẫu. 

Ban Thống kê đã giao cho bộ phận thống kê công nghiệp tiến hành thu 

thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê của những đơn vị công nghiệp quốc 

doanh có giá trị sản xuất lớn với khối lượng nhiều, gần khu vực thị xã Hà 

Tĩnh. Ngoài ra còn cử cán bộ xuống các xã trọng tâm sản xuất thủ công nghiệp 

để tiến hành điều tra theo phương pháp chọn mẫu. Kết quả phát triển công 

nghiệp, thủ công nghiệp trong thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi 

phục kinh tế vàthực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa tại Hà Tĩnh tăng nhanh là có 

sự đóng góp đáng kể của công nghiệp quốc doanh địa phương. Từ năm 1956 

chỉ thành lập Xưởng in Văn hóa đến năm l960 có 21 doanh nghiệp (trong đó 

có 9 doanh nghiệp nhóm A, 12 doanh nghiệp nhóm B) với giá trị tổng sản 

lượng 6765 ngàn đồng (giá cố dịnh 1959), chiếm tỷ trọng 21,87% giá trị tổng 

sản lượng công nghiệp. Đồng thời có sự vươn lên của người thủ công với 

nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và tác dụng của phong trào 

hợp tác hóa trong công nghiệp. Đến cuối năm 1960 có 11621 người tham gia 

HTX và tổ sản xuất, tạo ra giá trị tổng sản lượng (giá cố định 1959) là 23.842 

ngàn đồng, so với năm 1956 tăng 325.52%, bình quân hàng năm tăng 33,5%. 

Nhiều sản phẩm mới với số lượng lớn được tổ chức sản xuất trên địa bàn: 

Công cụ sản xuất phục vụ nông nghiệp, sản xuất dụng cụ gia dình, sản xuất 

vật liệu xây dựng… Trong vận tải, năm 1960, khối lượng vận chuyển 142.861 

tấn, khối lượng luân chuyển 10.306.200 tấn km, tốc độ tăng bình quân hàng 

năm (từ 1956 đến 1960) với khối lượng vận chuyển là 32.3%, tương tự khối 

lượng luân chuyển tăng 44,2%. Giá trị sản lượng kinh doanh bưu điện đến 

năm 1960 là 347 ngàn đồng, tốc độ tăng bình quân (từ 1956 dến 1960) là 

29,2%.10 

- Lĩnh vực thống kê nông - lâm nghiệp, thủy sản 

Thu thập và tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp theo định kỳ 10 ngày 

một lần báo cáo Cục Thống kê TW, cấp ủy Đảng và Ủy ban hành chính địa 

phương phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp theo 

Thông tư số 394/TTg, ngày 30/10/1958 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 

số 746/CTK, ngày 6/10/1960 của Cục Thống kê TW. Đây là một công việc 

 
10Số liệu thống kê cơ bản 10 năm 1955-1964- Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1965 - trang 39, 62, 

218 và 232 
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khó khăn, vất vả đòi hỏi sự kết hợp chật chẽ giữa ngành Thống kê với ngành 

Nông nghiệp và sự điều hành của Ủy ban hành chính các cấp. Trong điều kiện 

thiếu thốn phương tiện truyền đưa thông tin, phương tiện đi lại, phương tiện 

xử lý, tổng hợp báo cáo.  

Tiến hành điều tra thu thập thông tin thống kê diện tích đất với các chỉ 

tiêu chủ yếu sau: Diện tích đất canh tác bao gồm: Diện tích đất 2 vụ lúa, diện 

tích đất lúa 1 vụ, diện tích đất lúa màu, diện tích đất màu, diện tích đất mạ… 

Diện tích đất rừng. Diện tích các loại đất khác bao gồm: Diện tích đất thổ cư, 

diện tích đất bỏ hoang, diện tích đất đẩm, ao, hồ, diện tích đất bãi tha ma, 

đình, chùa, miếu mạo vv.... Theo phương án số 58/CTK, ngày 21/2/1958 của 

Cục Thống kê TW về điều tra đất đai năm 1958.  

Tiến hành điều tra thu thập các thông tin thống kê về những chỉ tiêu 

chủ yếu: Tổng đàn trâu, đàn bò phân theo tiêu thức giống, trâu, bò cái, 

nghé, bê, trâu, bò cày kéo. Tổng đàn lợn phân theo tiêu thức lợn nái, lợn 

thịt. Tổng số gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng...). Tính toán các chỉ tiêu bình 

quân chung cho hộ và riêng từng loại hộ chăn nuôi, từng loại gia súc trên 

100 ha gieo trồng... Diện tích và sản lượng nuôi cá, các công trình thuỷ 

lợi... Theo Thông tư số 99/TTg, ngày 25/4/1960 của Phó Thủ tướng về điều 

tra tình hình thủy lợi, chăn nuôi gia súc và cá.  

Trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế và 

thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa. Từ 6-1955 đến đầu năm 1956 phát động 

quần chúng tiến hành cuộc cải cách ruộng đất đã đem lại một luồng sinh khí 

mới thổi vào tinh thần người “dân cày" để mở đầu thời kỳ xây dựng quan hệ 

sản xuất mới ở nông thôn Hà Tĩnh. Sau 2 năm thực hiện, đến cuối năm 1960, 

Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, toàn tỉnh có 

2.226 hợp tác xã nông nghiệp với tỉ lệ hộ nông dân tham gia là 81,46%, trong 

đó có 188 hợp tác xã bậc cao với tỉ lệ hộ nông dân tham gia là 16,28%. Sản 

lượng lương thực quy thóc năm 1960 (mặc dù bị lũ  lịch sử ảnh hưởng tới vụ 

Chiêm và vụ Mùa) nhưng vẫn đạt 177.286 tấn, tăng bình quân hàng năm 

3,7%. Cùng với trồng trọt, chăn nuôi phát triển khá. Đặc biệt là đàn trâu năm 

1960 có 61.954 con, täng bình quân hàng năm là 3,8%; đàn lợn năm 1960 có 

152.459 con. Lượng bình quân hàng năm là 9,9%, tăng liên tục từ năm 1957 

đến 1960.11 

- Lĩnh vực thống kê thương mại, giá cả, vật tư kỹ thuật 

Thu thập các thông tin về mạng lưới thương nghiệp quốc doanh và hợp 

tác xã mua bán. Tổng mức hàng hóa bán lẻ xã hội phân theo thị trường có tổ 

chức (Quốc doanh, hợp tác xã, tư bản Nhà nước) và thị trường tự do (thương 

 
11Số liệu thống kê cơ bản 10 năm 1955-1964 - Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1965 - trang 31, 88, 

99, 107. 191. 193 
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nghiệp tư doanh, nông dân bán lẻ). Tổng mức bán buôn và bán lẻ của thương 

nghiệp thuần túy cũng theo dõi các chỉ tiêu như trên. Giá trị hàng hóa thu mua 

của mậu dịch quốc doanh và HTX mua bán phân theo hàng hóa công nghiệp 

và nông nghiệp. Thu mua hàng xuất khẩu, thực hiện báo cáo tiến độ thu mua 

10 ngày một lần theo Chị thị số 190/CTK, ngày 12/5/1958 của Cục Thống kê 

TW về việc bổ sung kế hoạch và phương pháp điều tra sức mua. Thực hiện 

Chỉ thị số 858/CTK, ngày 9/11/1960 của Cục Thống kê TW về việc theo dõi 

tiến độ thu mua hàng hóa. Báo cáo giá nông - lâm nghiệp, thủy sản và giá tiêu 

dùng hàng thiết yếu theo Chỉ thị số 159/TTg ngày 21/7/1960 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác thống kê vật giá. Thực hiện Quyết định số 

111-TTg, ngày 21/5/1960 của Thủ tướng Chính Phủ, ban hành chế độ báo cáo 

thống kê định kỳ về cung cấp vật tư kỹ thuật hàng tháng, quý, năm kèm theo 

giải thích ghi báo cáo và phụ lục nguyên, vật liệu.  

Trong giai đoạn này, mạng lưới thương nghiệp được mở rộng; tổng mức 

bán lẻ xã hội tăng nhanh; đến năm 1960 đạt 45.928 ngàn đồng, so với năm 

1957 tăng 33,88%, bình quân năm tăng 15,7%. Đặc biệt là thị trường có tổ 

chức năm 1960 đạt 33.033 ngàn đồng, so với năm 1957 tăng 145,47%, bình 

quân năm tăng 56,8%. Chi phối hoàn toàn bán buôn thương nghiệp thuần túy, 

tổng mức bán buôn thương nghiệp năm 1960 đạt 17.530 ngàn đồng, so với 

năm 1957 tăng 89,28%, bình quân năm tăng 40,8%, trong đó: Thị trường có tổ 

chức chiếm tỉ trọng 97,34%. Giá trị hàng hóa thu mua của mậu dịch quốc 

doanh và hợp tác xã mua bán năm 1960 đạt 9.115 ngàn đồng, tăng so với năm 

1955 là 693,30%, bình quân năm tăng 51,3%.12 

- Lĩnh vực thống kê dân số - văn xã 

Tiến hành Tổng điều tra dân số miền Bắc đến thời điểm 01/04/1960 theo 

Thông tư số 297-TTg, ngày 12/8/1959 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra 

dân số toàn miền Bắc. Kế hoạch điểu tra dân số toàn miền Bắc của Thủ tướng 

Chính phủ (kèm theo thông tư trên) và Thông tư số 337-TTg, ngày 12/9/1959 

của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đối bản Kế hoạch Tổng điểu tra dân số. 

Hà Tĩnh thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra do ông Nguyễn Trọng Thể - Phó 

Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Mân - Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê làm Phó ban trực, trưởng hoặc phó các ngành liên 

quan làm thành viên. Tương tự như tỉnh, ở các huyện cũng thành lập Ban 

chỉđạo. Công tác Tổng điều tra dân số 1960 được sự quan tâm của cấp ủy 

Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong tỉnh, thực sự là nhiệm 

vụ trung tâm đột xuất của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Công tác 

tổ chức, chỉ đạo được rà roát kỹ càng từ khâu tuyên truyền, cổ động đến công 

tác xử lý, chỉnh trang, nghiệm thu phiếu điều tra. Ngay cả công tác xác định 

thời điểm tiến hành Tống điều tra, nhiều huyện giao cho lực lượng huyện đội 

 
12Số liệu thống kê cơ bản 10 năm 1955-1964 - Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1965 238, 245. trang 

235, 236 



 
25 

 

chịu trách nhiệm đốt lửa trên núi, nổ bộc phá, bắn súng làm ám hiệu 0 giờ, 

khởi đầu thời điểm cuộc Tổng điều tra. Trong cuộc Tổng điều tra này, nhiều 

người đã trở thành cán bộ thống kê Nhà nước chuyên trách như: Ông Nguyễn 

Ngại (Đức Thọ), ông Trần Nghị (Nghi Xuân)... Hàng năm phối hợp với ngành 

công an, lao động thương binh xã hội tiến hành điều tra dân số với các thông 

tin chính là dân số có cuối kỳ, sinh, chết, đi, đến để tính dân số bình quân. Thu 

thập các thông tin phản ánh đời sống cán bộ công nhân viên và nông dân theo 

Nghị định số 192/TTg, ngày 7/4/1958 của Thủ tuớng Chính phủ về cải thiện 

đời sống công nhân, cán bộ, thống kê chế độ lương và kế hoạch hóa quỹ lương 

khu vực sản xuất, Nghị định số 270/TTg, ngày 31/5/1958 của Thủ tướng 

Chính phủ về cải thiện đời sống công nhân, cán bộ, thống kê chế độ lương và 

kế hoạch hóa quỹ lương khu vực hành chính sự nghiệp. Thông qua Ty Giáo 

dục thu thập thông tin các chỉ tiêu chủ yếu: Thanh toán nạn mù chữ và bổ túc 

văn hóa ngoài giờ làm việc, số lượng trường học phổ thông, cán bộ giảng dạy, 

số học sinh, số học sinh tốt nghiệp (phân theo cấp học và giới tỉnh). Thông qua 

báo cáo, Ty văn hóa - Thông tin thu thập các chỉ tiêu như: Số lượng sách phát 

hành (phân theo sách chính trị, sách văn nghệ, sách khoa học, sách giáo khoa, 

các loại sách khác), số lượng tạp chí và báo chí phát hành, sổ sách thư viện, Số 

người đọc và mượn sách, số lượng nhà văn hóa. Thông qua Ty Y tế thu thập 

các chỉ tiêu chủ yếu sau: Cơ sở phòng và chữa hệnh (số cơ sở điều trị phân 

theo bệnh viện, bệnh xá, số giường bệnh, phòng khám bệnh, trạm y tế xã, đội 

y tế lưu động), cơ sở y tế phục vụ phụ nữ và trẻ em (số phòng hộ sinh, giường 

hộ sinh), số cán bộ y tế (phân theo trình độ ngành y, ngành dược, nhà nước và 

dân lập), kết quả chữa bệnh (số người khám, điển trị, phát thuốc, tiêm chủng).  

Dân số bình quân Hà Tĩnh năm 1960 là 697.000 người, tăng thuần túy 

bình quân hàng năm (1957-1960) là 3,1%. Sách phát hành năm 1960 có 700 

ngàn bản, tăng bình quân hàng năm (1956-1960) là 49,73%. Số trường phổ 

thông năm học 1960-1961 là 325 trường, tăng bình quân hàng năm (1956-

1960) là 7,1%, tương tự số học sinh 94.713 người, tăng 23,38%, trong đó số 

học sinh nữ là 38.606 người, tăng 35,5%. Trạm xá xã năm 1960 có 179 cái, 

tăng bình quân hàng năm (1956-1960) là 44,93%, tương tự, cán bộ y sỹ trung 

cao cấp là 38 người, tăng 5,95%, y tá có 222 người, tăng 163%.13 

Nhìn chung công tác thống kê giai đoạn này triển khai một số văn bản về 

chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp thống kê trong điều kiện hình thành từng 

bước những người làm công tác thống kế chuyên trách ở các cấp hành chính 

từ tỉnh dến xã. Do vậy, chất lượng cũng như số lượng của các thông tin thống 

kê còn những hạn chế nhất định. 

Công tác tổ chức và bộ máy hoạt động 

Tháng 02/1956, thực hiện điều lệ 695/TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh thành lập Ban Thống kê thuộc Ủy ban Kế 

 
13  Số liệu thống kê cơ bản 10 năm 1955- 1964 - Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1965 - trang 18, 301, 302, 305, 306, 308 
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hoạch tỉnh và điều động các ông sau làm chuyên trách công tác Thống kê: Ông 

Võ Đình Hậu - Cán bộ cải cách ruộng đất chuyển sang, ông Nguyễn Phong- 

Cán bộ Ty Giáo dục chuyển sang, ông Trần Đạt - Tốt nghiệp Đại học nhân 

dân tuyển dụng. Tháng 7/1956, Ủy ban hành chính tỉnh điều động 4 ông là: 

Ông Nguyễn Mân - Chánh Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh, ông Trần 

Nghĩa - Huyện ủy viên huyện Đức Thọ, ông Nguyễn Hồng Đạt - Cán bộ Thư 

ký đoàn Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh, ông Trần Đạt - chuyên viên ở 

Ban Thống kê tỉnh, tham gia lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ của Cục Thống kê 

TW mở tại 61 - Hàng Bồ - Hà Nội. Cuối năm 1956, lớp học kết thúc, ông Trần 

Nghĩa được giữ lại làm cán bộ của Cục Thống kê TW, còn ông Nguyễn Mân, 

ông Nguyễn Hồng Đạt được Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh phân công làm 

công tác thống kê. 

 Tháng 5/1957, thực hiện Nghị định số 142/TTg, ngày 8/4/1957 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định lại tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan thống kê 

các cấp, các ngành. Chi cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh chính thức được thành lập. 

Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh quyết định ông Nguyễn Mân - Chánh Văn 

phòng Ủy ban hành chính làm Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hà Tĩnh. Với 

đội ngũ cán bộ là 4 người (ông Võ Đình Hậu, ông Nguyễn Phong, ông Trần 

Đạt, ông Nguyễn Hồng Đạt). 

 Năm 1959, Tỉnh ủy Quyết định cử ông Nguyễn Mân đi học Trường 

Nguyễn Ái Quốc 2 tại Vinh Nghệ An. Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh quyết 

định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh - huyện ủy viên - Bí thư Đoàn Thanh 

niên Lao động Việt Nam huyện Thạch Hà làm Phó Chi cục trưởng. Cuối năm 

1960, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh có quyết định điều động ông Nguyễn 

Bá Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch 

Ủy ban hành chính huyện Thạch Hà. 

 Tổ chức bộ máy các bộ phận của Văn phòng Chi cục gồm:  

+ Bộ phận Thống kê nông - lâm nghiệp và đời sống nông dân có 3 người 

do ông Nguyễn Cường phụ trách.  

+ Bộ phận Thống kê công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải có 3 

người do ông Nguyễn Hồng Đạt phụ trách.  

+ Bộ phận Thống kê Thương nghiệp có 2 người do ông Trần Văn Hoanh 

phụ trách.  

+ Bộ phận Thống kê Lao động Văn xã và hành chính quản trị có 2 người 

do ông Nguyễn Phong phụ trách.  

Bộ máy thống kê cấp huyện (Nằm trong ban kế hoạch hoặc ban kinh tế 

huyện) và được phân công như sau: Huyện Hương Khê có 2 người do ông Hồ 

Xuân Ban phụ trách. Huyện Kỳ Anh có 2 người do ông Nguyễn Văn Thinh phụ 

trách. Huyện Cẩm Xuyên có 1 người là Nguyễn Đình Chùy phụ trách. Huyện 

Can Lộc có 2 người do ông Nguyễn Thăng phụ trách. Huyện Thạch Hà có 
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Nguyễn Minh Lý phụ trách. Huyện Nghi Xuân có ông Nguyễn Sỹ Tinh phụ 

trách. Huyện Hương Sơn có ông Bùi Hưng Hóa phụ trách. Huyện Đức Thọ có 

ông Trần Cương phụ trách. Còn thị xã Hà Tĩnh khi đó chưa thành lập mà chỉ là 

một khu hành chính cấp tỉnh thuộc huyện Thạch Hà do ông Hồ Quảng phụ trách.  

Công tác thống kê xã, phường thực hiện theo Thông tư số 106/TTg ngày 

25/3/1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban thống kê xã. Song 

thực tế nhiều xã, phường chưa thành lập, chỉ những xã, thị trấn có điều kiện 

kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu báo cáo công tác thống kê cho huyện và 

tỉnh nhiều mới có cán bộ thống kê xã.  

Thông tư số 811/CTK-TC, ngày 24/10/1960 của Cục Thống kê TW và 

Ban công tác nông thôn TW quy định tổ chức và nhiệm vụ của bộ máy thống 

kê trong các Hợp tác xã nông nghiệp, nghề cá, nghề muối. Thực hiện thông tư 

này, các Hợp tác xã cơ bản bố trí cán bộ làm công tác thống kê trong bộ phận 

kế toán thống kê. Như vậy, đến năm 1960, Ban thống kê xã trên địa bàn Hà 

Tĩnh mới thành lập được ở những nơi có Hợp tác xã bậc cao và một số nơi có 

điều kiện bố trí được cán bộ thống kê Hợp tác xã. 

 Nhìn chung, công tác thống kê giai đoạn này về tổ chức bộ máy Chi cục 

đã phân chia thành 4 bộ phận chuyên ngành để theo dõi cập nhật thông tin 

thống kê kinh tế - xã hội: Một là Nông - lâm nghiệp và đời sống nông dân, hai 

là công nghiệp. xây dựng và giao thông vận tải, ba là thương nghiệp, bốn là 

lao động - văn xã. Tổ chức thống kê cấp huyện đang là một bộ phận nằm trong 

phòng kinh tế hoặc Ban Kế hoạch huyện. Văn phòng Chi cục Thống kê Hà 

Tĩnh có 12 người, cấp huyện có 13 người. Đội ngũ cán bộ chủ yếu được tỉnh, 

các huyện tuyển dụng, điều động từ các ngành khác sang nên trình độ chuyên 

môn không đồng đều và chưa qua đào tạo nghiệp vụ thống kê. Song đội ngũ 

cán bộ thống kê có tinh thần hăng say làm việc, nhiệt tình trong công tác, tuân 

thủ các phương pháp thống kê nên xử lý, tổng hợp, lập báo cáo kịp thời phục 

vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Ủy ban hành 

chính các cấp. Thống kê các Sở, Ty, ngành cấp tỉnh đã hình thành phòng Kế 

hoạch - Thống kê và bố trí cán bộ theo dõi, cập nhật, tổng hợp thống kê. Công 

tác thống kê từng buớc phản ánh toàn diện các hoạt động của ngành một cách 

có hệ thống. Công tác thống kê các Xí nghiệp, Nông trường... từng bước phân 

công cụ thể, bố trí người và được tổ chức lúc đầu cùng bộ phận kế hoạch. Sau 

khi có chế độ hạch toán thống nhất, công tác thống kê cùng với bộ phận kế 

toán thành phòng kế toán - thống kê.  

Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị được 

cấp ủy Đảng và chính quyền cấp tỉnh quan tâm.  

Các chuyên ngành thống kê đã mở những lớp đào tạo huấn luyện cho 

thống kê cơ sở là cán bộ thống kê tổng hợp các ty, công ty kinh doanh, xí 

nghiệp công nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp, các xã tập trung ngành nghề 
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thủ công nghiệp... Trong điều kiện phương tiện giao thông đi lại khó khăn 

nhưng với tinh thần yêu nghề, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động nên các lớp 

tập huấn học viên tham gia đầy đủ, đúng thành phần và chất lượng, tiếp thu 

nội dung có hệ thống. 

Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và trang thiết bị của ngành Thống kê Hà 

Tĩnh nhìn chung còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nơi làm việc được bố trí trong 

khuôn viên của UBHC tỉnh với một số cơ quan khác như Ủy ban Kế hoạch 

tỉnh... Với vài phòng làm việc nhà tranh tại Nhà Thư viện tỉnh và khu lưu niệm 

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (1957) bây giờ. Trang thiết bị làm việc chủ yếu là 

bàn tính gãy bằng tay. Văn bản đánh máy chung với Văn phòng Ủy ban hành 

chính tỉnh. Sản phẩm của ngành: Các báo cáo kết quả điều tra, báo cáo tháng, 

quí, 6 tháng, năm. Niên giám thống kê 2 năm xuất bản một lần. Đặc biệt các 

thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội chuẩn bị cho Đại hội tỉnh Đảng bộ năm 

1960, Chi cục Thống kê tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành cấp tỉnh biên 

soạn và cho xuất bản cuốn "Số liệu cơ bản về tình hình kinh tế - văn hóa 

của tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1931 đến năm 1958" vào năm 1959. 

3.2. Thống kê Hà Tĩnh giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

văn hóa xã hội chủ nghĩa lần thứ nhất 1961-1965 

Ngày 21/12/1960, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 

5/NQ-TVQH, tách Cục Thống kê TW ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, 

thành cơ quan trực thuộc Chính phủ, đổi tên là Tổng cuc Thống kê. Chính phủ 

ban hành Nghị dịnh số 131/CP ngày 29/9/1961 thành lập Tổng cục Thống kê 

trực thuộc Chính phủ. 

Giai đoạn này, công tác thống kê Hà Tĩnh thực hiện những công việc 

chủ yếu là: 

- Lĩnh vực Thống kê tổng hợp 

 Ngoài báo cáo và những công việc như ở giai đoạn trên, Chi cục Thống 

kê Hà Tĩnh còn tính các chỉ tiêu thu nhập quốc dân. Công nhận và công bố 

hoàn thành kế hoạch Nhà nước theo Thông tư số 818/CTK, ngày 10/6/1961 về 

kế hoạch thí điểm tính thu nhập quốc dân ở địa phương. Quyết định số 57-

TTg, ngày 26/4/1963 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức điều tra cân đối thu 

chi tiền mặt hàng năm của Nhân dân. Quyết định số 112/CP, ngày 22/7/1964 

của Hội đồng Chính phủ về việc xét duyệt công nhận và công bố việc hoàn 

thành kế hoạch Nhà nước. Thông tư số 71/TTg, ngày 22/7/1964 của Thủ 

tướng Chính phủ, quy định tạm thời về nội dung xét duyệt và công nhận hoàn 

thành kế hoạch nhà nước hàng năm. Thông tư số 856/TCTK, ngày 22/10/1964 

của Tổng cục Thống kê, hướng dẫn thi hành Quyết định số 112/CP, ngày 

22/7/1964 về việc xét duyệt công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch nhà 

nước hàng năm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính 

tỉnh, Chi cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với các 
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ngành Tài chính, Ngân hàng, Ủy ban Kế hoạch và các ngành liên quan khác 

tích cực xây dựng bộ máy hạch toán thống nhất. Các cơ sở kinh tế trong tỉnh 

cơ bản chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật báo cáo thống kê.  

Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội 

chủ nghĩa 5 năm lần thứ nhất. Tổng giá trị công nông nghiệp Hà Tĩnh (theo 

giá cố định 1959) năm 1965 đạt 123.406 ngàn đồng, bình quân hàng năm 

(1961-1965) täng 2,3%, trong đó: Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 

năm1965 là 29.706 ngàn đồng, bình quân hàng năm giảm 0,8%. Giá trị tổng 

sản lượng nông nghiệp nãm 1965 là 93.650 ngàn đồng, bình quân hàng năm 

tăng 3,43%. Từ 1961-1965, tổng số thu ngân sách trên địa bàn (không kê trợ 

cấp Ngân sách TW) là 65.088 ngàn đồng, trong dó: Ngân sách địa phương cân 

đối là 10.262 ngàn đồng, tổng chi ngân sách địa phương 54.992 ngàn đồng. 

Trợ cấp Ngân sách TW là 5.730 ngàn đồng, tỷ lệ trợ cấp Ngân sách TW so với 

tổng số chi NS là 10,42%. Vào giữa năm 1964, Hà Tĩnh tập trung cho công tác 

chuẩn bị chuyển nềnkinh tế từ thời bình sang thời chiến, mà Hà Tĩnh là một 

trong điểm bắn phá của để quốc Mỹ trong chiến tranh ném bom miền Bắc, nên 

các chỉ số kinh tế - xã hội tăng chậm lại, thậm chí một số chỉ tiêu giảm so với 

thời kỳ hàn gắn vét thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, 

cải tạo xã hội chủ nghĩa (1957-1960).14 

Đặc biệt các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội chuẩn bị cho Đại hội 

tỉnh Đảng bộ năm 1965 (Do chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của 

đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt trrên địa bàn Hà Tĩnh nên không tiến hành đại 

hội) và Tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất 

(1961-1965). Chi cục Thống kê tỉnh đã chủ trì phối hợp với các ngành cấp 

tỉnh biên soạn và cho xuất bản cuốn "Số liệu thống kê cơ bản 10 năm từ 

năm 1955 đến năm 1964" vào năm 1965. 

- Lĩnh vực thống kê công nghiệp, giao thông vận tải và bưu điện tiến 

hành thu thập các thông tin chủ yếu 

Ngoài những công việc về thu thập, xử lý. báo cáo như đã nêu ở phần 

trên. Chi cục Thống kê Hà Tĩnh triển khai các chế độ báo cáo cho cơ sở theo 

Quyết định số 12-QĐ/TTg, ngày 18/02/1963 của Thủ tướng Chính phủ, ban 

hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm của các xí nghiệp 

công nghiệp. Quyết định số 93-QĐ/TCTK, ngày 23/02/1963 của Tổng cục 

Thống kê, ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các xí 

nghiệp quốc doanh và xí nghiệp công tư hợp doanh loại lớn, xí nghiệp quốc 

doanh và xí nghiệp công ty hợp doanh loại nhỏ và các hợp tác xã sản xuất thủ 

công nghiệp. Quyết định số 21/QĐ-LB, ngày 11/01/1963 của Tổng cục Bưu 

điện- Truyền thanh và Tổng cục Thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê 

định kỳ hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện kế hoạch bưu điện và 

 
14Số liệu thống kê 1965-1968- Chi Cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản näm 1972 - trang 25, 158 
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truyển thanh. Quyết định số 80/QĐ-LB, ngày 14/02/1963 của Bộ Giao thông 

vận tải và Tổng cục Thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về 

vận tải. Quyết dịnh số 96- QĐ/TCTK, ngày 26/3/1963 của Tổng cục Thống kê 

về tổ chức điều tra điển hình vốn đầu tư của cấp xã, HTX nông nghiệp.  

Kết quả phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trong thời kỳ phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất tại Hà Tĩnh tăng không đáng kể. Công 

nghiệp quốc doanh địa phưong đến năm 1965 có 41 doanh nghiệp (trong đó có 

29 doanh nghiệp nhóm A, 12 doanh nghiệp nhóm B) với giá trị tổng sản lượng 

8.393 ngàn đồng (giá cố định 1959), chiếm tỷ trong 28,20% giá trị tổng sản 

lượng công nghiệp, so với năm 1960 tăng 124.07%, bình quân năm giai đoạn 

này tăng 4,41%. Đồng thời bộc lộ những nhược điểm của phong trào hợp tác 

hóa trong công nghiệp, đến cuối năm 1965 còn 5741 người tham gia HTX và 

tổ sản xuất (bằng 49,40% so với năm 1960): Giá trị tổng sản lượng thủ công 

nghiệp (giá cố định 1959) là 21.252 ngàn đồng, so với năm 1960 giảm 

10,86%, bình quân hàng năm giảm 2,3%. Trong vận tải, khối lượng vận 

chuyển năm 1965 là 256.199 tấn, khối lượng luân chuyển 13.384.800 tấn km, 

tốc độ tăng bình quân hàng năm (từ 1960 đến 1965) với khối lượng vận 

chuyển là 12,4%, tương tự khối lượng luân chuyển tăng 5,4%.15 

- Lĩnh vực thống kê nông - lâm nghiệp, thủy sản và đời sống nông dân 

Thu thập và tổng hợp tiến độ sản xuất nông nghiệp theo định kỳ 10 ngày 

một lần báo cáo Tổng cục Thống kê, cấp ủy Đảng và Ủy ban hành chính địa 

phương phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất nông nghiệp theo 

Thông tư số 394/TTg, ngày 30/10/1958 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 

số 746/CTKTW, ngày 06/10/1960 của Cục Thống kê TW. Hàng năm, tiến 

hành điều tra thu thập thông tin thống kê diện tích đất, diện tích gieo trồng các 

loại cây, năng suất, sản lượng, chân nuôi gia súc, gia cầm, cá... Giai đoạn này, 

công tác thống kê nông - lâm nghiệp thủy sản và đời sống nông dân còn thực 

hiện các công việc chủ yếu sau: Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo điều tra thống 

kê thu hoạch vụ sản xuất Đông Xuân 1960-1961 theo Thông tư số 160-TTg. 

ngày 24/4/1961 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai Phương án số 1054/QĐ-

TCTK, ngày 14/10/1961 của Tổng cục Thống kê về điểu tra tình hình thu nhập 

và phân phối của HTX nông nghiệp năm 1961. Tiến hành thực hiện Thông tư 

số 462-TTg, ngày 05/12/1961 của Phủ Thủ tướng về việc điều tra tình hình sử 

dụng lao động nông thôn. Quyết định số 79-QĐ-LB, ngày 09/01/1963 của Ban 

cải tạo nông thôn và Tổng cục Thống kê, ban hành hệ thống chi tiêu và biểu 

mẫu báo cáo về tình hình thu nhập và phân phối. 

Trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội chủ nghĩa, Hà Tĩnh vẫn tập 

trung đẩy mạnh sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và chăm lo tốt các mặt đời 

sống văn hóa - xã hội. Trong nông nghiệp biện pháp hàng đầu là phấn đấu 

đưa vụ sản xuất Hè Thu thành vụ chính và tiếp tục đẩy mạnh công tác thủy 

 
15  Số liệu thống kê 1965-1968 - Chi cục Thống kê kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1972 - trang 36, 45, 132 
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lợi. Diện tích gieo trồng lúa Hè Thu năm 1965 đạt 11.280 ha, tăng bình quân 

hàng năm 9,68%. Sản lượng lương thực quy thóc năm 1965 (mặc dù trong 

hoàn cảnh chiến tranh) nhưng vẫn đạt 222.308 tấn, tăng bình quân hàng năm 

4,42%. Song chăn nuôi không ổn định chỉ có đàn trâu tăng qua các năm, đến 

năm 1965 có 71.934 con. tăng bình quân hàng năm là 3,1%. Đàn lợn năm 

1965 có 152.852 con, tăng không đáng kể. Đàn bò năm 1965 có 84.183 con, 

giảm bình quân hàng năm 0,5%.16 

- Lĩnh vực thống kê thương mại, giá cả, vật tư kỹ thuật 

Ngoài báo cáo tiến độ thu mua 10 ngày một lần, báo cáo giá nông - lâm 

nghiệp, thủy sản và giá tiêu dùng hàng thiết yếu, giai đoạn này còn thực hiện 

các vấn để chủ yếu như: Thực hiện báo cáo hàng hóa tồn kho theo Quyết định 

số 121- QĐ/TTg-NT, ngày 22/2/1961 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chế 

độ, biểu mẫu báo cáo tình hình hàng hóa tổn kho của ngành nội thương, phê 

chuẩn cho Tống cục Thống kê ban hành chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình 

hàng hóa tồn kho cho các Bộ. Triển khai Quyết định số l83-QĐ/LB, ngày 

31/3/1964 của liên bộ Nội thương - Tổng cục Thống kê,ban hành biểu mẫu, 

Quyết định số 1073-QĐ/TCTK-TN, ngày 30/4/1964 của Tổng cục Thống kê, 

ban hành biểu mẫu báo cáo tổng hợp thống kê định kỳ về thương nghiệp áp 

dụng cho các Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố. Quyết định số 95-TTg, ngày 

25/9/1963 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến và tăng cường công tác 

tính Chỉ số bán lẻ. Quyết định số 130-TCTK-TN, ngày 10/10/1963 của Tổng 

cục Thống kê, ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về chỉ số vật giá 

áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định số 131-

TCTK-TN, ngày 24/10/1963 của Tổng cục Thống kê, ban hành biểu mẫu báo 

cáo thống kê định kỳ về chỉ số vật giá áp dụng các sở, ty và công ty chuyên 

doanh, các cửa hàng điển hình. Trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm lần thứ nhất, tổng mức bán lẻ xã hội tăng tương đối khá, đến năm 1965 

đạt 70.252 ngàn đồng, so với năm 1960 tăng 52,96%, bình quân năm tăng 

8,9%. Đặc biệt là thị trường có tổ chức năm 1965 đạt 58.197 ngàn đồng, so 

với năm 1960tăng 76,18%, bình quân năm tăng 12%. Giá trị hàng hóa thu mua 

của mậu dịch quốc doanh và HTX mua bán, năm 1965 đạt 20.350 ngàn đồng, 

tăng so với năm 1960 là 123,26%, bình quân năm tăng 17,4%.17 

- Lĩnh vực thống kê dân số-văn xã 

Ngoài công tác thu thập các thông tin chính như:Dân số có cuối kỳ, sinh, 

chết, đi, đến để tính dân số bình quân. Số lượng trường học phổ thông, cán bộ 

giảng dạy, số học sinh, số học sinh tốt nghiệp. Số lượng sách phát hành, số 

lượng tạp chí và báo chí phát hành, số sách thư viện, số người đọc và mượn 

sách, số lượng nhà và hóa. Cơ sở phòng và chữa bệnh, cơ sở y tế phục vụ phụ 

 
16  Số liệu thống kê 1965-1968 - Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1972- trang 72, 79, 85 
17 Số liệu thống kê 1965-1968 Chi cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1972 - trang 141, 151  
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nữ và trẻ em, số cán bộ y tế, kết quả chữa bệnh... Giai đoạn này, còn phải thực 

hiện Thông tư số 27-TT/LB NV-TCTK, ngày 09/5/1962 của Liên bộ Nội vụ - 

Tổng cục Thống kê, hướng dẫn cách chọn xã điển hình và làm báo cáo thống 

kê định kỳ về sinh, tử và kết hôn. Thông tư số 767-TT/LB NT-TCTK, ngày 

07/11/1962 của Liên bộ Nội thương - Tổng cục Thống kê, ban hành biểu mẫu 

điểu tra và biểu mẫu thống kê tổng hợp cấp phiếu vải năm 1963. Nghị định số 

14/CP, ngày 01/02/1961 của Hội đồng Chính phủ, ban hành bản quy định tạm 

thời về thành phần quỹ tiền lương. Thông tư số 86-TT/TTg, ngày 22/8/1962 

của Thủ tướng Chính phù về việc thi hành Nghị dịnh 14-NĐ/CP, quy định 

thành phần quỹ tiền lương. Thông tư số 301-TT/TTg, ngày 20/7/1961 của 

Thủ tuớng Chính phủ về việc điều tra tình hình sử dụng lao động ở các thành 

thị. Thông tư số 462-TT/TTg, ngày 05/12/1961 của Thủ tuớng Chính phủ về 

việc điều tra tình hình sử dụng lao động ở nông thôn. Quyết định số 64-

QĐ/TTg, ngày 12/7/1963 của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn cho Tổng cục 

Thống kê ban hành bản quy định tạm thời về bảng phân loại lao động trong 

các ngành kinh tế quốc dân. Quyết định số I19-QĐ/TCTK, ngày 13/7/1963 

của Tổng cục Thống kê, ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về 

lao động tiền lương, áp dụng cho các bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan 

trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể TW và các Chi cục Thống kê. 

Quyết định số 86- QĐ/TCTK, ngày 12/2/1962 của Tổng cục Thống kê, ban 

hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về tình hình phát triển sự nghiệp thể 

dục thể thao trên toàn miền Bắc. Quyết định số 85- OĐ/TCTK, ngày 

11/02/1963 của Tổng cục Thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê định 

kỳ về tình hình phát triển sự nghiệp y tế trên toàn miền Bắc; dân số bình 

quân Hà Tĩnh năm 1965 là 786.938 người, tăng thuần túy bình quân hàng 

năm (1960-1965) là 2,4%. Số trường phổ thông năm học 1965-1966 là 491 

trường, tăng bình quân hàng năm (1961-1965) là 8,6%, tương tự số giáo viên 

là 3.628 người, tăng 9,9%, số học sinh 131.739 người, tăng 6,9%, trong đó số 

học sinh nữ là 59.481 người, tăng 9,1%. Trạm xá xã năm 1965 có 258 cái, 

tăng bình quân hàng năm (1960- 1965) là 7,6%, tương tự, cán bộ y sỹ trung 

cao cấp là 260 người, tăng 46,9%, y tá có 864 người, tăng 31,2%.18 

- Lĩnh vực phương pháp chế độ thực hiện các công việc chủ yếu sau 

Thực hiện Nghị định số 27-NĐ/CP, ngày 22/02/1962 của Hội đồng 

Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu 

mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra. Thực hiện Nghị định số 82-

NĐ/CP, ngày 03/6/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc phân chia các ngành 

trong nền kinh tế quốc dân và Thông tư số 51-TT/TTg. ngày 03/6/1963 của 

Thủ tướng Chính phủ giải thích Nghị định trên. Thông tư số 559-TCTK, ngày 

26/9/1963 của Tổng cục Thống kê hướng dẫn việc sắp xếp các tổ chức, đơn vị 

và cơ quan vào các ngành kinh tế quốc dân.  

 
18Số liệu thống kê 1965-1968 - Chi Cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản năm 1972 - trang 20, 169, 171, 171,172 
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- Công tác tổ chức và bộ máy hoạt động 

Cán bộ lãnh đạo Chi cục có ông Nguyễn Mân - Chi cục trưởng. Đầu năm 

1961, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh quyết định điều động ông Võ Xuân 

Đương - cán bộ Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Chi cục trưởng.  

Tổ chức Chi cục Thống kê có các phòng, bộ phận:  

+ Năm 1960, thành lập phòng Thống kê nông - lâm nghiệp, thủy sản và 

đời sống nông dân có 7 người do ông Nguyễn Cường làm Trưởng phòng đến 

năm 1964 chuyển sang cơ quan khác, bổ nhiệm ông Phan Mạnh Phương - 

Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân làm Trưởng phòng.  

+ Năm 1960, thành lập phòng Thống kê công nghiệp, xây dựng, giao 

thông vận tải, bưu điện có 6 người do ông Nguyễn Hồng Đạt làm Trưởng 

phòng đến năm 1965 chuyển đi làm Giám đốc cơ khí Ấp Bắc, bổ nhiệm ông 

Nguyễn Ngại làm Trưởng phòng.  

+ Phòng Thống kê Thương nghiệp có 4 người do ông Trần Văn Hoanh 

làm Trưởng phòng. 

+ Bộ phận Tổng hợp, có 3 người do ông Võ Đình Hậu phụ trách. Năm 

1961 thành lập phòng do ông Võ Đình Hậu làm Trưởng phòng đến năm 1964 

chuyển sang cơ quan khác, bổ nhiệm ông Trần Quang Vinh làm Phó trưởng 

phòng phụ trách.  

+ Bộ phận Tổ chức - Hành chính quản trị - Dân số - Văn xã có 8 người 

do ông Nguyễn Phong phụ trách. Năm 1963, thành lập phòng Tổ chức - Hành 

chính, Chi cục điều động ông Bùi Hưng Hóa - Trưởng phòng Thống kê huyện 

Hương Sơn làm Trưởng phòng.  

+ Năm 1964, thành lập phòng Dân số - Văn xã có 3 người do ông 

Nguyễn Phong làm Trưởng phòng.  

+ Năm 1961, thành lập Trường nghiệp vụ sơ cấp có 3 người do ông Võ 

Xuân Đương - Phó Chi cục trưởng kiêm Hiệu trưởng. ông Đặng Đôn Phong 

làm Hiệu phó. 

- Thống kê cấp huyện, số lượng cán bộ công chức của ngành 

Phòng Thống kê huyện Hương Khê có 2 người do ông Hồ Xuân Bản làm 

Trưởng phòng đến năm 1964 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông 

Trịnh Lưu làm Trưởng phòng. Phòng Thống kê huyện Kỳ Anh có 3 người do 

Đỗ Xuân Phùng làm Trưởng phòng. Phòng Thống kê huyện Cẩm Xuyên có 2 

người, do ông Nguyễn Đình Chùy làm Trưởng phòng. Phòng Thống kê huyện 

Can Lộc có 2 người, do ông Nguyễn Quốc Tuấn làm Trưởng phòng. Phòng 

Thống kê huyện Thạch Hà có 4 người, do ông Trương Hữu Tiếu làm Trưởng 

phòng. Phòng Thống kê huyện Nghi Xuân có 2 người do ông Nguyễn Sỹ Tình 

làm Trưởng phòng. Phòng Thống kê huyện Hương Sơn có 3 người do ông Bùi 

Hưng Hóa làm Trưởng phòng;đến năm 1963, Chi cục điểu động làm Trưởng 

phòng Tổ chức - Hành chính Văn phòng Chi cục; Chi cục bổ nhiệm ông 
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Nguyễn Đình Quảng làm Trưởng phòng. Phòng Thống kê huyện Đức Thọ có 

3 người do Trần Cương làm Trưởng phòng. Bộ phận Thống kê thị xã Hà Tĩnh 

có Hồ Quảng phụ trách Thống kê xã thực hiện theo Thông tur số 85-TTg-TC, 

ngày 11/9/1964 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số điều về chế độ đãi 

ngộ đối với cán bộ xã: Thông tư số 1005/TCTK-TCCB, ngày 07/12/1964 của 

Tổng cục Thống kê hướng dẫn chấn chỉnh bộ máy thống kê xã và thi hành chế 

độ đãi ngộ đối với cán bộ thống kê xã; Bản quy dịnh số 1025/TK-TCCB, ngày 

07/12/1964 của Tổng cục Thống kê về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và các 

chế độ công tác cần thiết của Ban thống kê xã. 

- Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị 

 Năm 1961, thành lập Trường sơ cấp Thống kê tỉnh, ngay sau đó trườmg 

nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Hàng năm mở nhiều lớp 

đào tạo cán bộ thống kê cho cấp xã, các doanh nghiệp, các hợp tác xã.  

Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và trang thiết bị của ngành Thống kê Hà 

Tĩnh. Chi cục Thống kê tương đối hoàn chỉnh về mặt tổ chức, có trụ sở riêng. 

Sau khi Văn phòng Tỉnh ủy chuyển sang địa điểm mới, Chi cục Thống kê tiếp 

quản khu làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy với khuôn viên và nhà làm việc tại 

khu vực Sở Công an hiện nay.  

Sản phẩm của ngành: Các báo cáo kết quả điểu tra, báo cáo tháng, qúy. 6 

tháng, năm. Tổ chức biên soạn Niên giám thống kê 2 năm I lần. 19 

3.3. Thống kê Hà Tĩnh giai đoạn chống chiến tranh phá hoại miền Bắc 

của bọn xâm lược Mỹ, chi viện sức người sức của cho miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc 1966-1975 

 Đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định tại cuộc họp Tổng kết 10 năm thành 

lập TCTK năm 1965: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có tính toán, phải 

có kiểm tra, ăn bao nhiêu, dùng bao nhiêu, sản xuất như thế nào, tình hình 

quản lý ra sao đều phải nắm vững, nếu không có khoa học thống kê thìchúng 

ta sẽ  không làm nổi".20 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tại Hội nghị tổng kết công tác 

Thống kê miền Bắc năm 1966 cũng cho rằng "Số liệu thống kê không phải là con 

số chết, mỗi con số thống kê đều có ý nghĩa của nó" và "Tình hình nước mình thế 

hiện trong con số, tương lai ở trong con số, kế hoạch cũng ở trong con số".21 

Giai đoạn này, công tác thống kê Hà Tĩnh thực hiện những công việc 

chủ yếu sau:  

- Lĩnh vực thống kê tổng hợp 

 Ngoài báo cáo và những công việc tính các chỉ tiêu thu nhập quốc dân, 

cân đối thu chi tiền mặt trong Nhân dân và những công việc khác như ở giai 

đoạn trên. Chi cục Thống kê Hà Tĩnh còn triển khai thực hiện Nghị định số 

115-NĐ/CP, ngày 29/6/1966 của Hội đồng Chính phủ về chế độ thống kê và 

 
19Năm 1965, Chì cục Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn "Số liệu lịch sử (1955-1964)” 
20Những văn kiện chính về công tác thống kê - Tập II - trang 12, 13 NXB TCTK - năm 1972 
21Những văn kiện chính về công tác thống kê - Tập III trang 7, 16 NXB TCTK - năm 1972 
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báo cáo thống kê thiệt hai về chiến tranh; Quyết định số 735/TCTK, ngày 

05/8/1966 của Tổng cục Thống kê ban hành các biểu mẫu và quy định cụ thể 

về chế độ báo cáo thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại về chiến 

tranh; Thông tư số 916/TCTK-TT, ngày 30/9/1966 của Tổng cục Thống kê 

hướng dẫn thi hành Nghị định 115/CP của Hội đồng Chính phủ; Nghị định số 

179/CP, ngày 28/12/1967 của Hội đồng Chính phủ, ban hành bản quy định 

mới về chế độ báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước;Quyết 

định số 07/TCTK, ngày 20/4/1968 của Tổng cục Thống kê ban hành bản quy 

định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch 

Nhà nước áp dụng cho các Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW.  

-  Lĩnh vực thống kê công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải và 

bưu điện 

 Ngoài thực hiện các công việc báo cáo tiến độ 10 ngày/lần, báo cáo 

nhanh như thời kỳ trước. Thời kỳ này, công tác thống kê công nghiệp còn thực 

hiện báo cáo theo Thông tư số 76-TT/TTg - CN ngày 7/5/1966 của Thủ tướng 

Chính phủ, quy định về việc phân ngành cụ thể trong Công nghiệp: Tổng cục 

Thống kê ra Quyết định số 4861/TCTK ngày 2/6/1966 ban hành bản quy định 

về phân ngành cụ thể Công nghiệp: Thông tư số 970-TT/LB ngày 25/9/1971 

của Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê hướng dẫn thi hành việc thống 

nhất tổ chức Kế toán và Thống kê ở xí nghiệp công nghiệp địa phương: Quyết 

định số 248 TCTK-PPCĐ ngày 28/12/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành 

bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về 

giao thông vận tải áp dụng cho Bộ giao thông vận tải và Quyết định số 

249/TCTK - PPCĐ ngày 28/12/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành bản 

quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về 

giao thông vận tải áp dụng cho Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương: Quyết định số 47/TCTK - PPCĐ ngày 22/3/1972 của Tổng cục 

Thống kê ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống 

kêđịnh kỳ chính thức về công nghiệp áp dụng cho các Uỷ ban hành chính tỉnh, 

thành pho trực thuộc Trung ương: Quyết định số 48/TCTK - PPCĐ, ngày 

22/3/1972 của Tổng cục Thống kê ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu 

mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về công nghiệp áp dụng cho các bộ 

ngành có quản lý công nghiệp.  

- Lĩnh vực thống kê nông - lâm nghiệp, thủy sản và đời sống nông dân 

Thực hiện Thông tư số 500/TT - LB ngày 21/9/1969 của Liên Bộ Nông 

nghiệp- Tổng cục Thống kê về việc điều tra diện tích đất đã sử dụng trong 

nông nghiệp và đất còn khả năng nông nghiệp có đến cuối năm 1969; Quyết 

định số 92-QĐ/TTg ngày 21/5/1970 của Thủ tướng Chính phủ công tác điều 
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tra kết thúc diện tích gieo trồng và điều tra năng suất, sản lượng các loại cây 

nông nghiệp; Thông tư số 05-TT/LB ngày 06/5/1970 của Liên Bộ Lao động - 

Tổng cục Thống kẻ quy định về việc điều tra toàn diện số lượng lao động 

nông nghiệp và điều tra điển hình một số chỉ tiêu chất lượng trong nông 

nghiệp: Quyết định 156-QĐ/TCTK - PPCĐ ngày 05/8/1971 của Tổng cuc 

Thống kê ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê lao động chính thức 

về nông nghiệp, lâm nghiệp áp dụng cho các UBHC, tỉnh thành pho trực thuộc 

Trung ương: Quyết dinh 157-QĐ/TCTK - PPCĐ ngày 12/8/1971 của Tổng 

cục Thống kê ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê lao động chính 

thức về nông nghiệp, lâm nghiệp áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

trực thuộc Trung ương.  

- Lĩnh vực thống kê thương mại, giá cả, vật tư kỹ thuật 

Thực hiện nhiều quyết định Liên Bộ Nội thương, Ngoại thương, Tổng 

cục Thống kê về lĩnh vực thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vi cơ sở 

Lương thực, Xuất - nhập khẩu hàng hoá, Thương mại của các Ty Thương 

nghiệp và các Cục kinh doanh như: Quyết định số 320-QĐ/LB ngày 06/5/1966 

của Liên Bộ Ngoại thương - Tổng cục Thống kê ban hành biểu mẫu báo cáo 

thống kê định kỳ về ngoại thương áp dụng cho các công ty kinh doanh xuất 

nhập khẩu ở các tỉnh, thành phố; Quyết định số 11/QĐ - LB ngày 27/12/1968 

của Liên Bộ Nội thương - Tài chính - Tổng cục Thống kê - Tổng cục Lương 

thực ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về tình hình tiểu thương 

(thương nghiệp, ăn uống) và người phục vụ sửa chữa cá thể HTX áp dụng cho 

Sở, Ty Thương nghiệp, lương thực, y tế, văn hóa. Quyết dịnh 931/QĐLB ngày 

22/11/1968 của Liên bộ Nội thương -Tổng cục Thống kê ban hành các biểu 

mẫu báo cáo Thống kê định kỳ chính thức về kinh doanh thương nghiệp án 

dụng cho các sở, ty thương nghiệp và các cục kinh doanh. Quyết định số 299-

QĐ/TTg ngày 27/10/1971 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo 

thống kê, kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị cơ sở thuộc ngành Nội 

thương. Báo cáo vật tư thực hiện theo Thông tư số 61/TTg-CN ngày 

29/5/1965 của Thủ tuớng Chính phủ về việc sửa đổi thời điểm báo cáo tổn kho 

vật tư hàng năm (0h00’ ngày 01/01 và 01/7). Quyết định số 137-QĐ/TCTK-

PPCĐ ngày 10/7/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành bản quy định cụ thể 

hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư - kỹ thuật áp 

dụng cho Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết 

định số 343/TTg ngày 14/12/1971 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ 

báo cáo thống kê và kế toán định kỳ chính thức của các đơn vị vật tư - kỹ 

thuật. Quyết định số 52 QĐ/TCTK/PPCĐ ngày 08/3/1972 của Tổng cục 

Thống kê ban hành bản quy định cụ thể nội dung báo cáo thống kê, kế toán 
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định kỳ chính thức của các đơn vị cung ứng kỹ thuật. Quyết định 137/TCTK - 

PPCĐ ngày 10/7/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành cụ thể hệ thống biểu 

mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư - kỹ thuật áp dụng cho Ủy 

ban hành chính tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương. 

- Lĩnh vực thống kê dân số - văn xã 

 Triển khai thực hiện Quyết định số 142/TCTK - PPCÐ ngày 17/7/1971 

của Tổng cục Thống kê ban hành quy định cụ thế hệ thống biểu mẫu báo cáo 

thống kê định kỳ chính thức về dân số, áp dụng các Ủy ban hành chính tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định 148/TCTK - PPCĐ ngày 

26/7/1971 của Tổng Cục Thống kê ban hành bản quy định cục thể hệ thống 

biểu mẫu thống kê định kỳ chính thức về lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ 

khoa học kỹ thuật và công nhân kỹ thuật áp dụng cho các Ủy ban hành chính 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 163-QĐ/TCTK - PPCĐ 

ngày 13/8/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo thống kê 

định kỳ chính thức về giáo dục, văn hóa, y tế, thông tin truyền thanh, thể dục 

thể thao, nhà ăn tập thể, đời sống công nhân viên chức áp dụng cho các Ủy 

ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

- Lĩnh vực phương pháp chế độ 

 Thực hiện Quyết định số 129/TTg TN ngày 24/7/1967 của TTg CP về 

việc thành lập tổ chức lập bảng giá cố định mới; Quyết định số 7-QĐ/TTg-TN 

ngày 17/6/1968 của Thủ tuướng Chính phủ về nguyên tắc xác định giá cố 

định. Quyết định số 198 QĐ/CP ngày 26/10/1970 của Hội đồng Chính phủ 

ban hành bảng giá cố định mới 1970; Quyết định số 02 QĐ/TCTK ngày 

05/01/1971 của Tổng cục Thống kê ban hành giá cố định mới 1970 và Thông 

tư số 262/TCTK ngày 24/3/1971 của Tổng cục Thống kê hướng dẫn sử dụng 

giá cố định mới.  

Ngày 05/8/1964, máy bay Mỹ ném bom ở Vinh và một số nơi của huyện 

Nghi Xuân. Ngày 26/3/1965, máy bay Mỹ ném bom ở Rú Nài (thị xã Hà 

Tĩnh), Đèo Ngang (Kỳ Anh), Hương Khê. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy 

chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến, Chi cục Thống kê Hà Tĩnh 

sơ tán đến xã Thạch Tân (Thạch Hà); khoảng 6 tháng (từ tháng 8/1965 đến 

tháng 02/1966), sau đó chuyển sang tại xã Thạch Tiến (Thạch Hà) cũng được 

khoảng một năm 8 tháng (từ tháng 3/1966 đến tháng11/1967). Nhận định đế 

quốc Mỹ có thể bắn phá khu vực Hà Tĩnh ác liệt hơn; Tỉnh ủy, Ủy ban hành 

chính tỉnh chủ trương chuyển địa điểm sơ tán ra xa thị xã Hà Tĩnh về khu an 

toàn trong thời kỳ chống thực dân Pháp là khu miền tây huyện Can Lộc. Chi 

cục Thống kê được sơ tán tại xã Quang Lộc (Can Lộc) được 2 năm (từ tháng 

12/1967 đến tháng 11/1969), sau đó sang xã Trung Lộc (Can Lộc) được gần 2 

năm (từ tháng 12/1969 đến tháng 7/1971), tiếp đó sơ tán tại xã Thạch Thượng 

(Thạch Hà) được khoảng 2 năm (từ tháng 8/1971 đến tháng 12/1972). Đầu 
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năm 1973, sau Hiệp định Pari, Chi cục Thống kê tỉnh chuyển về thị xã Hà 

Tĩnh. Trong cả quá trình cơ quan sở tán đều phải mượn nhà dân, được Nhân 

dân tạo điều kiện tốt nhất trong những hoàn cảnh cụ thể có thể có để làm việc. 

Sơ tán đến đâu, cơ quan cũng phải đắp hẩm trú ẩn đầy đủ nên 3 lần bị địch 

đánh vào nơi sơ tán của cơ quan như Quang Lộc (Can Lộc), Thạch Tiến 

(Thạch Hà), đặc biệt là ở Trung Lộc (Can Lộc), mọi người trong cơ quan đều 

an toàn. Cơ quan thường xuyên cử 3 đến 5 người về thị xã Hà Tĩnh trực chiến 

bắn máy bay Mỹ. Hầu hết cán bộ đuợc cử đi vận chuyến hàng K8-K10 phục 

vụ cho các chiếntrường. Cơ quan có 7 người được tặng huy hiệu "Mồng 5/8", 

9 người được tặng huy hiệu "Bình Hà" của tỉnh Hà Tĩnh.  

Ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cán bộ Thống 

kê còn tham gia công tác đảm bảo cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đảm 

bảo giao thông, các hoạt động khác của Ủy ban hành chính tỉnh, huyện, thị xã.  

- Tổ chức bộ máy Thống kê ở tỉnh 

Lãnh đạo Chi cục Ông Nguyễn Mân - Chi cục trưởng, Ông Võ Xuân 

Đương làm Phó Chi cục trưởng. Giữa năm 1968, ông Nguyễn Mân nghỉ hưu; 

Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh bổ nhiệm ông Võ Xuân Đương làm Chi cục 

trưởng. Cuối năm 1968, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh bổ nhiệm ông Bùi 

Hưng Hóa làm Phó Chi cục trưởng. Năm 1973, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính 

tỉnh bổ nhiệm ông Phan Mạnh Phương làm Phó Chi cục trưởng.  

- Tổ chức Chi cục có các phòng, bộ phận 

+ Phòng Thống kê nông - lâm nghiệp có 7 người do ông Phan Mạnh 

Phương làm Trưởng phòng. Năm 1966 bổ nhiệm ông Trần Cơ làm Phó 

trưởng phòng. Năm 1973, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh bổ nhiệm ông 

Phan Mạnh Phương làm Phó Chi cục trưởng. Chi cục bổ nhiệm ông Trần 

Cơ làm Trưởng phòng.  

+ Phòng Thống kê công nghiệp có 10 người do ông Nguyễn Ngại làm 

Trường phòng.  

+ Phòng Thống kê Thương nghiệp có 4 người do ông Phạm Quang Tịnh 

làm Trưởng phòng.  

+ Phòng Tổng hợp có 5 người do ông Trần Quang Vinh làm Trưởng phòng. 

+ Phòng Lao động Văn xã có 4 người do ông Nguyễn Phong làm 

Trưởng phòng. 

+ Phòng hành chính quản trị có 8 người do ông Bùi Hưng Hóa làm 

Trưởng phòng đến cuối năm 1968 được Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh bổ 

nhiệm Phó Chi cục trưởng. Chi cục bổ nhiệm ông Trần Nghị làm Trưởng 

phòng. Đến năm 1969 Cục điều động ông Nghị sang theo dõi tổ chức, thi đua 

bổ nhiệm ông Lê Ánh Sáng làm Trưởng phòng.  

+ Trường nghiệp vụ sơ cấp có 3 người do ông Đặng Đôn Phong làm Hiệu 

phó, ông Võ Xuân Đương - Chi cục trưởng kiêm Hiệu trưởng. 

+ Năm 1973, thành lập phòng máy tính do ông Nguyễn Văn Mỹ làm 

Trưởng phòng.  
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Phòng Thống kê các huyện, thị xã được bố trí 

1. Huyện Đức Thọ có 6 người, ông Trần Cương làm Trưởng phòng đến 

năm 1974 nghỉ hưu, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Táo làm Trưởng phòng.  

2. Huyện Nghi Xuân có 4 người, ông Nguyễn Sỹ Tình làm Trưởng phòng 

đến năm 1973 chuyển sang đơn vị khác, bổ nhiệm ông Phan Ngọc Hà làm 

Trưởng phòng.  

3. Huyện Can Lộc có 5 người, ông Nguyễn Văn Tuấn làm Trưởng phòng. 

4. Huyện Thạch Hà có 8 người, ông Trương Hữu Tiếu làm Trưởng 

phòng, ông Nguyễn Sỹ Tương làm Phó trưởng phòng.  

5. Huyện Cẩm Xuyên có 4 người, ông Nguyễn Đình Chùy làm Trưởng phòng.  

6. Huyện Kỳ Anh có 5 người, ông Đỗ Xuân Phùng làm Trưởng phòng 

đến năm 1969 chuyển sang ngành khác. Chi cục bổ nhiệm ông Trần Nhựa làm 

Trưởng phòng, đến năm 1972 chuyển sang ngành khác. Chi cục bổ nhiệm ông 

Hổ Phúc Ân làm Trưởng phòng.  

7. Thị xã Hà Tĩnh có 3 người, ông Bùi Trọng Cường làm Trưởng phòng.  

8. Huyện Hương Sơn có 6 người, ông Nguyễn Đình Quảng làm Trưởng 

phòng đến năm 1967 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Lương 

Văn Hảo làm Trưởng phòng đến năm 1969 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục 

bổ nhiệm ông Đào Viết Kính làm Trưởng phòng.  

9. Huyện Hương Khê có 5 người, ông Trịnh Lưu làm Trưởng phòng đến 

năm 1967 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quán 

làm Trưởng phòng.  

Nhìn chung trình độ chuyên môn giai đoạn này, cán bộ được tăng cường 

từ trường đại học và trung cấp của ngành Thống kế tương đối nhiều. Một số 

cán bộ được cử đi học chuyên tu, tại chức chuyên ngành thống kê trở về công 

tác. Cán bộ làm nghiệp vụ thống kê đã được trải qua thực tế và thu được nhiều 

kinh nghiệm...Các sản phẩm thống kê: Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, 

niên giám thống kê...  

Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác thống kê trang bị hàng chục 

máy Ca si ô, máy Aseota 117. Năm 1973, Khởi công xây dựng trụ sở mới 

tại thị xã Hà Tĩnh. 

Ngày 5/4/1974, Chính phủ ra Nghị định số 72/CP ban hành Điều lệ về 

tổ chức và hoạt động của Tổng Cục Thống kê đồng thời Thủ tướng ban 

hành Quyết định số 84-TTg ngày 18/4/1974 cho phép Tổng cục Thống kê 

quản lý tập trung thống nhất theo cấp hành chính (ngành dọc) từ trung 

ương đến các huyện, thị xã về các mặt: Tổ chức bộ máy, biên chế quỹ 

lương, kinh phí hoạt động.  

 Thực hiện chủ trương này, đại diện Tổng cục đã nhận bàn giao bộ 

máy tổ chức, nhân sự của địa phương. Ngành Thống kê Hà Tĩnh bước vào 

thời kỳ mới. Thời kỳ quản lý tập trung thống nhất công tác thống kê trên 

phạm vi miền Bắc. 
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Hưởng ứng chủ trương của Tổng cục về tăng cường cán bộ cho miền 

Nam mới được giải phóng, Chi cục Thống kê Hà Tĩnh đã chi viện: Năm 1975, 

ông Bùi Hưng Hóa - Phó Chi cục trưởng; ông Võ Xuân Đương - Chi cục 

trưởng; ông Mai Hồng được tăng cường Cán bộ Ban Thống nhất Miền Nam, 

giữ chức Trưởng Phòng Cục Thống kê tỉnh Long An… 

4. Nhận xét đánh giá công tác thống kê 1956 - 1975 

4.1. Những thuận lợi và khó khăn 

- Thuận lợi 

Đảng bộ tỉnh và Ủy ban hành chính tỉnh hết sức quan tâm và tạo điều 

kiện thuận lợi cho ngành Thống kê Hà Tĩnh ra đời và phát triển. Cấp tỉnh từ 

một Tổ Thống kê trong Ban Kế hoạch tỉnh gồm 3 người của những năm 

1956, 1957, nhanh chóng xây dựng Chi cục Thống kê từng bước lớn mạnh 

cả số lượng và chất lượng. Đến năm 1960, bộ máy của Chi cục Thống kê cơ 

bản có đủ các phòng, ban chuyên môn. Cấp ủy Đảng cũng quan tâm đến 

công tác đào tạo. Giữa năm 1956, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh đã cử 4 

người tham gia lớp bố túc kiến thức ngành Thống kê do Cục Thống kê TW 

mở tại Hà Nội. Cấp huyện từ một hai người thuộc Ban Kế hoạch hoặc Ban 

Kinh tế của những năm 1956,1957 cũng gấp rút xây dựng thành Phòng 

Thống kê cấp huyện trong năm 1960.  

Trung ương Đảng, Chính phủ và Tổng cục Thống kê ban hành nhiều 

quan điểm, chính sách và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thống kê 

đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước. Ngày 18/3/1957, Ban Bí thư ra Chỉ 

thị số 10-CT/TW về việc tăng cường lãnh đạo công tác thống kê. Ngày 

5/2/1960. Ban Bí thư ra Chỉ thị số 183-CT/TW về việc tăng cường công tác 

điều tra thống kê. Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, Chỉ thị, Quyết định về 

công tác tổ chức bộ máy thống kê, chế độ  báo cáo, điều tra…Tổng cục Thống 

kê ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ cho các Bộ, ngành Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố TW, 

Tổng cục Thống kê với các bộ ngành TW ban hành nhiều chế độ báo cáo tổng 

hợp, điều tra áp dụng cho các, tỉnh, thành phố TW, các cơ sở kinh tế thuộc 

phạm vi quản lý bộ, ngành vv… 

Cán bộ Thống kê đã dũng cảm thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều 

kiện trên địa bàn Hà Tĩnh thường có chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ rất 

ác liệt. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn còn tham gia chiến đấu và 

phục vụ chiến đấu, luôn học hỏi, sáng tạo trong công việc và hoàn cảnh có 

chiến tranh. Tình thương yêu của đội ngũ cán bộ nhân viên trong Văn phòng 

Chi cục cũng như giữa Chi cục với các phòng Thống kê huyện luôn đùm bọc 

lẫn nhau, cùng nhau vượt qua gian khó.  

Cán bộ làm công tác thống kê trẻ, nhiệt tình công tác, dốc hết tâm lực, 

nhiệt huyết cho chuyên môn. Chủ yếu cán bộ thống kê được tuyển dụng từ các 
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trường chuyên nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê, bộ đội, thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt năm 1960, sau khi hoàn thành Tổng 

điều tra Dân số, nhiều điều tra viên năng nổ, hoạt bát, nhiệt tình được tuyển 

dụng vào làm công tác thống kê các cấp. 

Được Nhân dân thương yêu, che chở, giúp đỡ về mọi mặt. Chi cục Thống 

kê Hà Tĩnh được thành lập và đang từng bước ổn định tổ chức, bộ máy, cơ sở 

vật chất kỹ thuật. Năm 1965, Mỹ bắn phá miền bắc, Hà Tĩnh là một trọng 

điểm. Chi cục phải đi sơ tán sang các xã của huyện Thạch Hà, Can Lộc ròng 

rã 8 năm với 7 địa điểm khác nhau. Cơ quan đi đến đâu cũng được Nhân dân 

thương yêu, che chở, giúp đỡ từ những thứ sinh hoạt hàng ngày của cán bộ 

đến các phương tiện làm việc. Đặc biệt trong chiến tranh, những thông tin 

thống kê luôn được Nhân dân cung cấp đầy đủ và đầy trách nhiệm. 

- Khó khăn 

Cán bộ thống kê các cấp chủ yếu thiếu được đào tạo có hệ thống, kinh 

nghiệm thực tiễn thống kê tích lũy còn mỏng. Cán bộ được tuyển dụng chủ 

yếu là điều tra viên khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra, bộ đội chuyên ngành, 

giáo viên, cán bộ cải cách ruộng đất. 

Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn thiếu tính khoa học, thiếu thống 

nhất. Nhiều chỉ tiêu trong hệ thống thiếu tính liên tục qua các giai đoạn thời 

gian và không gian. Phạm vi tính toán các chỉ tiêu theo từng năm khác nhau. 

Công tác hạch toán kế toán - thống kê ở các công nông trường, trạm 

trại, công ty, xí nghiệp, nhà máy..., còn bộc lộ nhiều yếu kém và thường 

xuyên thay đổi.  

 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho chuyên môn còn hạn chế, phương 

tiện đi lại, hệ thống thông tin liên lạc còn nhiều bất cập.  

Công tác chuyên môn bị chi phối nhiều trong hoàn cảnh chiến tranh, di 

chuyển nhiều địa điểm, tham gia các phong trào khác; Tổ chức lực lượng 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đắp đê, làm thủy lợi Linh Cảm...  

4.2. Những kết quả đạt được 

- Trong chặng đường hình thành xây dựng và phát triển của ngành Thống 

kê Việt Nam nói chung và Thống kê Hà Tĩnh nói riêng, giai đoạn (1955- 

1975) là giai đoạn có nhiều chuyển biến cả tổ chức bộ máy cùng như đội ngũ 

cán bộ: Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được kiện toàn từ tỉnh đến huyện. 

Từ một bộ phận nhỏ nằm trong Ủy ban kế hoạch của những năm 1956, tổ chức 

Chi cục được hình thành ở cấp tỉnh với lực lượng ngày càng đông về số lượng, 

tăng về chất lượng. Từng bước phân công theo các ngành chuyên môn kĩ thuật 

để cập nhật thông tin. Đến năm 1960, các phòng ban trong Chi cục lần lượt 

được thành lập. Đối với cấp huyện từ một hoặc hai người theo dõi công tác 

thống kê được bố trí cùng phòng kinh tế hoặc ban kế hoạch từng bước được 

tăng biên chế và đến năm 1960, cơ bản các huyện trên địa bàn thành lập phòng 
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Thống kê huyện. Thống kê các xã, mặc dù có Văn bản của Chính phủ thành 

lập Ban Thống kê xã những năm 1956, 1957; nhưng thực tế chỉ có một số 

xã hoạt động kinh tế tương đối lớn như: xã có làng nghề, có chợ huyện 

hoặc chợ vùng, xã sản xuất nông nghiệp tiên tiến mới bố trí được người 

làm công tác thống kê. Đến năm 1961, hệ thống thống kê cấp xã cơ bản 

được hình thành. Thống kê các ty, ngành cấp tỉnh, các xí nghiệp, liên hợp 

xí nghiệp cơ bản được hoạt động rất sớm; đa số thực hiện công tác tổng 

hợp thông tin phục vụ cho sự quản lý, điều hành của đơn vị và xử lý báo 

cáo lên cấp trên trực tiếp nhưng chưa có hệ thống chỉ tiêu thống nhất. Đến 

năm 1960, cùng với những chế độ báo cáo thống  kê, kế toán được ban hành, 

hệ thống thống kê này từng bước đi vào nề nếp. 

- Ngành Thống kê luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

thường xuyên hoặc đột xuất là tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền  

các cấp  kịp thời báo cáo và kiến nghị những vấn để về kinh tế, văn hóa, xã hội 

đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền 

và cơ quan kế hoạch cùng cấp. Hệ thống hóa công tác đánh giá và hoạch định 

sách lược phát triển kinh tế - xã hội cho từng năm và kế hoạch 5 năm phục vụ 

các kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ và HĐND tỉnh trong công cuộc cải tạo và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội trên mảnh đất Hà Tĩnh. Đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp 

thời các thông tin cho TW xử lý, tổng hợp. Trong 3 năm khôi phục kinh tế, xã 

hội sau chiến tranh chống thực dân Pháp (1955- 1957) và 3 năm cải tạo xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc (1958- 1960), ngành Thống kê tập trung cập nhật các 

thông tin: Phát triển sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu lương thực. 

Phong trào hợp tác hóa nông, công nghiệp, nghề cá, nghề muối, hợp tác xã 

mua bán, tín dụng... Ngành Thống kê từ tỉnh đến các xã tập trung làm báo cáo 

tiến độ sản xuất nông nghiệp. Tình hình sử dụng đất đai, trong đó coi trọng 

công tác khai hoang phục hóa đất đai để sản xuất lương thực, dân số, lao động. 

Tiến hành công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa trong đó coi trọng quy mô và số 

lượng của các loại hình HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề cá, nghề 

muối, mua bán, tín dụng, ăn uống... Giai đoạn 1961-1965, ngành Thống kê 

phản ánh các chỉ tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Mặc dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt, phương tiện đi lại, truyền đưa 

thông tin thiếu thốn, nhưng ngành Thống kê đã tập trung cập nhật thông tin 

thống kê về diễn biến tình hình thiệt hại chiến tranh và công tác chi viện cho 

các chiến trường trên địa bàn tỉnh một cách kịp thời. Thực hiện công tác thống 

kê thiệt hại theo Nghị định số 115/CP ngày 29/6/1966 của Hội đồng Chính phủ 

về chế độ thống kê và báo cáo thống kê những thiệt hại chiến tranh, Tổng cục 

Thống kê ra Quyết định số 735/TCTK-TH, ngày 05/8/1966 ban hành các biểu 

mẫu và quy định cụ thể về chế độ thống kê thiệt hai về chiến tranh. 
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- Bước đầu xây dựng được hệ thống chế độ hạch toán thống nhất về kế 

toán thống kê trên địa bàn. Công tác hạch toán kế toán thống kê được các 

ngành, các cấp quan tâm đặc biệt là các cơ quan quản lý kinh tế tổng hợp: Tài 

chính, Ngân hàng, Kế hoạch, Khoa học kỹ thuật, Lao động cùng các ngành 

chủ quản: Ty Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Giao thông, 

Xây dựng, Thương nghiệp v.v... Nhiều đoàn chỉ đạo công tác hạch toán kế 

toán thống kê được thành lập đã bám sát tình hình thực tiễn cơ sở, xây dựng và 

nhân rộng nhiều mô hình hạch toán giỏi của các đơn vị cơ sở. Mặc dù trong 

điều kiện chiến tranh ác liệt, nhưng việc chấp hành chế độ báo cáo kế toán và 

thống kê vẫn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác thống kê, kế toán 

được các ngành, các đơn vị cơ sở coi trọng.  

- Thực hiện Quyết định số 112/CP, ngày 22/7/1964 của Chinh phủ về 

việc xét duyệt công nhận và công bố việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước. 

Hàng năm, ngành Thống kê chủ trì cùng với các ngành quản lý kinh tế tổng 

hợp như: Tài chính, Kế hoạch, Ngân hàng... và các ngành chủ quản: Nông 

nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp... tiến hành quyết toán kế hoạch, quyết 

toán vật tư, nguyên, nhiên liệu... công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch 

Nhà nước, trích lập các quỹ: Khen thưởng, Phúc lợi, Phát triển sản xuất... có 

tác dụng trong việc động viên kịp thời phong trào thi đua lao động sản xuất 

trong các đơn vị sản xuất kinh doanh.  

- Thực hiện Quyết định số 168/TTg, ngày 05/9/1970 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc cải tiến kỹ thuật tính toán, từng bước cơ khí hóa và tiến lên 

tự động hóa công tác tính toán kinh tế Việt Nam. Ngành Thống kê Hà Tĩnh 

xác định đây là một công việc trọng tâm. Đầu năm 1971, phòng máy tính được 

thành lập phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác xử lý tài liệu nội bộ ngành. 

Xử lý Tổng điều tra dân số 01/10/1974, đồng thời phục vụ hỗ trợ các ngành: 

Ngân hàng, Lao động Thương binh xã hội, Thương nghiệp, Điện lực...  

- Vượt lên mọi khó khăn, gian khổ của cuộc chiến tranh phá hoại miền 

Bắc, công tác tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ Thống kê Hà Tĩnh vẫn 

ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ làm 

công tác thống kê các cấp và chất lượng hệ thống thông tin thống kê.  

- Những nguyên nhân tác động trực tiếp đến công tác thống kê. Có nhiều 

chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước sát với tình hình thống kê: 

Quan tâm xây dựng bộ máy và chính sách thu nhập của thống kê cơ sở (Xã, 

HTX, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...), công tác duyệt hoàn thành kế hoạch 

Nhà nước hàng năm của các doanh nghiệp, chuyển hoạt động thống kế từ 

ngành ngang sang ngành dọc vv.... Phối kết hợp các ngành trong việc thực 

hiện chế độ hạch toán thống nhất, chế độ ghi chép ban đầu. 
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III. Khái quát kinh tế - xã hội Nghệ Tĩnh, những chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước TW về công tác thống kê 1976-1991 

1. Kinh tế - xã hội Nghệ Tĩnh 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta đã hoàn toàn 

thắng lợi, non sông thu về một mối bằng chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử. Với mong muốn cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường 

xây dựng XHCN. Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa V, kỳ họp thứ 

hai ngày 27/12/1975 đã quyết định hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 

thành tỉnh Nghệ Tĩnh, có diện tích lớn nhất cả nước với 22.561 km2, dân số 

đông nhất toàn quốc với 2.627 ngàn người; mật độ dân số 116.4 người/ km2, 

bao gồm 27 đơn vị hành chính cấp huyện, 691 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng 

với việc thành lập tỉnh Nghệ Tĩnh, trong các tháng đầu năm 1976, diễn ra các 

hoạt động Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI, ngày 25/4/1976 thực sự trở 

thành “Ngày hội thống nhất non sông". Với tinh thần hồ hởi sau thắng Mỹ và 

lòng mong ước tiến nhanh, tiến mạnh lên Chủ nghĩa xã hội, ở Hà Tĩnh công 

trình Đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ được gấp rút thi công trong thời hạn 3 năm, tới 

ngày 26/3/1979 công trình hoàn thành với trữ lượng nước 345 triệu m³, có 

diện tích thực tưới 15.000 ha, chủ yếu của huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà. 

Tháng 02/1977 khởi công xây dựng dự án tiêu úng Sông Nghèn với lưu vực 

25.936 ha, chủ yếu của huyện Can Lộc và Đức Thọ. 

Ngày 09/5/1977, tại nhà A5 khu Quang Trung, thành phố Vinh, tiến hành 

Đại hội Đảng bộ Nghệ Tĩnh khóa IX (vòng 2), trong đó xác định: “Đẩy mạnh 

sản xuất, ổn định và đảm bảo đời sống Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu chống 

quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh khắc phục những mặt 

tiêu cực trong hoạt động kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ quan trọng nổi lên hàng 

đầu là phải tập trung lãnh đạo, giải quyết kỳ được vấn để lương thực, đáp ứng 

đủ nhu cầu của Nhân dân và cán bộ trên lãnh thổ, tiến tới có dự trữ".22 

Ngày 13/01/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 100 CT/TW 

về công tác khoán trong nông nghiệp và mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm 

và người lao động. Ngày 21/1/1981, Chính phủ ban hành quyết định 25 CP về 

phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ tài chính của 

các xí nghiệp quốc doanh. 

Nhìn chung thời kỳ này, cơ chế kinh tế vận hành theo kế hoạch hóa tập 

trung, quan liêu, bao cấp kéo dài sau 10 năm giải phóng; cả nước nói chung, 

Nghệ Tĩnh nói riêng nỗ lực lao động hàn gắn vết thương chiến tranh. Hàng 

loạt chính sách giá lương tiền được ban hành hòng cứu vãn tình thế; song cuộc 

khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra ngày càng trở nên trầm trọng hơn.  

Ngày 29/10/1986, tại Hội trường Nhà văn hóa lao động - Thành phố 

 
22LS Hà Tĩnh tập 2 trang 322 
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Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh tiến hành Đại hội Đảng thứ XII, Đại hội thảo 

luận Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tháng 12/1986, mở 

ra thời kỳ  đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội đất nước. 

Với khí thế cách mạng kiên cường, mô hình xây dựng xã hội mới bắt đầu 

hình hài. Trong công tác Thống kê được Đảng và Nhà nước ban hành những 

chủ trương lớn. Ngày 20/5/1988, Pháp lệnh Kế toán - Thống kê công bố theo 

lệnh số 06/LCT- HĐNN của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Ngày 19/02/1992, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 52-HĐBT 

về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống 

kê. Ngày 30/4/1992, liên hộ Tổng cục Thống kê - Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư số 01/TT-LB hướng dẫn thi hành Nghị định của Hội đồng Bộ trường về xử 

phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê.  

2. Hoạt động công tác Thống kê Nghệ Tĩnh 

Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và bước đầu cả nước tiến hành 

xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Công tác thống kê tiếp tục thực hiện công tác 

quản lý thống kê theo Quyết định số 84/TTg, ngày 18/4/1974 của Thủ tướng 

Chính phủ. Công tác hợp nhất 2 Chi cục Thống kê Nghệ An và Hà Tĩnh được 

tiến hành nhanh chóng, thuận lợi với sự hiện diện của Đại diện Tổng cục 

Thống kê và chứng kiến của chính quyền dịa phương.  

* Lãnh đạo Chi cục Thống kê Nghệ Tĩnh gồm có: 

 Ông Hồ Viết Thư - Chi cục trưởng, ông Phan Xuân Tư và ông Phan 

Mạnh Phương - Phó Chi cục trưởng.  

* Bộ máy Văn phòng Chi cục Thống kê bao gồm:  

- Phòng Tổng hợp có 6 người, ông Trần Quang Vinh làm trưởng phòng. 

- Phòng Cân đối có 5 người, ông Lê Đình Chung làm Trưởng phòng, ông 

Phạm Thiện làm Phó trưởng phòng.  

- Phòng Nông nghiệp có 12 người, ông Nguyễn Đình Lý làm Trưởng 

phòng, ông Trần Cơ và ông Nguyễn Văn Tải làm Phó trưởng phòng.  

- Phòng Công nghiệp có 4 người, ông Nguyễn Đình Nghĩa làm Trưởng phòng. 

- Phòng XDCB, vận tải có 8 người, ông Nguyễn Ngại làm Trưởng phòng. 

- Phòng Dân số - Lao động có 10 người, ông Đinh Văn Tý làm Trưởng phòng. 

- Phòng Thương nghiệp - Vật tư có 10 người, ông Nguyễn Văn Tần làm 

Trưởng phòng.  

- Phòng Tổ chức - Đào tạo có 6 người, ông Cao Tiến Tư làm Trưởng phòng. 

- Phòng Hành chính - Quản trị có 22 người, ông Thái Thuyết làm 

Trưởng phòng. 

- Phòng Máy tính có 40 người, ông Hồ Hữu Khoản làm Trưởng phòng.  

- Trường Thống kê có 8 người, ông Nguyễn Khắc Phúc làm Hiệu trưởng.  
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* Bộ máy Thống kê các huyện, thị xã được bố trí:  

- Huyện Đức Thọ có 6 người, ông Nguyễn Khắc Táo làm Trưởng phòng.  

- Huyện Nghi Xuân có 4 người, ông Lê Mạnh Hà làm Trưởng phòng. 

- Huyện Can Lộc có 5 người, ông Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng phòng, 

ông Trương Quốc Gia làm Phó trưởng phòng. 

- Huyện Thạch Hà có 8 người, ông Trương Hữu Tiếu làm Trường phòng.  

- Huyện Cẩm Xuyên có 4 người, ông Nguyễn Đình Chùy làm Trưởng phòng. 

- Huyện Kỳ Anh có 5 người, ông Hổ Phúc Ân làm Trưởng phòng. 

- Thị xã Hà Tĩnh có 2 người, ông Bùi Trọng Cường làm Trường phòng. 

- Huyện Hương Sơn có 6 người, ông Nguyễn Văn Lý làm Trưởng phòng. 

- Huyện Hương Khê có 5 người, ông Nguyễn Văn Quán làm Trưởng phòng.  

- Huyện Diễn Châu có 9 người, ông Trần Sỹ Liêm làm Trưởng phòng. 

- Huyện Yên Thành có 6 người, ông Nguyễn Duy Cương làm Trưởng phòng.  

- Huyện Quỳnh Lưu có 8 người, ông Hồ Tôn Chí làm Trưởng phòng.  

- Huyện Nghi Lộc có 7 người, ông Trần Đường làm Trưởng phòng.  

- Huyện Hưng Nguyên có 5 người, ông Trần Quang Thiện làm Trưởng phòng. 

- Huyện Nam Đàn có 8 người, ông Nguyễn Mạnh Tuyên làm trưởng phòng. 

- Huyện Đô Lương có 8 người, ông Hoàng Ngọc Tuyên làm Trưởng phòng. 

- Thành phố Vinh có 8 người, ông Phan Văn Thoan làm Trưởng phòng, 

ông Nguyễn Văn Ngoạt làm Phó trưởng phòng. 

- Huyện Thanh Chương có 7 người, ông Nguyển Văn Tưởng làm Trưởng 

phòng, ông Nguyễn Công Tựu làm Phó trường phòng.  

- Huyện Anh Sơn có 4 người, ông Nguyễn Văn Điệm làm Trưởng phòng.  

- Huyện Nghĩa Đàn có 6 người, ông Hồ Thành Chân làm Trưởng phòng.  

- Huyện Tân Kỳ có 5 người, ông Cao Khắc Thư làm Trưởng phòng.  

- Huyện Quỳ Châu có 5 người, ông Nguyễn Xuân Bào làm Trưởng phòng. 

- Huyện Quỳ Hợp có 5 người, ông Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng phòng.  

- Huyện Quế Phong có 4 người, ông Chu Văn Đam làm Trưởng phòng.  

- Huyện Con Cuông có 4 người, ông Lê Hồng Sơn làm Trưởng phòng, 

ông Nguyễn Quốc Trung làm Phó trưởng phòng. 

- Huyện Tương Dương có 4 người, ông Đậu Công Lý làm Trưởng phòng. 

- Huyện Kỳ Sơn có 3 người, ông Nguyễn Tài Thiều làm Trưởng phòng, 

ông Lương Thành Vinh làm Phó trưởng phòng.  

Thuận lợi cơ bản về tổ chức ngành Thống kê được quản lý theo ngành 

dọc từ TW đến các huyện, thị xã. Tuy nhiên tình hình kinh tế, xã hội Nghệ 

Tĩnh thời kỳ này gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 1977, hạn hán xây ra nghiêm 

trọng, đến tháng 8 - 9/1977 nhiều cơn bão (trong đó có cơn bão liên tiếp đổ bộ 

vào vùng Nghệ Tĩnh gây thiệt hại lớn về người, tài sản, nhà cửa, mùa màng 

của Nhà nước và Nhân dân. Một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là nông dân rơi 

vào cảnh khốn khó. Khắp nơi trong tỉnh biểu thị tình cảm “lá rách ít đùm lá rất 
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nhiều", bà con vùng thiệt hại nhẹ giúp bà con vùng thiệt hại nhiều. Đồng bào 

cả nước cùng chia sẻ những khó khăn của Nhân dân Nghệ Tĩnh. 

Năm 1976, thực hiện chủ trương của Tổng cục Thống kê về việc tăng 

cường lực lượng cán bộ cho các tỉnh miền Nam, Cục Thống kê Nghệ Tĩnh đã 

cử 36 cán bộ trưởng, phó và nhân viên lên đường làm nhiệm vụ. Số cán bộ 

thuộc Văn phòng Chi cục có: Trần Cơ, Đoàn Minh Phụng, Trần Trọng Sỹ, 

Nguyễn Duy Bá, Cao Khắc Thư, Đặng Công Đích, Nguyễn Hữu Nam... và một 

số cán bộ thống kê cấp huyện: Phan Văn Thắng (Đô Lương), Trần Sỹ Liêm 

(Diễn Châu), Nguyễn Đình Thảo (Thành Vinh), Nguyễn Văn Thành (Tân Kỳ), 

Đinh Văn Nhân (Yên Thành), Lê Trọng Long (Nam Đàn), Thái Văn Luân (Can 

Lộc), Nguyễn Thị Là (Hưng Nguyên), Nguyễn Hữu Tuất (máy tính)...  

Năm 1977, tiếp tục chi viện tiếp 18 cán bộ: Nguyễn Văn Mỹ (Phó trưởng 

phòng máy tính), Bùi Quang Hương (Phó trưởng phòng Cẩm Xuyên), Hoàng 

Văn Minh (Phó trưởng phòng Kỳ Anh), Nguyễn Đình Nghĩa (Trưởng phòng 

chi cục), Nguyễn Huy Khang (Trưởng phòng Nam Đàn), Nguyễn Văn Điệm 

(Trường phòng Anh Sơn), Nguyễn Như Cương (Trưởng phòng Yên Thành), 

Mai Văn Phúc (Phó trưởng phòng Đức Tho), Trần Minh Nghi (Con Cuông), 

Nguyễn Bùi Doãn (Trưởng phòng Con Cuông), Lê Văn Thiện, Phan Thị Kiều, 

Dương Thị Cầm (Văn phòng Chi cục), Nguyễn Thanh Hải (Thanh Chương) và 

Lê Thị Tự (Trường Thống kê).  

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, Chi cục Thống kê Nghệ Tĩnh 

cử 2 cán bộ tăng cường cho Thống kê tỉnh Sơn La là Phạm Thiện (Trưởng 

phòng Văn phòng Chi cục) và Nguyễn Đức Thắng (Cán bộ), sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ, các đồng chí trở về Chi cục Thống kê Nghệ Tĩnh. 

 Đối với lực lượng cán bộ tăng cường cho các tỉnh phía Nam, sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ một số cán bộ trở về Chi cục Thống kê Nghệ Tĩnh như: 

Đặng Công Đích, Trần Minh Nghi, Trần Nhân Khoái, Tăng Thị Xuân, Chế 

Đình Triêm, Mai Hồng, Thái Văn Luân, Vũ Sĩ Nhật, Phan Văn Thắng, Trần Sĩ 

Liêm, Nguyễn Duy Bá, Đoàn Minh Phụng, Nguyễn Thị Là, Nguyễn Như 

Cuơng, Lê Thiện, Nguyễn Đình Nghĩa, Bùi Quang Hương... Một số cán bộ ở 

lại miền Nam "sinh cơ lập nghiệp" như: Trần Sĩ Thứ, Âu Trọng Trân, Nguyên 

Văn Tăng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Bùi Doãn, Hà Lê Khoa... Một số cán 

bộ hiện nay không còn nữa như: Trần Cơ, Phạm Hữu Tường, Nguyễn Đình 

Hảo... Về cán bộ lãnh đạo năm 1977, ông Trần Quang Vinh - Nguyên Trưởng 

phòng Tổng hợp được Tổng cục Thống kê bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng, 

Tổng cục Thống kê điều động bổ nhiệm ông Bùi Hưng Hóa – nguyên Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê Minh Hải làm Phó Chi cục trưởng. Tổng cục Thống 

kê điều động ông Phan Mạnh Phương vào Ban chỉ đạo điều tra đất ở miền 

Nam. Năm 1980, Tổng cục Thống kê bổ nhiệm ông Thái Thuyết - nguyên 

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Phó Chi cục trưởng. 
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* Đến thời điểm này, lãnh đạo Chi cục có các ông sau:  

Chi cục trưởng: ông Hồ Viết Thư; Phó Chi cục trưởng: ông Phan Xuân 

Tư, ông Nguyễn Cảnh Khánh, ông Trần Quang Vinh, ông Thái Thuyết và ông 

Bùi Hưng Hóa.  

Có thể nói thời kỳ này công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của chi cục 

Thống kê Nghệ Tĩnh có nhiều biến động nhất trong lịch sử hình thành và phát 

triển của ngành, bởi những lý do cơ bản sau:  

Một là: Công việc thống kê giai đoạn này hết sức nặng nề, ngoài công 

việc báo cáo ước tính, chính thức tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm còn phải 

tiến hành thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, vật tư sản xuất, đánh giá lại tài 

sản sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở hành chính nhà nước 

phục vụ yêu cầu thay đổi chính sách quản lý, điều chỉnh giá cả... Báo cáo tiến 

độ sản xuất 5 ngày/lần đè nặng, dồn ép cán bộ làm công tác thống kê ngày 

đêm không biết miệt mỏi.  

Hai là: Công cụ truyền đưa thông tin lạc hậu, phương tiện chuyên môn 

nghiệp vụ thay phiên nhau đi công tác Hà Nội nhằm kịp thời gian các loại báo 

cáo, nhất là báo cáo tiến độ và báo cáo kiểm kê hàng hóa, vật tư... 

Ba là; Tiền lương thấp, giá cả leo thang nhanh chóng, thiếu đói lương 

thực, thực phẩm trầm trọng khiến đời sống cán bộ công chức hết sức khó 

khăn. Trong các năm 1979, đến 1981 đã có 59 cán bộ công chức phải "xin 

nghỉ mất sức" và "về hưu trước tuổi”, trong đó có nhiều cán bộ công chức 

năng lực còn sung sức như: ông Đinh Văn Tý, ông Nguyên Hữu Miêng, ông 

Cao Tiến Tư, ông Bùi Công Đại, ông Đặng Công Đích, ông Nguyễn Văn Quý 

(Văn phòng Chi cục), Cao Văn Dị (Diễn Châu), Trần Đạt (Kỳ Anh)...  

Giai đoạn 1981-1986, trong bối cảnh nền kinh tế có những chuyển động 

theo hướng đổi mới, khu vực nông nghiệp có Chỉ thị 100, khu vực doanh 

nghiệp có Quyết định 25, 26 CP… vai trò làm chủ của các thành phần kinh tế 

từng bước được xác lập, giảm dần cơ chế 2 giá, hình thành cơ chế 1 giá... 

Công tác thống kê từng bước thay đổi, tăng dần các cuộc điều tra chọn mẫu, 

tiến hành các cuộc điều tra định kỳ, giảm dần chế độ báo cáo định kỳ.  

Năm 1981, ông Hồ Viết Thư nghỉ hưu, Tổng cục Thống kê quyết định bổ 

nhiệm ông Nguyễn Cảnh Khánh - Phó Chi cục trưởng giữ chức Chi cục 

trưởng. Căn cứ Nghị định số 86/HĐBT, ngày 04/8/1983 của Hội đồng Bộ 

trưởng, Tổng cục Thống kê có Quyết định số 80/TCTK/QĐ ngày 08/3/1984 

"Về việc chuyển Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc 

TW thành Cục Thống kê".  

* Đến cuối năm 1986, tổ chức bộ máy và cơ cấu tổ chức ngành Thống 

kê Nghệ Tĩnh bố trí như sau: Tổng số cán bộ công chức là 266 người.  

Lãnh đạo Cục 4 người. 

Cục trưởng: Ông Nguyễn Cảnh Khánh.  

Phó Cục trưởng: Ông Trần Quang Vinh, ông Thái Thuyết và ông Bùi Hưng Hóa. 
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* Các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục có 116 người 

1. Phòng Tổng hợp - Cân đối có 8 người, ông Trần Điệng làm Trưởng 

phòng và các ông, bà: ông Đặng Đình Thảo, bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn 

Thị Long, ông Nguyễn Văn Sang, ông Nguyễn Duy Bá, ông Chế Đình Triêm, 

ông Nguyễn Đào Cơ.  

2. Phòng Nông nghiệp có 10 người, ông Nguyễn Văn Tường làm Trưởng 

phòng, bà Lê Thị Kim Lan làm Phó trưởng phòng và các ông, bà: Ông Nguyễn 

Phi Tín, ông Nguyễn Văn Thuần, ông Lê Minh Khôi, bà Nguyễn Thị Luân, bà 

Lê Thục Năm, ông Trần Văn Thứ, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Hà Văn Tào.  

3. Phòng Công nghiệp - Xây dựmg - Vận tải có 9 người, ông Phan Hữu 

Bồng làm Phó trưởng phòng phụ trách phòng và các ông, bà: ông Trương 

Hồng Bảo, bà Lê Thị Dậu, bà Nguyễn Thị Hòe, bà Phạm Thị Sỹ, bà Nguyễn 

Thị Loan, ông Lê Văn Hồng, ông Nguyễn Văn Thái, ông Ngô Minh Khai.  

4. Phòng Lao động - Dân số có 5 người, ông Hoàng Ngọc Tuyên làm 

Trưởng phòng và các ông, bà: ông Nguyễn Thành Cung, ông Nguyễn Dương 

Lân, bà Nguyễn Thị Là, bà Kiều Thị Phục.  

5. Phòng Thương nghiệp - Đời sống có 10 người, ông Nguyễn Văn Tần 

làm Truởng phòng và các ông, bà: Ông Lê Hồng Ty, ông Trương Hiền Lương, 

bà Hồ Thị Mai, bà Võ Thị Năm, bà Nguyễn Thị Nhân, ông Đinh Quang Việt, 

ông Phạm Đình Lan, bà Hoàng Thị Xuân.  

6. Phòng Tổ chức - Thi đua có 6 người, ông Nguyễn Ngại làm Trưởng 

phòng và các ông, bà: Ông Lê Công Chung, bà Trần Thị Nhật, bà Hà Thị Tý, 

ông Nguyễn Mạnh Khôi, ông Nguyễn Khắc Phú.  

7. Phòng Hành chính - Quản trị có 23 người, ông Trần Thanh Sơn làm 

Trưởng phòng và các ông, bà: Bà Trịnh Thị Thảo làm kế toán, ông Chu Hữu 

Thanh, bà Đinh Thị Ngụ, bà Hoàng Thúy Mai làm văn thư, đánh máy, ông 

Phan Văn Xuân, ông Nguyễn Trọng Củng lái xe, bà Châu Thị Phượng, bà 

Đặng Thị Hồng, bà Trần Thị Đào giữ trẻ và một số người làm thủ kho, thủ 

quỹ, tiếp phẩm, quản lý nhà ăn, cấp dưỡng...  

8. Xí nghiệp tính toán có 43 người, ông Lê Trung Lam làm Giám đốc 

Xí nghiệp. 

9. Trường Thống kê có 2 người, ông Nguyễn Khắc Phúc làm Hiệu trưởng. 

* Phòng Thống kê các huyện, thị có 146 người, bao gồm lãnh đạo 

phòng ở các huyện, thị xã giai đoạn 1976-1991 như sau:  

1. Huyện Đức Thọ có 6 người, ông Nguyễn Khắc Táo làm Trưởng phòng 

đến năm 1975 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Lữ Đức Huệ 

làm Trưởng phòng đến năm 1977 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Nguyễn 

Thượng Luận làm Trưởng phòng đến năm 1985 chuyển sang đơn vị khác. Cục 

bổ nhiệm ông Hồ Văn Khánh làm Trưởng phòng đến năm 1988 nghỉ hưu. Cục 

bổ nhiệm ông Mai Hồng làm Trưởng phòng.  
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2. Huyện Nghi Xuân có 6 người, ông Phan Ngọc Hà làm Trưởng phòng 

đến năm 1978 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thung làm 

Trưởng phòng đến năm 1982 chuyển đi đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Lê 

Thế Bửu làm Trưởng phòng đến năm 1986 chuyển về Cục Thống kê Nghệ 

Tĩnh. Cục bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Cừ làm Trưởng phòng.  

3. Huyện Can Lộc có 5 người, ông Nguyễn Quốc Tuấn làm Trưởng 

phòng đến 1980 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm Trương Quốc Gia làm Trưởng 

phòng đến năm 1983 chuyển về Thạch Hà. Chỉ cục bổ nhiệm ông Phan Duy 

Cứ làm Trưởng phòng.  

4. Huyện Thạch Hà có 7 người, ông Trương Hữu Tiếu làm Trưởng phòng 

và ông Nguyễn Sỹ Tương làm Phó trưởng phòng đến năm 1978, 2 người đều 

nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Phạm Minh Trung làm Trưởng phòng đến 

năm 1983 nghỉ hưu. Chi cục điều động ông Trương Quốc Gia - Trưởng phòng 

Thống kê huyện Can Lộc làm Trưởng phòng đến năm 1987 chuyển sang đơn 

vị khác. Cục bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Anh làm Trưởng phòng. 

3. Huyện Cẩm Xuyên có 6 người, ông Nguyễn Đình Chùy làm Trưởng 

phòng đến năm 1979 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Hoàng Minh Đồng làm 

Trưởng phòng đến năm 1982 chuyển về Văn phòng Chi cục. Chi cục bổ nhiệm 

ông Bùi Quang Hương làm Trưởng phòng đến năm 1991 nghỉ hưu. Cục bổ 

nhiệm ông Trần Văn Lạch làm Trưởng phòng. 

6. Huyện Kỳ Anh có 5 người, ông Hồ Phúc Ân làm Trưởng phòng đến 

năm 1976 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Trương Công Luổi 

làm Trưởng phòng và ông Hoàng Văn Minh làm Phó trưởng phòng. Đến năm 

1977 Hoàng Văn Minh tăng cường miền Nam. Đến 1979 trở lại được Chi cục 

bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng đến 1983 nghỉ hưu. Năm 1989 ông Trương 

Công Luồi nghỉ hưu. Cục điều động ông Lê Công Chung Phó trưởng phòng 

Tổ chức - Cục Thống kê Nghệ Tĩnh làm Trưởng phòng. 

7. Thị xã Hà Tĩnh có 2 người, ông Bùi Trọng Cường làm Trưởng 

phòng đến năm 1979 nghỉ hưu, bổ nhiệm ông Trần Văn Lành làm Trưởng 

phòng đến năm 1990 chuyển đi đơn vị khác, bổ nhiệm ông Nguyễn Tất 

Thược làm Trưởng phòng. 

8. Huyện Hương Sơn có 6 người, ông Đào Viết Kính làm Trưởng phòng 

đến năm 1976 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lý làm Trưởng 

phòng đến năm 1979 nghỉ hưu. Chỉ cục điều động ông Nguyễn Văn Mỹ - cán 

bộ Cục Thống kê Nghệ Tĩnh làm Trưởng phòng đến năm 1984 nghỉ hưu. Cục 

bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Gia làm Trưởng phòng đến năm 1988 (chết). Cục 

bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng làm Trưởng phòng đến năm 1992 chuyển 

sang đơn vị khác. Cục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xá làm Trưởng phòng.  

9. Huyện Hương Khê có 5 người, ông Nguyễn Văn Quản - Trưởng phòng 

đến năm 1976 chuyển sang đơn vị khác. Chi cục bổ nhiệm ông Phan Văn Tịnh 
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làm Trưởng phòng đến năm 1983 nghỉ hưu. Chi cục bổ nhiệm ông Trần Xuân 

Tích làm Trưởng phòng đến năm 1987 nghỉ hưu. Cục bổ nhiệm ông Mai Viết 

Thân làm Trưởng phòng đến năm 1991 chuyển sang đơn vị khác. Cục bổ 

nhiệm bà Đặng Thị Lan làm Trưởng phòng. 

10. Huyện Diễn Châu có 08 người, ông Trấn Sỹ Liêm Trưởng phòng. 

11. Huyện Yên Thành có 07 người, ông Nguyễn Duy Cương làm Trưởng phòng.  

12. Huyện Quỳnh Lưu có 06 người, ông Trần Văn Tán làm Trưởng phòng.  

13. Huyện Nghi Lộc có 06 người, ông Trần Đường làm Trưởng phòng.  

14. Huyện Hưng Nguyên có 06 người, ông Trần Quang Thiện làm Trưởng phòng. 

15. Huyện Nam Đàn có 07 người, ông Nguyễn Kim Khang làm Trưởng phòng.  

16. Huyện Đô Lương có 07 người, ông Nguyễn Đức Tòa làm Trưởng phòng.  

17. Thành phố Vinh có 07 người, ông Nguyễn Văn Ngoạt làm Phó trưởng phòng. 

18. Huyện Thanh Chương có 05 người, ông Nguyễn Công Tựu làm Trưởng phòng.  

19. Huyện Anh Sơn có 05 người, ông Nguyễn Xuân Dục làm Trưởng phòng.  

20. Huyện Nghĩa Đàn có 04 người, ông Hồ Thành Châu làm Trưởng phòng. 

21. Huyện Tân Kỳ có 04 người, ông Nguyễn Sỹ Quyết làm Trưởng phòng.  

22. Huyện Quỳ Châu có 04 người, ông Nguyễn Đình Năm làm Trưởng phòng. 

23. Huyện Quỳ Hợp có 05 người, ông Nguyễn Văn Duyên làm Trưởng phòng. 

24. Huyện Quế Phong có 04 người, ông Chu Văn Đam làm làm Trưởng phòng.  

25. Huyện Con Cuông có 05 người, ông Nguễn Quốc Trung làm Trưởng phòng. 

26. Huyện Tương Dương có 04 người, ông Đậu Công Lý làm Trưởng phòng. 

27. Huyện Kỳ Sơn có 03 người, ông Lương Thành Vinh làm Trưởng phòng.  

Công tác thống kê giai đoạn 1987-1991 thực hiện công tác đổi mới toàn 

diện đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ VI. Ngày 12/12/1987, Ban 

bí thư TW Đảng có Thông báo số 46TB/TW về việc sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy của Tổng cục Thống kê. Theo nội dung thông báo, hoạt động thống kê 

được quản lý theo cấp hành chính. Hoạt động của Cục Thống kê Nghệ Tĩnh 

chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh. Công tác bàn giao tổ chức 

bộ máy, cán bộ từ Tổng cục Thống kê sang UBND tỉnh Nghệ Tĩnh được tiến 

hành nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo. Lần lượt các phòng Thống kê được 

bàn giao cho UBND huyện, thành quản lý. Năm 1988, Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh quyết định sáp nhập Cục Thống kê Nghệ Tĩnh vào Ủy ban kế 

hoạch tỉnh, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Khánh - Cục trưởng Cục 

Thống kê giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục 

Thống kê. Ban chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh đã quyết định tổ chức bộ máy 

của Văn phòng Cục Thống kê gồm: Lãnh đạo Cục Thống kê: Ông Nguyễn 

Cảnh Khánh - Phó chủ nhiệm Uy ban Kế hoạch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục 

Thống kê, Ông Trần Quang Vinh - Phó Cục trưởng, ông Thái Thuyết - Phó 

Cục trưởng, ông Bùi Hưng Hóa - Phó Cục trưởng.  
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* Các phòng, ban được tổ chức sắp xếp lại 

1. Hợp nhất 2 Phòng Tổ chức và Hành chính quản trị thành Phòng Tổ 

chức - Hành chính, ông Nguyễn Ngại làm Trường phòng, ông Lê Trung Lam 

và ông Hoàng Minh Đồng làm Phó trưởng phòng.  

2. Đổi tên Phòng Tổng hợp - Cân đối thành Phòng Tổng hợp, ông Trần 

Điệng làm Trưởng phòng.  

3. Đổi tên Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Vận tải thành Phòng Công 

nghiệp - Xây dựng, ông Phan Hữu Bồng làm Trưởng phòng.  

4. Đổi tên Phòng Thương nghiệp đời sống thành Phòng Thương nghiệp - 

Vật tư, ông Nguyễn Văn Tần làm Trưởng phòng. Cục bổ nhiệm thêm ông Lê 

Thiện làm Phó trưởng phòng. Các phần hành nghiệp vụ cán bộ công chức 

chuyển sang phòng Lao động - Dân số. Đời sống nông dân chuyểnsang phòng 

Nông nghiệp. 

5. Giữ nguyên Phòng Lao động - Dân số, ông Nguyễn Thành Cung làm 

Phó trưởng phòng phụ trách phòng. 

6. Phòng Nông nghiệp được giữ nguyên, ông Nguyễn Văn Tường làm 

Trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Kim Lan làm Phó trưởng phòng, đồng thời Cục 

bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn làm Phó trưởng phòng. 

7. Xí nghiệp tính toán, bổ nhiệm ông Trần Đình Quỳ làm Giám đốc thay 

ông Lê Trung Lam.  

8. Thành lập Trạm dịch vụ biểu mẫu thống kê có 6 người, ông Vũ Sỹ 

Nhật làm Trạm trưởng, ông Thái Văn Lộc làm Phó trạm trưởng và các ông, 

bà. Việc kiện toàn Xí nghiệp tính toán và Trạm dịch vụ biểu mẫu thống kê 

nhằm giải quyết đời sống, việc làm cho một số công nhân máy tính và cán bộ 

công chức “ngoài dây chuyển" của Văn phòng Ủy ban kế hoạch và Cục Thống 

kê là một yêu cầu cấp bách thời kỳ này. 

Ngày 19/10/1988, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành 

Quyết định số 42-QĐ/UBKH về việc nhập Xí nghiệp tính toán và Trạm dịch 

vụ biểu mẫu thống kê thành Xí nghiệp tính toán và dịch vụ Kế hoạch - Thống 

kê. Đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Sỹ Nhật làm Giám đốc, ông Trần Đình Quỳ 

và ông Thái Văn Lộc làm Phó giám đốc. Ngày 5/11/1989, UBND tỉnh Nghệ 

Tĩnh ra Quyết định số 2347-QĐ/UB về việc đổi tên Xí nghiệp tính toán và 

dịch vụ Kế hoạch - Thống kê thành Xí nghiệp tính toán và biểu mẫu thống kê.  

9. Trường đào tạo nghiệp vụ thống kê thực hiện chủ trương sát nhập với 

trường tài chính, trường kế hoạch thành trường Trung học Kinh tế Nghệ Tĩnh. 

 Tình hình chung về tổ chức bộ máy thống kê cấp huyện, thị xã: Cuối 

năm 1987, các phòng Thống kê huyện, thành phân cấp về cho UBND huyện, 

thành quản lý. Cơ bản phòng Thống kê huyện, thành được sát nhập với phòng 

Kế hoạch thành phòng Kế hoạch - Thống kê huyện, thành. Trưởng phòng Kế 

hoạch làm Trưởng phòng. Trưởng phòng Thống kê làm Phó trưởng phòng. 
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Đội ngũ cán bộ thống kê các huyện có sự sắp xếp lại đáng kể, nhiều cán bộ 

chuyển sang các dơn vị khác. Công tác tổ chức và cán bộ trong thời kỳ này có 

nhiều biến động và mang nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ. Đến giữa quý III- 1989 

UBND tỉnh quyết định tách Chi cục Thống kê ra khỏi Ủy ban Kế hoạch tỉnh. 

Thành lập Cục Thống kê trực thuộc UBND tỉnh. Ngày 29/9/1989 UBND tỉnh 

ra Quyết định số 2006/UB/QĐ về việc chuyển tổ Thống kê các huyện, thị xã 

ra khỏi phòng Kế hoạch - Thống kê thành lập phòng Thống kê huyện, thị xã 

chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Cục Thống kê tỉnh về nghiệp vụ chuyên 

môn tổ chức cán bộ, biên chế tiền lương. 

Tổ chức bộ máy Cục có bổ sung. Năm 1990, ông Trần Quang Vinh nghỉ 

hưu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Vỹ - Thường 

trực Ban 280 (Văn phòng UBND tỉnh) giữ chức Phó cục trưởng. 

3. Đánh giá và kết quả hoạt động công tác thống kê Nghệ Tĩnh giai 

đoạn 1976-1991 

Trong điều kiện mới hợp nhất tỉnh, nơi ăn chốn ở của cán bộ công chức 

chưa ổn định, đời sống kinh tế, văn hóa thiếu thốn nhưng với tinh thần lao 

động nghiêm túc, khẩn trương, ngành Thống kê tìm tòi khai thác nhiều nguồn 

tài liệu để biên soạn cuốn sách "Số liệu cơ bản về tình hình phát triển kinh 

tế văn hóa tỉnh Nghệ Tĩnh 1955-1975", phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính 

quyền cấp tỉnh lãnh đạo và chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trong 

thời kỳ mới. Cuốn sách 450 trang với số lượng in trên 500 cuốn, tài liệu này 

đã đề cập những vấn đề cơ bản như: Điều kiện tự nhiên, địa lý kinh tế; dân số 

và lao động; các chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế và lực lượng cán bộ khoa 

học kỹ thuật; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, 

xây dựng, giao thông vận tải; tài chính - tín dụng; văn hóa, giáo dục, y tế; đời 

sống cán bộ công chức và nông dân... Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục 

trưởng, các ông Trần Quang Vinh - Trưởng phòng Tổng hợp, ông Hà Lê 

Khoa, ông Chế Đình Triêm, ông Hồ Viết Đức, bà Bùi Thị Lan... cùng các 

phòng nghiệp vụ, tổ biên tập đã hoàn thành tài liệu đúng kế hoạch. Phục vụ 

kịp thời và thiết thực chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ IV.  

Khi chuẩn bị tái lập tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì Cục Thống kê Nghệ 

Tĩnh đã kịp thời biên soạn các cuốn số liệu riêng cho từng tỉnh từ năm 1976 

đến 1991. Phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền hai tỉnh sau khi tái lập.  

Luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của 

ngành để chủ động phục vụ kịp thời cung cấp các thông tin bằng số về tình 

hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chương trình kế hoạch giao hàng 

năm của Tổng cục Thống kê, đáp ứng đòi hỏi của công tác chỉ đạo điều hành 

kinh tế, văn hóa, xã hội theo kế hoạch hóa.  
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Hết sức coi trọng chế độ báo cáo định kỳ chính thức được Tổng cục 

Thống kê và các Bộ ngành ban hành theo các ngành sản xất kinh doanh, văn 

hóa, xã hội, giáo dục, y tế, bảo vệ bà mẹ trẻ em. Theo hệ thống chỉ tiêu thống 

kê tại Quyết định số 168/TTg, ngày 19/7/1970 của Thủ tướng Chính phủ, bao 

gồm 13 lĩnh vực chủ yếu của đời sống kinh tế, văn hóa.  

Phục vụ kịp thời các yêu cầu đột xuất phục vụ công tác quản lý của cấp 

ủy đảng và Chính quyền địa phương. Phối hợp hợp với các ngành nông 

nghiệp, tài chính, lao động, kế hoạch... tiến hành điều tra chăn nuôi để phục vụ 

tính “thuế sát sinh". Điều tra số người trong độ tuổi lao động để tính lao động 

nghĩa vụ, lao động công ích, giao khoán, chia ruộng đất... Cùng với các ban 

ngành, đoàn thể các cấp tham gia các đoàn chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, hướng 

dẫn các nội dung công tác sản xuất mùa vụ trong nông nghiệp, phòng chống 

bão lụt, đập tắt dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phục vụ công tác quy hoạch phát 

triển kinh tế vùng, địa bàn trọng điểm...  

Công tác kiểm tra tổ chức bộ máy hạch toán kế toán và thống kê trong 

các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cơ sở sản 

xuất quốc doanh. Thực hiện điều lệ về công tác kế toán, thống kê ban hành 

kèm theo Nghị định số 288/CP, ngày 29/10/1977. Công tác thống kê, kế toán 

đã nắm bắt thông tin kịp thời, khai thác thông tin trung thực, đầy đủ, đảm bảo 

nguyên tắc chỉ hạch toán một lần một hiện tượng kinh tế phát sinh trong các xí 

nghiệp quốc doanh, liên hiệp các xí nghiệp... Thực hiện Quyết định Liên bộ số 

292 NN-LB/QĐ, ngày 09/8/1975 và Quyết định số 147/QĐ-LB, ngày 

20/5/1978 của liên Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và 

Ngân hàng Nhà nước về chế độ Sổ sách kế toán hạch toán thống nhất và chế 

độ báo cáo thống kê kế toán trong hợp tác xã nông nghiệp. Thông tư 157/TT-

LB, ngày 16/2/1982 của liên Bộ Nông nghiệp và Tổng cục Thống kê hướng 

dẫn vận dụng chế độ hoạch toán trong hợp tác xã nông nghiệp cho phù hợp 

với việc thi hành Chị thị 100/CT-TW của Ban Bí thư. 

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện đúng kế hoạch các kiểm kê tài sản, đánh giá 

lại tài sản, tồn kho vật tư hàng hóa 01/7 hàng năm.  

Hàng năm tổ chức tốt công tác xét duyệt, công nhận và công bổ tình hình 

hoàn thành kế hoạch Nhà nước thời kỳ 1976-1981, được cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các ngành các cấp đánh giá cao.  

Hàng năm, ngành Thống kê Nghệ Tĩnh chủ trì cùng với các ngành Tài 

chính, Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước và ngành quản lý kinh tế kỹ thuật xét 

duyệt hàng trăm doanh nghiệp lớn và vừa của địa phương; đồng thời tham gia 

cùng bộ ngành TW xét duyệt các đơn vị TW quản lý đóng trên địa bàn. Mặc dù 

về phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh được ngành Thống kê 

thực hiện tương đối nghiêm túc có căn cứ khoa học, phản ánh sát đúng thực 

trạng tình hình hoạt động của các đơn vị cơ sở. Nhưng do cơ chế "cấp nào giao 

kế hoạch, cấp đó công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch" nên tình trạng 

cuối năm để có điều kiện hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu đều được ngành kế 
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hoạch cung cấp điều chỉnh vào những ngày cuối năm. Vì vậy một nghịch lý xẩy 

ra, của cải vật chất xã hội không tăng thêm nhưng hàng năm nhiều đơn vị "hoàn 

thành kế hoạch", thậm chí "hoàn thành xuất sắc kế hoạch", tác dụng của công 

tác xét duyệt và công bố hoàn thành kế hoạch không được như mong muốn.  

Thực hiện Nghị quyết tự túc lương thực của Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh: Dấu 

ấn không thế nào quên trong thời kỳ hợp tỉnh là thực hiện Nghị quyết Đại hội 

tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, X, XI về vấn đề “tự cân đối lương thực trên địa bàn". 

Ban chấp hành đảng ủy cơ quan, tập thể Ban lãnh đạo Cục, các tổ chức đoàn thể 

quần chúng đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp bàn và ra nghị quyết tự túc một 

phần luơng thực. Ban chỉ đạo sản xuất được thành lập bao gồm đại diện Đảng 

ủy, chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên... Đợt ra quân đầu tiên sản xuất tập 

trung tại xã Nghi Vạn, Tào Sơn do ông Cao Tiến Tư phụ trách. Tiếp đó là trồng 

sắn ở Tân Kỳ, trồng lúa ở Phú Thành (Yên Thành). Nghi Xuân do ông Trần 

Quang Vinh chỉ huy. Sản xuất tập trung hiệu quả thấp lại ảnh hưởng đến 

chuyên môn, do đó tổ chức sản xuất phân tán: Phòng Nông nghiệp sản xuất tại 

Yên Thành. Phòng Công nghiệp - Xây dựng sản xuất ở Can Lộc; Sau đó tách 

riêng từng bộ phận nhỏ hơn: Công nghiệp sản xuất ở Nghi Vạn (Nghi Lộc), 

Xây dựng sản xuất ở Diễn Yên (Diễn Châu). Các phòng Dân số, Thương 

nghiệp tự tìm các địa diểm... Sản phẩm thu được gồm lúa, sắn, ngô, lạc, vừng 

và đàn bò 7 con. Kết quả sản xuất không cao, không bù được chi phí bỏ ra 

nhưng để lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn khó phai mờ trong những ngày khó khăn vất 

và ở các trại sản xuất lương thực của các ông Thái Thuyết, Đinh Quang Việt, 

Đặng Đình Thảo, Trần Văn Phú... Hoặc trong di chuyển đàn bò từ Nghi Vạn lên 

Tào Sơn của các ông Cao Tiến Tư, Lê Công Chung... 

Cán bộ Thống kê hầu hết tuổi đời còn trẻ, một số đồng chí là bộ đội, 

thanh niên xung phong, công an nhân dân... vừa truyền thống cách mạng, cần 

cù nhẫn nại vượt mọi khó khăn. Năm 1987 trở về trước, hệ thống tổ chức 

thống kê được quản lý theo ngành dọc. Về tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện 

được củng cố toàn ngành là một khối thống nhất. Sau năm 1987 có Thông báo 

số 46 TB/TW của Ban Bí thư TW Đảng, ngành thống kê chuyển về quản lý 

theo cấp hành chính. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê 

Nhà nước bị biến động nhiều. Đặc biệt là hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ 

thống kê cấp huyện. Tính độc lập khách quan của công việc, tính đầy đủ, kip 

thời của các thông tin thống kê bị hạn chế.  

Năm 1985, xây dựng công sở làm việc khang trang tại khu vực gần trụ sở 

Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ Tĩnh, đối diện với Công viên Nguyễn Tất 

Thành. Lắp đặt tại Cục một số máy tính bán điện tử, máy đục lỗ của nước 

CHDC Đức. Bảo đảm phục vụ công tác xử lý, tổng hợp về nghiệp vụ thống 

kê. Ngoài ra còn phục vụ sự tính toán cho một số sở, ban ngành như: Sở Lao 

động Thương binh Xã hội, Sở Lương thực.... Kiện toàn một bước trung tâm 

máy tính của Ngành. 
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Chương III 

THỐNG KÊ HÀ TĨNH THỜI KỲ TIẾP TỤC CÔNG CUỘC 

ĐỐI MỚI VÀ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, 

HIỆN ĐẠI HÓA 1991 - 2020 

 

I. Bối cảnh tái lập tỉnh 

1. Chủ trương tái lập tỉnh Hà Tĩnh 

 Sau 15 năm hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ 

Tĩnh (1976-1991), bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng đã phát sinh 

những khó khăn, hạn chế;phạm vi địa giới hành chính rộng, bộ máy cồng 

kềnh, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp còn nhiều hạn 

chế; cơ chế quản lý hành chính, tập trung, bao cấp không còn phù hợp với tình 

hình thực tiễn; nền kinh tế có quy mô nhỏ, tăng trưởng chậm, chưa tương xứng 

với tiềm năng lợi thế, đặc biệt ở các ngành có thế mạnh như sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản; tình trạng mất cân đối lớn giữa sản xuất và đời sống, 

giữa sản xuất và lưu thông, giữa các vùng, miền… Đã làm cho sản xuất trên 

nhiều lĩnh vực trì trệ, hiệu quả thấp, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ Tĩnh dần 

lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những đòi hỏi khách quan, chủ quan, Đảng 

và Nhà nước ta đã đánh giá lại việc điều chỉnh địa giới hành chính từ những năm 

70-80 của thế kỷ XX trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được 

và những hạn chế, bất cập, cũng như nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng 

viên, quần chúng Nhân dân, kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ban 

hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của 13 tỉnh, thành phố, chia tách 

8 tỉnh thành 16 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ Tĩnh. Ngày 16/8/1991, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU về lãnh đạo và 

tổ chức thực hiện công tác chia tách, tái lập tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Những định hướng lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Hà 

Tĩnh sau 30 năm tái lập 

Qua các giai đoạn phát triển, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước xác 

định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp,từng bước khắc phục 

khó khăn, hạn chế, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.Có thể phân định chủ 

trương phát triển của tỉnh trong 30 năm qua thành 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn từ năm 1991-2000: Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức 

Đảng và hệ thống chính trị; khôi phục, phát triển sản xuất; thực hiện công 

cuộc xóa đói giảm nghèo. 

 Ngay sau khi tái lập, phải quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, củng cố, kiện toàn bộ máy từ tỉnh 

đến cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, khai thác mọi 
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tiềm năng, huy động các nguồn lực để phát triển; tập trung thâm canh để tăng 

năng suất, sản lượng lương thực đảm bảo đời sống Nhân dân. Giai đoạn này, 

Đảng bộ xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm, cơ 

bản, lâu dài để ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế. Tạo điều kiện phát 

triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình, khuyến khích hộ làm giàu, giảm đến 

mức thấp nhất số hộ nghèo, đói. Từng bước hình thành công nghiệp chế biến, 

nhất là chế biến các mặt hàng xuất khẩu; tập trung khai thác và chế biến 

khoáng sản xuất khẩu, mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề 

truyền thống; đẩy mạnh giao lưu buôn bán, dịch vụ, du lịch gắn với thị trường 

trong và ngoài nước.Xác định giải quyết việc làm gắn với xóa đói giảm nghèo 

là nhiệm vụ quan trọng, giúp người nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, có 

điều kiện phát triển bình đẳng trong một xã hội công bằng. 

- Giai đoạn 2001-2015: Tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư, tạo bước đột 

phá, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Xác định đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển 

sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả 

nền kinh tế. Tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu 

tư nước ngoài; từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Hà 

Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở 

thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định 5 

khâu đột phá: (1) Đẩy nhanh tiến độ triển khai và phát huy hiệu quả các công 

trình, dự án trọng điểm; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng 

tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao 

động; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa và xây 

dựng nông thôn mới. (2) Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục cải thiện môi 

trường và tăng cường xã hội hóa trong các lĩnh vực đầu tư. (3) Tập trung 

phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ cán 

bộ quản lý, quản trị kinh doanh, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 

nghề...đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. (4) Đẩy mạnh 

thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, từng 

bước nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các huyện miền núi Vũ Quang, 

Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh. (5) Hướng mạnh về cơ sở, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là 

nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong thời kỳ mới. 
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- Giai đoạn từ năm 2016 đến nay: Thực hiện đổi mới mô hình tăng 

trưởng, phát triển theo hướng bền vững. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020đã đề ra 03 

nhiệm vụ đột phá: (1) Đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế 

động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp 

nặng; cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. (2) 

Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 

ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu 

phát triển toàn diện. (3) Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, 

hiện đại gắn xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch 

trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và 

khu vực. 

Sau sự cố môi trường biển (tháng 4/2016), Hà Tĩnh đã thay đổi tư duy 

phát triển, điều chỉnh về quan điểm theo hướng phát triển xanh, bền vững. Coi 

trọng bảo vệ môi trường, xem đây là một trong những vấn đề cấp thiết hàng 

đầu, là tiêu chí và nội dung của sự phát triển bền vững. Chuyển hướng từ đẩy 

mạnh thu hút đầu tư sang tiếp tục thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư, nhất là 

nhà đầu tư nước ngoài. 

Qua 30 năm tái lập, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã xác định rõ các định hướng 

lớn, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Phương hướng, mục tiêu qua các giai 

đoạn cho thấy những bước tiến mới về tư duy, thể hiện rõ trí tuệ, bản lĩnh dám 

nghĩ, dám làm, quyết tâm đưa Hà Tĩnh thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên phát 

triển bền vững. 

3. Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 1991-2020 

3.1. Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong 30 năm qua có tốc độ tăng 

khá, nhất là giai đoạn 2011-2015 có tốc độ tăng nhanh và có tính đột phá 

nhằm tiếp tục tạo tiềm lực đề phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong 30 năm (1991-

2020) ước đạt 9,67%/năm, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng bình quân hàng năm 4,12%/năm, đóng góp 1,79 điểm phần trăm/năm; 

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng năm 15,98%/năm, 

đóng góp 3,08 điểm phần trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng 

năm 11,21%/năm, đóng góp 4,8 điểm phần trăm/năm. 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn sẽ có 

những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức riêng. Trong đó nổi bật có 2 

giai đoạn 1991-1995 và 2011-2015 có tốc độ tăng trưởng cao: tốc độ tăng 

trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 1991-1995 đạt 12,9%/năm, trong 

mức tăng chung đó thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 

hàng năm 9,47%/năm, đóng góp 5,72 điểm phần trăm/năm; khu vực công 
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nghiệp và xâydựng tăng bình quân hàng năm 8,73%/năm, đóng góp 0,76 điểm 

phần trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 20,51%/năm, 

đóng góp 6,42 điểm phần trăm/năm. 

Để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục những năm đầu ngay sau 

khi tái lập tỉnh đó là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất từ việc giao đất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. 

Cùng với đó, giai đoạn này việc khai thác quặng khoáng sản Inmenit, 

Zircon với trử lượng lớn và việc đưa vào khai thác khu du lịch biển Thiên 

Cầm đã thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển.  

 

 
Giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt mức 

tăng cao nhất là 16,55%/năm, trong mức tăng chung đó thì khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm 5,48%/năm, đóng góp 1,18 điểm 

phần trăm/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng năm 

30,51%/năm, đóng góp 8,01 điểm phần trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng 

bình quân hàng năm 14,21%/năm, đóng góp 7,36 điểm phần trăm/năm. Sở dĩ 

có sự tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn này chính là việc trên địa bàn có 

những công trình dự án lớn hoàn thành đi vào sản xuất, trong đó có dự án Khu 

liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh với vốn đầu tư 12,8 

tỷ USD đã hoàn thành giai đoạn I; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I... đã thúc 
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đẩy công nghiệp phát triển mạnh và là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế 

của địa phương trong giai đoạn này. 

Do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển xẩy ra tháng 4/2016 và tình 

hình dịch bệnh xẩy ra đối với đàn vật nuôi. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên 

diện rộng vụ lúa Đông Xuân 2016-2017. Nguồn vốn đầu tư giảm đột biến; 

triển khai một số dự án trọng điểm chậm trễ. Năm 2020 lại xẩy ra đại dịch 

Covid-19, cộng hưởng với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động 

mạnh mẽ đến kinh tế Hà Tĩnh nên tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng 

năm giai đoạn 2016-2020 đạt thấp nhất với mức tăng ước đạt 4,55%/năm, 

trong mức tăng chung đó thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình 

quân hàng năm 2,01%/năm, đóng góp 0,29 điểm phần trăm/năm; khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng bình quân hàng năm 8,71%/năm, đóng góp 3,40 

điểm phần trăm/năm và khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm 

1,89%/năm, đóng góp 0,86 điểm phần trăm/năm. 
 

 
Toàn bộ  

nền kinh tế 

Chia ra 

Nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

Công 

nghiệp và 

xây dựng 

Dịch  

vụ 

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm  

trong 30 năm (1991-2020) 9,67 4,12 15,98 11,21 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 12,90 9,47 8,73 20,51 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 6,99 4,51 9,81 9,81 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 8,64 4,20 20,32 10,50 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 9,45 0,35 17,90 12,95 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 16,55 5,48 30,51 14,21 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 4,55 2,01 8,71 1,89 

Số điểm % đóng góp trong tốc độ 

tăng bình quân mỗi năm trong 30 

năm (1991-2020) 9,84 1,77 3,22 4,85 

Giai đoạn 5 năm 1991-1995 12,90 5,72 0,76 6,42 

Giai đoạn 5 năm 1996-2000 6,99 2,34 0,81 3,84 

Giai đoạn 5 năm 2001-2005 8,64 1,98 2,10 4,56 

Giai đoạn 5 năm 2006-2010 9,45 0,14 2,94 6,37 

Giai đoạn 5 năm 2011-2015 16,55 1,18 8,01 7,36 

Giai đoạn 5 năm 2016-2020 4,55 0,29 3,40 0,86 
 

Đây là những khó khăn vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương và 

có những ảnh hưởng, hệ lụy trong nhiều năm đối với nền kinh tế. 
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3.2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh và tăng tỷ trọng các ngành công 

nghiệp và dịch vụ do thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài lớn trên địa bàn. 

 
Cơ cấu kinh tế từng khu vực chuyển dịch qua các năm một cách rõ nét. 

Đối với khu vực I (Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản) chiếm tỷ trọng 

trong tổng sản phẩm theo giá hiện hành giảm mạnh, cụ thể: Năm 1991 chiếm 

64,54%, năm 2000 chiếm 47,73%, đến năm 2010 còn 26,02% và sơ bộ năm 

2020 chỉ còn chiếm 16,29%; Khu vực II (Khu vực công nghiệp và xây dựng) 

chiếm tỷ trọng trong tổng sản phẩm theo giá hiện hành tăng dần, cụ thể: năm 

1991 chỉ chiếm 9,11%, năm 2000 chiếm 12,51%, đến năm 2010 tăng lên 

20,27% và sơ bộ năm 2020 chiếm đến 40,49%. Riêng khu vực III (Khu vực 

dịch vụ) thì cơ cấu qua các năm có sự thay đổi đáng kể do biến động của các 

ngành dịch vụ và sự biến động của thuế sản phẩm và vẫn chiếm tỷ trọng lớn 

trong ba khu vực: năm 1991 chiếm 26,35%, năm 2000 chiếm 39,76%, đến 

năm 2010 tăng lên 53,71%  và ước tính năm 2020 chiếm 43,22%. 

Cơ cấu tổng sản phẩm theo ba khu vực kinh tế  

qua các năm trong 30 năm (1991-2020) 

Đơn vị tính: % 

 
Tổng  

số 

Chia ra 

Khu vực 

nông, lâm 

nghiệp  

và thủy sản 

Khu vực  

công nghiệp  

và xây dựng 

Khu vực  

dịch vụ 

1991 100,00 64,54 9,11 26,35 

1995 100,00 54,03 9,30 36,67 

2000 100,00 47,73 12,51 39,76 

2005 100,00 40,45 20,91 38,64 

2010 100,00 26,02 20,27 53,71 

2015 100,00 17,48 33,69 48,83 

2020 100,00 16,29 40,49 43,22 
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Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng nhiều tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, đặc biệt là giống, biện pháp thâm canh mới…góp phần tăng năng 

suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Song, sức cạnh tranh của sản phẩm nông 

nghiệp còn hạn chế do chưa có sự chuyên nghiệp, đồng bộ trong quá trình sản 

xuất. Sự kết hợp giữa khâu sản xuất và tiêu thụ chưa hợp lý nên giá trị gia tăng 

chưa cao. 

Đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: tỷ trọng giá trị tăng thêm của 

ngành khai khoáng giảm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của các ngành công nghiệp 

còn lại tăng cao do có sản phẩm mới từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, dự 

án Fomosa, dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng... Riêng tỷ trọng giá trị 

tăng thêm của ngành xây dựng cũng tăng mạnh do trong những năm qua trên 

địa bàn tỉnh đang triển khai xây dựng nhiều công trình lớn, trong đó có Dự án 

khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, đây là 

nhà máy thép với dây chuyền sản xuất khép kín và cảng nước sâu lớn nhất khu 

vực Đông Nam Á, với công suất 13 triệu tấn thép và phôi thép/năm, 5,8 triệu 

Kwh điện, 12 cầu cảng. 

Đối với khu vực dịch vụ thì tỷ trọng giữa các năm thiếu sự ổn định và sự 

dịch chuyển trong nội bộ các nhóm ngành dịch vụ và trong nội bộ khu vực 

dịch vụ chưa được rõ nét. 

3.3. GRDP bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh kéo theo thu nhập 

bình quân đầu người tăng tương xứng và giảm dần sự chênh lệch giữa thành 

thị và nông thôn 

 

 

Nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục nên tổng sản phẩm trên địa 

bàn GRDP theo giá hiện hành ước tính năm 2020 đạt 83.616 tỷ đồng, tăng 

93,5 lần so với năm 1991, tăng 21,9 lần so với năm 2000 và tăng 3,7 lần so 

với năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm 1991 chỉ đạt 0,73 triệu 

đồng/người/năm; năm 2000 đạt 2,87 triệu đồng/người/năm; năm 2010 đạt 

14,5 triệu đồng/người/nămvà sơ bộ năm 2020 đạt 62,1 triệu đồng/người/năm. 
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Như vậy, GRDP bình quân đầu người tăng dần lên qua các năm. Đến năm 

2020, dự ước GRDP bình quân đầu người tăng 84,1 lần so với năm 1991, 

tăng 21,4 lần so với năm 2000 và tăng 3,4 lần so với năm 2010. Trong 30 

năm qua, GRDP bình quân đầu người tăng 16,56%/năm, trong đó giai đoạn 

2010-2020 với mức tăng 15,66%/năm. 

Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 1996-2020 tăng bình quân 

13,5%/năm. Ước tính thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,76 triệu 

đồng/người/năm (số liệu TCTK công bố ngày 19/5/2021); xếp thứ 2/6 tỉnh 

khu vực miền Trung, sau tỉnh Thanh Hóa). Như vậy, thu nhập bình quân 

chung đầu người năm 2020 đã bằng 20,1 lần so với năm 1996 và bằng 3 lần so 

với năm 2010. Tăng trưởng kinh tế đã mang lại hiệu quả tích cực mà minh 

chứng là thu nhập của người dân đã được nâng lên tương ứng. Tuy nhiên, tốc 

độ tăng bình quân hàng năm của chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người tăng cao 

hơn tốc độ tăng bình quân của chỉ tiêu thu nhập và GRDP bình quân đầu 

người cũng lớn hơn thu nhập bình quân đầu người. 

GRDP và thu nhập bình quân đầu người qua các năm 

Đơn vị tính: Triệu đồng/người/năm 

 
GRDP bình quân  

đầu người 

Thu nhập bình quân 

đầu người 

1991 0,73 ... 

1996 2,10 1,90 

2000 2,87 2,54 

2006 6,06 4,80 

2010 14,50 10,08 

2016 39,67 25,73 

2020 62,1 38,76 
  

Thu nhập bình quân đầu người so với GRDP bình quân đầu người năm 

1996 bằng 90,5%; năm 2006 bằng 79,2%; năm 2016 bằng 64,9% và năm 2020 

ước bằng 62,4%; như vậy sự chênh lệch ngày càng lớn, điều đó cũng đồng 

nghĩa với việc thu nhập của người dân tuy được nâng lên nhưng mức tăng 

chậm hơn so với tăng trưởng kinh tế. 

3.4. Vốn đầu tư phát triển tăng lên hàng năm. Trong đó giai đoạn 2006-

2015 phát triển nhanh với quy mô lớn mà chủ yếu là nguồn vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài. Môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh những năm gần đây 

được đánh giá có nhiều tiến bộ. 

Với sự nỗ lực bằng nhiều chính sách thu hút đầu tư, huy động các nguồn 

lực và xã hội hóa trong công tác đầu tư, những năm qua Hà Tĩnh đã đạt được 
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một số kết quả nhất định trong huy động và thực hiện nguồn vốn đầu tư phát 

triển. Quy mô nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội tăng cao hàng năm, nguồn 

vốn đầu tư mang tầm chiến lược để tạo nên sự đột phá trong phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn. Tính chung 30 năm, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 

ước đạt 472.815 đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 

28,69%/năm; trong đó giai đoạn 2010-2015 tăng cao nhất cả về tốc độ cũng 

như quy mô với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 47,1%/năm. 

Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, tăng 

trưởng kinh tế không chỉ dựa vào lượng vốn đầu tư nhiều hay ít, mà quan trọng 

hơn là hiệu quả sử dụng lượng vốn cao hay thấp. Vì vậy, để đánh giá việc sử 

dụng vốn một cách hiệu quả hay không chúng ta thường dùng hệ số ICOR. Như 

vậy, năm 1992 mặc dù vốn đầu tư chỉ chiếm 4,88% GRDP nhưng đã làm cho 

GRDP tăng 10,4% và hệ số ICOR là 0,47; có nghĩa là để tạo ra 1 đồng GRDP 

thì cần phải đầu tư 0,47 đồng vốn (hay hiệu suất đầu tư là 0,47 lần); năm 2000 

vốn đầu tư chiếm 12,83% GRDP làm cho GRDP tăng 7,03%, hệ số ICOR là 

1,83; năm 2010 vốn đầu tư chiếm 71,01% GRDP làm cho GRDP tăng 9,71%, 

hệ số ICOR là 7,32;sơ bộ năm 2020 vốn đầu tư chiếm 32,39% GRDP làm cho 

GRDP tăng 0,77%, hệ số ICOR là 42,07. 
 

 
 

Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP hơn 40% thường được xem là rất cao và trong 

trường hợp này tăng trưởng theo chiều rộng (tức là tăng trưởng dựa vào vốn), 

chưa quan tâm đến chất lượng. Trong khi đó do đang trong quá trình đầu tư 

các dự án lớn nên tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP của Hà Tĩnh hàng năm giai đoạn 

2010-2016 luôn chiếm trên 70% và tỷ lệ này đang có xu thế giảm xuống kể từ 

năm 2017 đến nay. Như vậy, trong những năm qua nền kinh tế Hà Tĩnh vẫn 
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đang vận hành theo mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư. Vốn đầu 

tư đang trở thành một trong những yếu tố đầu vào có vai trò quyết định đối với 

sự phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. 

3.5. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, cơ cấu nguồn thu 

ngân sách có chuyển biến tích cực góp phần đảm bảo cân đối ngân sách trên 

địa bàn 

Cân đối ngân sách là cân đối quan trọng trong các quan hệ cân đối kinh tế 

vĩ mô. Nếu GRDP là hiệu quả của nền kinh tế thì thu ngân sách là hiệu quả 

của hiệu quả. Tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn/GRDP năm 1991 là 2,1%, năm 

2000 là 12,2%, năm 2010 là 11% và sơ bộ năm 2020 là 16,7%. Như vậy, tỷ lệ 

tổng thu ngân sách trên địa bàn/GRDP đã tăng lên. Mặc dù để thu hút đầu tư 

và tham gia sâu vào thị trường thương mại quốc tế cũng như để tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường thì chính sách thuế đã có 

nhiều sự điều chỉnh, giãn hoãn một số khoản thu và những chính sách ưu đãi 

miễn, giảm thuế khác đối với các nhà đầu tư nhưng thu ngân sách nội địa đã 

tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế. 

 
Nhìn chung, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh qua 

các năm. Tính chung trong 30 năm (1991-2020) tốc độ tăng thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 25,8%/năm, trong đó thu ngân 

sách nội địa tăng 22,9%/năm và thu thuế xuất, nhập khẩu tăng 24,7%/năm. Từ 

năm 2009 thu ngân sách nội địa cán mốc trên 1.000 tỷ đồng và năm 2014 cán 

mốc trên 5.000 tỷ đồng. Thu thuế xuất nhập khẩu cán mốc trên 1.000 tỷ đồng 

vào năm 2013 và năm 2014 đạt mốc trên 5.000 tỷ đồng. 
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3.6. Đời sống các tầng lớp dân cư được cải thiện; sự nghiệp văn hóa, 

giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác có những tiến bộ đáng kể; quốc 

phòng – an ninh đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững 

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ khá; đồng thời, các ngành, các địa 

phương triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, 

giảm nghèo và nhiều chương trình liên quan khác nên đời sống dân cư nhìn 

chung được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của dân cư 

đã tăng từ 158 nghìn đồng năm 1996 lên 400 nghìn đồng năm 2006, tăng 1,5 

lần so với năm 1996, đến năm 2016 đạt 2.144,2 nghìn đồng, tăng 5 lần so với 

năm 2006 và tăng 12,6 lần so với năm 1996, đến năm 2019 đạt 3.122,7 nghìn 

đồng, tăng 0,5 lần so với năm 2016, tăng 6,8 lần so với năm 2006 và tăng 18,8 

lần so với năm 1996. Công tác giảm nghèo được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm từ 30% năm 1991 xuống 13,1% năm 2009 và xuống còn 4,53% 

năm 2019 (theo chuẩn nghèo quy định cho từng thời kỳ). 

 
 

Giáo dục đào tạo được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Khi tái lập tỉnh, 

hệ thống giáo dục hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, công tác xã hội 

hóa giáo dục đạt kết quả thấp, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học thiếu 

thốn, xuống cấp; số học sinh trong độ tuổi đến trường thấp, công tác quản lý 

giáo dục còn nhiều hạn chế. Sau 30 năm, hệ thống giáo dục từng bước hoàn 

thiện. Thực hiện quy hoạch lại hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập 

của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được đồng bộ hơn về cơ cấu, 

chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất trường học từng bước được đầu 

tư khang trang theo hướng chuẩn hóa. 100% số trường học được xây dựng 

kiên cố và bán kiên cố, trong đó tỷ lệ trường được xây dựng kiên cố trên 92% 
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(cấp học mầm non trên 85%). Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 

em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu họchọc đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo 

dục THCS mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học 

sinh tốt nghiệp THPT hằng năm trên 97%. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Hà 

Tĩnh có 06 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực (02 

huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng Toán quốc tế, 01 

huy chương vàng Toán khu vực Đông Nam Á, 01 huy chương bạc Tin học 

Châu Á).Công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả khá góp phần xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới. 

Quy mô, chất lượng giáo dục chuyên nghiệp ngày càng được nâng lên. 

Hoạt động đào tạo của Đại học Hà Tĩnh chuyển biến rõ nét, nhất là đào tạo 

nguồn nhân lực cho các khu kinh tế và các dự án trọng điểm; đào tạo học sinh 

Lào; thực hiện sáp nhập trường Trung cấp Nông nghiệp vào Đại học Hà Tĩnh 

để nâng cao chất lượng đào tạo và giảm bớt đầu mối. 

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, chất lượng 

khám chữa bệnh được nâng lên, đáp ứng cơ bản yêu cầu của Nhân dân. Khi tái 

lập tỉnh, công tác y tế còn nhiều hạn chế, chất lượng khám, điều trị ở các tuyến 

yếu, nhất là y tế cơ sở; các bệnh dịch chậm được khống chế, dập tắt, nhất là 

dịch sốt rét; công tác quản lý ngành y nhiều yếu kém; cơ sở vật chất, thiết bị y 

tế thiếu thốn, xuống cấp; đội ngũ y bác sĩ thiếu về số lượng, trình độ hạn chế; 

chỉ đạt 2,4 bác sỹ/1 vạn dân. Đến nay, tổ chức bộ máy y tế đã dần tinh gọn, 

nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện phân cấp quản lý y tế cơ sở theo 

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Y tế dự phòng được tăng cường, kịp thời 

ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm, kiểm soát tốt các bệnh dịch lớn. Trình độ, 

năng lực, y đức của đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế có nhiều 

chuyển biến tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; tiếp cận 

nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, dịch vụ tuyến Trung ương. Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và 05 bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã trở thành bệnh viện vệ tỉnh 

của Trung ương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh là vệ tinh của các bệnh viện Bạch 

Mai, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, Tim Hà Nội. 

Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên là vệ tinh của 

Bệnh viện E; Bệnh viện Đa khoa Thành phố, Lộc Hà là vệ tinh của Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội). Hiện có 77,5% trạm y tế có bác sĩ; 98,5% xã, phường, thị 

trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 46 giường bệnh/vạn dân; 9,9 bác sỹ/vạn dân; 

tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 8,9%. Cải cách hành 

chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh từng bước được 

đẩy mạnh; người dân bước đầu được theo dõi quản lý sức khỏe qua hệ thống 

hồ sơ điện tử. 
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Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tích cực, 

phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của Nhân dân. Những 

năm đầu tái lập, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân nhìn chung còn 

thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biển ngang; văn hóa cơ sở phát triển 

chưa đều, hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa đáp ứng kịp yêu cầu cuộc sống; 

một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại. Đến 

nay, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể 

được chú trọng. Toàn  tỉnh hiện có trên 1.800 di tích lịch sử - văn hoá đã được 

kiểm kê, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt là Khu di tích Ngã ba Đồng 

Lộc và Khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du, 82 di tích cấp quốc gia và 520 

di tích được xếp hạng cấp tỉnh với đủ các loại hình (di tích lịch sử, di tích kiến 

trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và di tích danh thắng), nhất là các di sản được 

UNESCO vinh danh như: Ca trù, Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh, Mộc bản 

trường học Phúc Giang, sách Hoàng Hoa sứ trình đồ.Phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh tạo lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có 90% gia đình đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa. Công tác xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt 

kết quả tích cực. Quy mô, chất lượng phong trào thể thao quần chúng ngày 

càng được nâng cao. Thể thao thành tích cao có bước phát triển mới, một số 

môn đã đạt trình độ khu vực và châu Á như karatedo, đua thuyền, điền kinh. 

3.7. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

đạt được những kết quả toàn diện, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt 

nông thôn và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 852-

CTr/TU, ngày 10/11/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; để tiếp tục đẩy 

mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nông dân, ngày 19/5/2009, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã 

ra Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020. Nghị quyết 

đã đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh từ sau 

ngày tái lập tỉnh đến nay và đưa ra mục tiêu chung là: “Phát triển nông nghiệp 

toàn diện gắn với công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững; hình 

thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; đẩy mạnh cơ giới hoá, điện khí 

hoá và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, 

đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả; giải quyết tốt các nhu cầu thiết yếu 

về lương thực, thực phẩm, môi trường bền vững không những cho dân cư 

nông thôn mà cả dân cư công nghiệp và đô thị. Phát triển công nghiệp, dịch vụ 

gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống 
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nông dân; từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và các hình 

thức tổ chức sản xuất hợp lý. Xây dựng nông thôn mới theo hướng truyền 

thống, văn minh, hiện đại, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không 

gian làng, xã, quy hoạch kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo môi trường sinh thái…Nhanh 

chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, rút ngắn khoảng 

cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền, đặc biệt 

quan tâm vùng miền núi, vùng sâu, vùng tái định cư; nâng cao dân trí, đào tạo 

nguồn nhân lực, xây dựng giai cấp nông dân mới theo ý thức tự vươn lên, có 

khả năng làm chủ nông thôn mới. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội”. Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010, 2015 và 

mục tiêu định hướng chủ yếu đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu 

về tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản, giá trị sản xuất trên 1 ha diện tích, 

thu nhập bình quân, tỉ lệ hộ nghèo, các tiêu chí nông thôn mới… 

Năm 2008, Hà Tĩnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,5 

tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 08 tiêu chí, 183 xã đạt dưới 5 tiêu chí, 

trong đó có 20 xã không đạt tiêu chí nào. Hầu hết các xã chỉ có quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2010, chưa có các loại quy hoạch theo yêu cầu xây 

dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn; đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Kết quả thực 

hiện xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu và về đích trước 02 năm so với 

mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Đến nay đã có171/182 

xã đạt chuẩn 93,95 % tổng số xã; có 19/182 bằng 10,44% xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao; 02/182= 1,1% xã đạt NTM kiểu mẫu; 07/13 đơn vị cấp 

huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 3 huyện Cẩm 

Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó huyện 

Cẩm Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ trình TW thẩm địnhhuyện NTM; 747 Khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7.244 Vườn mẫu; thu nhập bình quân đầu 

người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 35 triệu đồng (gấp 4,14 lần so năm 

2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51 % (năm 2011 là 23,91%). 

Như vậy, nhìn vào bức tranh tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội trong 

30 năm (1991-2020) có thể nhận thấy tăng trưởng kinh tế là tiền đề hết sức quan 

trọng cho phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh trong những năm gần 

đây đạt khá, GRDP bình quân đầu người tăng nhanh. Thu ngân sách tăng, cơ 

cấu thu ngân sách có chuyển biến tích cực. Nhờ đó, mục tiêu tái cơ cấu nền 

kinh tế bước đầu đạt kết quả tốt, việc chuyển đổi mô hình kinh tế tiếp tục phát 

triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích 

cực với việc giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực 

công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ đảm bảo mục tiêu đề ra. 
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II. Những chủ trương chính sách và các hoạt động thống kê 

1. Những chính sách lớn của Đảng, nhà nước về công tác thống kê 

trong giai đoạn này 

-Về cơ cấu tổ chức: Ngày 23/3/1994, Chính phủ có Nghị định số 23/CP 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Thống kê, ngành Thống kê đã trở lại mô hình quản lý theo ngành dọc và duy 

trì đến ngày nay. Những năm tiếp theo, trong bối cảnh thực hiện cải cách hành 

chính trên cả nước, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của toàn ngành 

Thống kê cũng được củng cố, kiện toàn. Năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển 

Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; Ngày 18/3/2020, Thủ 

tướng ban hành Quyết định 10/2020/QĐ-TTg  Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. Theo đó, bộ máy hoạt động của cơ quan Tổng cục, các vụ, các cục 

đã được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn; đã được xác định rõ ràng, 

khắc phục tình trạng trùng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng 

Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp sát nhập các đơn vị 

thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; các phòng thuộc Cục Thống kê và các Chi 

cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộcTrung ương. Ngày 20/5/2020 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-TCTK về quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Ngày 02/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2010/QĐ-

TTg về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu 

này, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (NDTC), Chánh án Tòa án NDTC ban 

hành hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc bộ, ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến 

thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ trưởng 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương 

pháp tính và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực 

hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.  

Được sự quan tâm của các cơ quan Đảng, nhà nước, Bộ ngành trung 

ương, ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

1803/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược Phát triển Thống kê Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. Đây là cơ sở cho ngành Thống kê xây 

dựng các đề án chi tiết, cụ thể cho các hoạt động của ngành. Xây dựng chương 

trình điều tra thống kê; hệ thống chỉ tiêu quốc gia v..v... 
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- Về môi trường pháp lý: Sự ra đời của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê 

vào năm 1988 đã tạo cơ sở pháp lý cao đầu tiên cho hoạt động thống kê. Sau 

nhiều năm phát huy tác dụng tốt, Pháp lệnh Kế toán-Thống kê đã biểu hiện 

những bất cập khi nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Trong tình hình mới:Luật 

Thống kê 2003; Luật Thống kê 2015 và các Nghị định kèm theo đã trở thành 

khung pháp lý cao nhất cho hoạt động thống kê. 

2. Về bộ máy lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục, Chi 

cục Thống kê cấp huyện 

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo, thực hiện Quyết định số 

39/QĐ-TCCB ngày 18/4/1994 và Quyết định số 235/QĐ-TCTK, ngày 

23/4/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh và thành phố 

trực thuộc Trung ương, tiếp tục sắp xếp bộ máy Cục Thống kê theo Quyết 

định số 268/QĐ-TCTK ngày 01/4/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thống kê Hà Tĩnh. Công tác đánh giá cán bộ thực hiện tương đối nghiêm túc, 

biên chế được bảo đảm theo hướng dẫn của Tổng cục.  

Tháng 10/1991, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và trực tiếp quản lý các phòng Thống kê huyện, thị xã. Khi tiến hành chia 

tách tỉnh, số cán bộ công chức làm việc tại Văn phòng Cục Thống kê Nghệ 

Tĩnh chuyển về công tác tại Văn phòng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh có 10 

người và điều chuyển từ các phòng Thống kê huyện, thị xã về 02 người, tiếp 

nhận từ các ngành khác và tuyển dụng từ trường chuyên nghiệp là 03 người; 

được phân công như sau:  

Lãnh đạo Cục: Ông Nguyễn Ngại - Phó Cục trưởng - Quyền Cục trưởng  

Các phòng nghiệp vụ gồm: Phòng tổng hợp có ông Nguyễn Đào Cơ - 

Trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Hà Mỹ, ông Đậu Chí Công.  

Phòng Nông Lâm nghiệp, thủy sản có ông Nguyễn Mạnh Khôi - Trưởng 

Trường phòng, ông Trần Thanh Bình.  

Phòng Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải có ông Nguyễn Thông - Trưởng 

phòng. Năm 1992, Cục điều động làm Trưởng phòng Thống kê Đức Thọ. Cục 

bố nhiệm ông Nguyễn Huy Khôi làm Trưởng phòng. Cục điều động ông Đinh 

Thế Hải từ phòng Thống kê Nghi Xuân và bà Trần Thị Tứ từ Phòng Thống kê 

thị xã Hà Tĩnh.  

Phòng Lưu thông phân phối có ông Đinh Quang Việt - Trường phòng, 

ông Nguyễn Đức Đại.  

Phòng Lao động, Dân số, Văn xã có ông Lê Hồng Ty - Trưởng phòng, bà 

Nguyễn Thị Thoan. 

Phòng Tổ chức - Hành chính bà Bùi Thị Lan - Trưởng phòng, bà Nguyễn 

Thị Thu, ông Phan Văn Xuân.  
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Công việc trong những năm đầu tái lập tỉnh rất bộn bề. Ngoài những báo 

cáo đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của TW, thì còn đáp ứng nhu cầu của 

tỉnh mới tái lập. Trong điều kiện trụ sở làm việc chưa có (thời gian đầu mượn 

nhà ông Nguyễn Huy Khôi và một số nhà dân khác như ông Nghệ). Đội ngũ 

cán bộ công chức thiếu trầm trọng về số lượng, mới mẻ về nhiệm vụ... Với 

tinh thần lao động không phải “một người lao động bằng hai” nữa mà phải 

tranh thủ làm ban đêm để “mỗi người lao động bằng 3 - 4 người”. Ngành 

Thống kê đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành được Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh khen ngợi. Sự thiếu hụt về đội ngũ cán bộ công chức, Cục 

đã điều chuyển một số từ các Phòng Thống kê huyện, thị xã về tăng cường cho 

Văn phòng Cục như: ông Trần Thanh Bình (Huyện Hương Sơn), ông Nguyễn 

Huy Khôi (Huyện Thạch Hà)… Tuyển dụng từ các ngành, các trung tâm đào 

tạo: ông Đậu Chí Công, ông Nguyễn Đức Đại, bà Nguyễn Thị Hà Mỹ.  

Ngày 13/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/NĐ-CP về việc quy 

định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê, ngành Thống 

kê. Theo Nghị định này, công tác tổ chức quản lý bộ máy và cán bộ công chức 

Thống kê nhà nước tập trung được quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến 

huyện, thị xã. Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 39/TCTK-TCCB, 

ngày 18/4/1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đối với tỉnh Hà Tĩnh thì công tác bàn 

giao nhanh và gọn, do chỉ tiến hành ở cấp tỉnh mà thôi.  

Hình thức tổ chức bộ máy Thống kê ở Cục: Ông Nguyễn Ngại được 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng. Đến 

năm 1993, được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm làm Cục 

trưởng và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Cừ - Trưởng phòng Thống kê huyện 

Nghi Xuân làm Phó Cục trưởng. Năm 1998, ông Nguyễn Ngại về hưu, Tổng 

cục trưởng bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Cừ làm Cục trưởng và ông Nguyễn 

Việt Hùng - Trưởng phòng Tài chính huyện Hương Sơn làm Phó Cục trưởng. 

Tháng 5/2009, bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Thống kê Nông 

nghiệp làm Phó Cục trưởng. Đến tháng 10/2010 ông Nguyễn Đình Cừ nghỉ 

hưu theo chế độ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng làm Cục trưởng và bổ 

nhiệm ông Bùi Ngụ làm Phó Cục trưởng. Đến tháng 01/2019, ông Bùi Ngụ 

nghỉ hưu theo chế độ. Đến tháng 4/2020 bổ nhiệm bà Mai Thị Cẩm Giang, 

Trưởng phòng, Phòng TCHC Cục làm Phó Cục trưởng. 

Phòng Thống kê Tổng hợp có 6 người, do ông Nguyễn Đào Cơ làm 

Trưởng phòng đến năm 2002 nghỉ hưu. Cục điều động ông Phan Duy Cứ - 

Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp sang làm Trưởng phòng Thống kê Tổng 

hợp. Năm 2003, Cục bổ nhiệm ông Trần Thanh Đức làm Phó trưởng phòng 

Tổng hợp. Năm 2004, nhập bộ phận Thanh tra, điều động Đặng Quốc Quế - 
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Phó trưởng phòng Phụ trách Thanh tra sang làm Phó trưởng phòng Tổng hợp. 

Năm 2005, điều động ông Quế làm Trưởng phòng Thống kê huyện Cẩm 

Xuyên. Tháng 01/2010 bổ nhiệm ông Trần Hoài Nam làm Phó trưởng phòng. 

Đến tháng 8/2010 ông Phan Duy Cứ nghỉ hưu bổ nhiệm ông Trần Hoài Nam 

làm trưởng phòng. Tháng 11/2014 bổ nghiệm Bà Nguyễn Thị Hằng Nga làm 

Phó trưởng phòng. 

Phòng Nông nghiệp có 4 người, do ông Nguyễn Mạnh Khôi làm Trưởng 

phòng. Năm 1998, ông Nguyễn Mạnh Khôi qua đời. Cục điều động ông Phan 

Duy Cứ - Trưởng phòng Thống kê huyện Can Lộc làm Trưởng phòng, đến 

năm 2002 sang Trưởng phòng Tổng hợp. Cục bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình, 

làm Trưởng phòng. Tháng 6/2007 bổ nhiệm bà Mai Thị Cẩm Giang làm Phó 

trưởng phòng. Tháng 5/2009 ông Trần Thanh Bình bổ nhiệm Phó cục trưởng. 

Đến tháng 7/2009 bổ nhiệm bà Mai Thị Cẩm Giang Phó trưởng phòng làm 

Trưởng phòng và bổ nhiệm ông Phạm Văn Diễn làm Phó trưởng phòng. 

Tháng 7/2014, điều động bà Mai Thị Cẩm Giang làm Trưởng phòng Tổ chức-

Hành chính, điều động bà Ngô Thị Thập làm Trưởng phòng Thống kê Nông 

nghiệp. Tháng 7/2015, điều động ông Phạm Văn Diễn làm Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê thị xã Kỳ Anh và bổ nhiệm bà Trần Thị Tú Oanh, Thống kê 

viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng làm Phó Trưởng Phòng. 

Phòng Dân số - Văn xã có 5 người, do ông Lê Hồng Ty làm Trưởng 

phòng. Năm 2005, Cục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sỹ làm Phó trưởng phòng. 

Tháng 01/2007 ông Nguyễn Văn Sỹ chuyển công tác. Đến tháng 6/2007 bổ 

nhiệm bà Phan Thị Hạnh làm Phó trưởng phòng. Tháng 11/2006 ông Lê Hồng 

Ty nghỉ hưu theo chế độ, điều động ông Bùi Ngụ, Trưởng phòng Thống kê 

huyện Thạch Hà làm Trưởng phòng. Đến tháng 10/2010, ông Bùi Ngụ được 

bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, Cục Thống kê. Tháng 12/2011 bổ nhiệm bà 

Phan Thị Hạnh làm Trưởng phòng, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm 

Phó trưởng phòng.  

Phòng Tổ chức - Hành chính có 6 người, do ông Nguyễn Huy Khôi làm 

Trưởng phòng. Ông Phan Xuân làm Phó trưởng phòng, năm 2005 về hưu. Cục 

Thống kê tỉnh bổ nhiệm bà Ngô Thị Thập làm Phó trưởng phòng.  Tháng 

01/2011 ông Nguyễn Huy Khôi nghỉ hưu theo chế độ bổ nhiệm bà Ngô Thị 

Thập phụ trách phòng đến tháng 6/2013, bổ nhiệm bà Ngô Thị Thập làm 

Trưởng phòng, tháng 6/2014 luân chuyển Trưởng phòng Thống kê Nông 

nghiệp. Tháng 7/2014 điều động bà Mai Thị Cẩm Giang làm Trưởng phòng. 

Bộ phận Thanh tra được thành lập năm 1992, điều động ông Mai Hồng - 

Trưởng phòng Thống kê huyện Đức Thọ làm Chánh Thanh tra, năm 2000 về 

hưu. Cục Thống kê tỉnh điều động ông Đặng Quốc Quế - Phó Trưởng phòng 

Thống kê huyện Cẩm Xuyên làm Phó trưởng phòng phụ trách Thanh tra. Năm 
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2004, nhập vào phòng Tổng hợp. Đến năm 2011 thực hiện Quyết định số 

52/QĐ- CTK ngày 22/02/2011 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc tách 

Phòng Thống kê Tổng hợp thành Phòng Tổng hợp và Phòng Thanh Tra Thống 

kê; bộ phận Thanh tra được Thành lập điều động Ông Nguyễn Trung Kiên, 

Thống kê viên phòng Thống kê Tổng hợp phụ trách phòng Thanh tra. Năm 

2012 điều động bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Thống kê viên Chi cục Thống 

kê huyện Can Lộc về làm thống kê viên bộ phận Thanh tra. Thực hiện Quyết 

định số 234/QĐ-TCTK ngày 02/4/2014 của Tổng cục Thống kê thành lập 

Phòng Thanh tra Thống kê. Tháng 3/2015 bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiêm, 

Phó trưởng phòng phụ trách phòng Thanh tra Thống kê. 

Phòng Thống kê Công-Thương được thành lập năm 1987 trên cơ sở nhập 

2 phòng (Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải và Lưu thông phân phối) có 5 

người, do ông Đinh Quang Việt - Trưởng phòng Lưu thông phân phối làm 

Trưởng phòng. Năm 2001, Cục Thống kê bổ nhiệm ông Đinh Thế Hải làm 

Phó trưởng phòng. Tháng 4/2007 điều động ông Đinh Thế Hải làm Trưởng 

phòng, Phòng Thống kê thị xã Hồng Lĩnh. Tháng 6/2007 bổ nhiệm bà Uông 

Thị Hoàn làm Phó trưởng phòng. Tháng 9/2008 ông Đinh Quang Việt nghỉ 

hưu điều động bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm trưởng phòng.  

Đến năm 2011 thực hiện Quyết định số 51/QĐ-CTK ngày 22/02/2011 của 

Cục trưởng Cục Thống kê về việc tách Phòng Thống kê Công thương thành 

Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng và Phòng Thống kê Thương mại. 

+ Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng có 4 người do bà Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn làm trưởng phòng. Đến tháng 10/2012 bà Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn chuyển công tác về Thành phố Hồ Chí Minh điều động ông Nguyễn 

Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Dân số - Văn xã giữ chức vụ Phó phòng phụ 

trách Phòng Công nghiệp-Xây dựng. Tháng 7/2014 bổ nhiệm ông Nguyễn 

Thanh Tùng làm Trưởng phòng Công nghiệp-Xây dựng. 

+ Phòng Thống kê Thương mại có 4 người do bà Uông Thị Hoàn Phó 

trưởng phòng phụ trách phòng. Đến tháng 12/2011 bổ nhiệm bà Uông Thị 

Hoàn làm Trưởng phòng. 

Phòng Thống kê các huyện, thị xã 1991- 2010 

Phòng Thống kê thị xã Hà Tĩnh có 4 người do ông Nguyễn Tất Thược 

làm Trưởng phòng. Tháng 6/2008 bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành chuyên 

viên phòng Thống kê thành phố Hà Tĩnh làm Phó trưởng phòng.  

Phòng Thống kê thị xã Hồng Lĩnh được thành lập tháng 01/1992, có 3 

người. Cục điều động bà Bùi Thị Lan - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 

Cục làm Trưởng phòng. Đến tháng 4/2007 bà Bùi Thị Lan nghỉ hưu điều động 

ông Đinh Thế Hải, Phó trưởng phòng Công thương về làm Trưởng phòng.  

Phòng Thống kê huyện Hương Sơn có 5 người, do bà Nguyễn Thị Xá 
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làm Trưởng phòng, năm 2003 về với suối vàng. Giao cho bà Hà Thị Sửu phụ 

trách phòng. Năm 2004, Cục điều động ông Phạm Tùng Tăng - Trưởng phòng 

Thống kê huyện Can Lộc làm Trưởng phòng. Cục bổ nhiệm bà Hà Thị Sửu 

làm Phó trưởng phòng. Tháng 6/2008 bổ nhiệm ông Lê Đình Phong chuyên 

viên phòng Thống kê huyện Hương Sơn làm Phó trưởng phòng.  

Phòng Thống kê Đức Thọ có 5 người, do ông Mai Hồng làm Trưởng 

phòng. Năm 1992, Cục điều động làm Chánh thanh tra. Cục điều động ông 

Nguyễn Thông - Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng - Vận tải 

làm Trưởng phòng. Năm 2002, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quý làm Phó trưởng 

phòng. Tháng 7/2009 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Châu làm Phó trưởng phòng. 

Năm 2000, thành lập Phòng Thống kê huyện Vũ Quang có 3 người, do 

ông Võ Văn Thanh làm Trưởng phòng.  

Phòng Thống kê huyện Nghi Xuân có 4 người, do ông Nguyễn Đình Cừ 

làm Trưởng phòng. Năm 1995, Tổng cục Thống kê điều động làm Phó Cục 

trưởng. Cục tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hữu Thưởng - Thanh tra viên 

huyện Nghi Xuân làm Trưởng phòng. Năm 2005, Cục bổ nhiệm bà Phan Thị 

Thanh làm Phó trưởng phòng.  

Phòng Thống kê huyện Can Lộc có 4 người, do ông Phan Duy Cứ làm 

Trưởng phòng. Năm 1998, Cục điều động ông Phan Duy Cứ làm Trường phòng 

Thống kê Nông - Lâm nghiệp, thủy sản. Cục bổ nhiệm bà Từ Thị Kỷ làm Trưởng 

phòng đến năm 2001 nghỉ hưu. Cục điều động ông Phạm Tùng Tăng, cán bộ 

phòng Công-Thương, Cục Thống kê làm Trưởng phòng. Năm 2002, Cục bổ 

nhiệm ông Nguyễn Thái Trung làm Phó trưởng phòng. Năm 2004, Cục điều 

động Phạm Tùng Tăng Trưởng phòng Thống kê huyện Can Lộc làm Trưởng 

phòng Thống kê huyện Hương Sơn. Cục bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh làm Phó 

trưởng phòng. Năm 2005. Cục bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Trung làm Trưởng 

phòng. Năm 2007, điều động ông Nguyễn Thái Trung đến làm Trưởng phòng 

Thống kê huyện Lộc Hà bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh làm Trưởng phòng. 

Phòng Thống kê huyện Hương Khê có 4 người, do bà Đặng Thị Lan làm 

Trưởng phòng. Năm 2002, Cục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tân làm Phó 

trưởng phòng. Năm 2005, bà Đặng Thị Lan nghỉ hưu. Cục bổ nhiệm ông 

Nguyễn Văn Tân làm Trưởng phòng và bổ nhiệm ông Bùi Đức Nhàn làm Phó 

trưởng phòng. 

Phòng Thống kê huyện Thạch Hà có 5 người do ông Nguyễn Sỹ Anh làm 

Trưởng phòng; năm 2002, bổ nhiệm ông Bùi Ngụ làm Phó trưởng phòng; đến 

năm 2002, ông Nguyễn Sỹ Anh nghỉ hưu. Cục bổ nhiệm ông Bùi Ngụ làm 

Trưởng phòng. Tháng 10/2006 điều động ông Bùi Ngụ đến làm trưởng phòng 

Thống kê Dân số - Văn xã và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài làm phó trưởng 

phòng phụ trách phòng. Tháng 6/2009 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài làm 

trưởng phòng và ông Trần Quốc Chân Phó trưởng phòng.  
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Phòng Thống kê huyện Cẩm Xuyên có 4 người, do ông Trần Văn Lạch 

làm Trưởng phòng. Năm 2000, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Quế làm Phó trưởng 

phòng; năm 2002 điều động ông Đặng Quốc Quế Phó trưởng phòng phu trách 

Thanh tra Cục. Năm 2004, bổ nhiệm bà Trương Thị Tuyên làm Phó trưởng 

phòng. Năm 2005, Cục điều động và bổ nhiệm ông Đặng Quốc Quế - Phó 

trưởng phòng Tổng hợp phụ trách Thanh tra về làm Trưởng phòng. 

Năm 2007 thành lập phòng Thống kê huyện Lộc Hà, điều động ông Nguyễn 

Thái Trung, Trưởng phòng Thống kê huyện Can Lộc làm Trưởng phòng và bổ 

nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hùng, Thống kê viên làm Phó trưởng phòng. 

Phòng Thống kê huyện Kỳ Anh có 5 người, do ông Lê Công Chung làm 

Trưởng phòng. Năm 2001 Cục bổ nhiệm ông Võ Xuân Sáu làm Phó trưởng 

phòng. Tháng 3/2007 ông Lê Công Chung nghỉ hưu; bổ nhiệm ông Võ Xuân 

Sáu làm Trưởng phòng. Tháng 6/2008, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng làm 

Phó trưởng phòng. 

 Thực hiện Quyết định số 663/QĐ-TCTK ngày 29/9/2010 của Tổng 

cục Thống kê về việc thành lập Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã 

trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Bộ máy Thống kê tỉnh, huyện 

năm 2010 - 2020. 

 Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh có 05 người, do ông Nguyễn Trung 

Thành làm Chi cục trưởng và bà Dương Thị Liên làm Phó Chi cục trưởng. 

Đến tháng 12/2020 điều động ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Công 

nghiệp -  Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đến công tác tại Chi cục 

Thống kê thành phố Hà Tĩnh và giữ chức vụ Chi cục trưởng; Điều động ông 

Nguyễn Trung Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh 

đến công tác tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh và giữ chức vụ Trưởng phòng 

Thống kê Tổng hợp. 

Chi cục Thống kê thị xã Hồng Lĩnh có 04 người, do ông Đinh Thế Hải 

làm Chi cục trưởng. Đến tháng 6/2012 ông Đinh Thế Hải nghỉ hưu điều động 

ông Bùi Đức Nhàn, Phó Chi cục trưởng huyện Hương Khê làm Chi cục trưởng 

và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trâm Oanh làm Phó Chi cục trưởng. 

 Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn có 05 người, do ông Phạm Tùng 

Tăng làm Chi cục trưởng và ông Lê Đình Phong làm Phó Chi cục trưởng. 

Tháng 9/2019 ông Phạm Tùng tăng nghỉ hưu, bổ nhiệm ông Lê Đình Phong, 

Phó Chi cục trưởng phụ trách. 

Chi cục Thống kê huyện Đức Thọ có 05 người, do bà Nguyễn Thị Châu 

làm Chi cục trưởng. Đến tháng 7/2014 bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đề, Thống 

kê viên, Chi cục Thống kê huyện Đức Thọ làm Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang có 04 người, do ông Võ Văn Thanh 
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làm Chi cục trưởng. Tháng 02/2015 bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Quân Thống kê 

viên, Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang làm Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Nghi Xuân có 05 người, do ông Lê Hữu Thưởng 

làm Chi cục trưởng và bà Phan Thị Thanh làm Phó chi cục trưởng. Đến tháng 

01/2013, ông Lê Hữu Thưởng nghỉ hưu, bà Phan Thị Thanh nghỉ hưu giao cho 

ông Chu Văn Dũng phụ trách Chi cục. Đến 01/7/2014 bổ nhiệm ông Chu Văn 

Dũng làm Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Can Lộc có 05 người, do bà Nguyễn Thị Hạnh 

làm Chi cục trưởng. Tháng 7/2014, bổ nhiệm ông Trịnh Quang Thức, Thống 

kê viên Chi cục Thống kê huyện Can Lộc làm Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Hương Khê có 04 người, do ông Nguyễn Văn 

Tân làm Chi cục trưởng và ông Bùi Đức Nhàn làm Phó Chi cục trưởng. Đến 

tháng 6/2012 điều động ông Bùi Đức Nhàn Phó chi cục trưởng làm Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê thị xã Hồng Lĩnh. 

Chi cục Thống kê huyện Thạch Hà có 05 người, do bà Nguyễn Thị Hoài 

làm Chi cục trưởng và ông Trần Quốc Chân Phó Chi cục trưởng. Tháng 

3/2014, ông Trần Quốc Chân nghỉ hưu. Tháng 6/2016 bổ nhiệm bà Nguyễn 

Thị Thu Hằng làm Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Cẩm Xuyên có 04 người, do ông Đặng Quốc 

Quế làm Chi cục trưởng và bà Trương Thị Tuyên làm Phó Chi cục trưởng. 

Đến tháng 10/2016, ông Đặng Quốc Quế nghỉ hưu. Giao cho bà Trương Thị 

Tuyên, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thống kê và bổ nhiệm bà Trần Thị Lan 

làm Phó Chi cục trưởng. Đến tháng 11/2018, bà Trương Thị Tuyên nghỉ hưu 

giao cho bà Trần Thị Lan, Phó Chi cục trưởng phụ trách. 

Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà có 04 người, do ông Nguyễn Thái Trung 

làm Chi cục trưởng và ông Nguyễn Sỹ Hùng làm Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh có 04 người, do ông Võ Xuân Sáu làm 

Chi cục trưởng và bà Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chi cục trưởng. Tháng 

6/2014 bà Nguyễn Thị Hồng nghỉ hưu. Tháng 7/2014, bổ nhiệm ông Ngô Đức 

Tiến Thống kê viên huyện Kỳ Anh làm Phó Chi cục trưởng. Tháng 10/2015 

ông Võ Xuân Sáu nghỉ hưu giao ông Ngô Đức Tiến, Phó Chi cục trưởng phụ 

trách. Tháng 7/2017 bổ nhiệm ông Ngô Đức Tiến làm Chi cục trưởng. 

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TCTK ngày 01/6/2015 của Tổng cục 

Thống kê về việc thành lập Chi cục Thống kê thị xã Kỳ Anh trực thuộc Cục 

Thống kê Hà Tĩnh. Tách Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh (cũ) thành Chi cục 

Thống kê huyện Kỳ Anh và Chi cục Thống kê thị xã Kỳ Anh. Tháng 6/2015 

Chi cục Thông kê thị xã Kỳ Anh được thành lập, số biên chế có 5 người, do 

ông Phạm Văn Diễn làm Chi cục trưởng. 
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Bộ máy tổ chức đến năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

Lãnh đạo Cục:   

+ Ông Nguyễn Việt Hùng - Cục trưởng 

+ Ông Trần Thanh Bình - Phó cục trưởng 

+ Bà Mai Thị Cẩm Giang -  Phó cục trưởng. 

Các phòng nghiệp vụ văn phòng Cục thực hiện Quyết định số 

1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Văn phòng Cục Thống 

kê có 5 phòng cụ thể như sau: 

Phòng Thống kê Tổng hợp: Gồm 05 người, do ông Nguyễn Trung Thành 

- Chi cục trưởng Chi cục Thành phố làm Trưởng phòng. Bà Trần Thị Tú Oanh - 

Phó trưởng phòng Nông nghiệp làm Phó trưởng phòng Thống kê Tổng hợp. 

Phòng Thống kê Kinh tế: Gồm 07 người, do ông Trần Hoài Nam - 

Trưởng phòng Tổng hợp làm Trưởng phòng.  

Phòng Thu thập Thông tin Thống kê: Gồm 06 người, do bà Phan Thị 

Hạnh - Trưởng phòng Dân số-Văn xã làm Trưởng phòng. Ông Nguyễn Trung 

Kiên - Phó trưởng phòng Thanh tra Thống kê làm Phó trưởng phòng. 

Phòng Thống kê Xã hội: Gồm 05 người, do bà Ngô Thị Thập - Trưởng 

phòng Nông nghiệp làm Trưởng phòng. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó 

trưởng phòng Tổng hợp làm phó Trưởng phòng. 

Phòng Tổ chức - Hành chính: Gồm 05 người, do bà Uông Thị Hoàn - 

Trưởng phòng Thống kê Thương mại làm Trưởng phòng.  

Với việc đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện chiến lược xây dựng, đào 

tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm thống kê đủ sức, ngang tầm đảm nhận và 

hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình đất nước phát triển và hội nhập. Những 

năm qua, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Những số liệu Cục Thống kê thu thập, tổng hợp là thông tin quan 

trọng giúp tỉnh Hà Tĩnh đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đóng góp năm 2020, 

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương 

Lao động Hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động công tác thống kê 

3.1. Vị trí và chức năng 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục 

Thống kê) là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức, 

điều phối các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố; tổ chức 
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các hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh 

tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, chính 

quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc và tài 

khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển 

hoạt động thống kê; tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. 

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra Thống 

kê, Tổng điều tra thống kê, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành 

chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong 

quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo 

quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh/thành phố giao sau khi Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn, 

nghiệp vụ. Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh/thành phố cung cấp. Xây dựng và quản lý 

hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh. 

- Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện 

chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả 

điều tra, Tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công. 

- Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện phổ biến thông tin thống kê nhà nước 

theo quy định của pháp luật. Tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

- Quản lý và thực hiện công bố, phổ biến, cung cấp thông tin thống kê 

kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực 

hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê, sử dụng dữ liệu 

hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật. 
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- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê. 

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, 

người làm công tác thống kê Sở, ngành, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và 

người làm công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo 

quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát 

hoạt động thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê; phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê. 

- Thực hiện tự đánh giá chất lượng Thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng 

thống kê nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin - 

truyền thông vào hoạt động thống kê. Triển khai các phần mềm ứng dụng 

công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động thống kê, 

công tác quản lý công chức và người lao động của Cục Thống kê. 

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 

ngạch công chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ 

phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các chế độ chính sách độ đãi ngộ khác; thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá, phân loại công chức, 

lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân 

cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm 

theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án 

đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định của 

pháp luật. 

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ công chức, người lao 

động và các văn bản pháp quy của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp 

luật. Tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê để nâng cao 

chất lượng thông tin thống kê. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê giao và theo quy định của pháp luật. 

4. Nhận xét đánh giá công tác thống kê 1991 - 2020 

Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý lúc ngành ngang, lúc 

ngành dọc,song những người làm công tác thống kê trên địa bàn đã luôn luôn 

tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành công việc được giao với chất lượng tốt 
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nhất. Đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời 

phục vụ cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương các cấp quản lý điều hành phát 

triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt thời gian mới tái lập tỉnh, số lượng cán bộ công 

chức chỉ vẻn vẹn 10 người, phải đảm đương, chủ động công việc trong hoàn 

cảnh khó khăn về nơi ăn chốn ở, điều kiện làm việc, nguồn tài liệu bị xáo trộn 

ở Vinh,ở thị xã Hà Tĩnh v.v... Song cán bộ công chức toàn ngành luôn luôn 

nắm vững chương trình kế hoạch công tác thông tin hàng năm mà Tổng cục 

Thống kê giao cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bao gồm các lĩnh vực công, thương nghiệp, xây dựng, giá cả, nông lâm 

nghiệp, thủy sản, Dân số, văn xã, phương pháp chế độ, tổng hợp, thanh tra, tài 

khoản quốc gia, tổ chức hành chính… Với chế độ báo cáo: Báo cáo nhanh, 

báo cáo chính thức, báo cáo phân tích v.v… Hình thức thu thập: Tổng điều tra, 

điều tra, tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp.  

Đáp ứng yêu cầu thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy Đảng và chính quyền trong đánh giá tình hình cũng như trong 

nghiên cứu chiến lược, sách lược phát triển kinh tế, văn hóa. Phục vụ cho sự 

nghiệp đổi mới và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. 

Đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời các thông tin cho TW xử lý, tổng hợp. 

Ngoài hệ thống chỉ tiêu quốc gia được phân công thu thập trên địa bàn. Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh còn thu thập các thông tin theo yêu cầu của cấp ủy 

Đảng và Chính quyền địa phương. Đánh giá hiệu quả công tác dân số và kế 

hoạch hóa gia đình, trẻ em suy dinh dưỡng... Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho 

sự phân tích, đánh giá, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã 

hội của các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác thống kê các cấp tiến hành 

hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo chu kỳ 5 năm, 10 năm. Đồng 

thời cùng với các ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy Đảng phương hướng 

phát triển chiến lược kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tiếp theo.  

Mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào các hoạt động của công tác 

thống kê. Nhận thức về Luật Thống kê, các Nghị định của Chính phủ hướng 

dẫn thực hiện Luật Thống kê với thời gian chưa dài. Trách nhiệm khai báo 

thông tin của các đối tượng còn nhiều hạn chế. Hệ thống Thống kê xã, 

phường, thị trấn có nhiều biến động: Thời gian chuyên trách, thời gian kiêm 

nhiệm với tài chính, địa chính, đến nay thì cùng hoạt độngvới văn phòng cấp 

xã... Hệ thống thống kê các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thường 

không ổn định con người. Hệ thống Thống kê tổng hợp các Sở, ban, ngành 

chưa được quan tâm đúng mức. Điều kiện thiên nhiên không mấy thuận lợi. 

Nhưng nhìn chung, công tác tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ Thống 

kê Hà Tĩnh vẫn ngày càng trưởng thành về mọi mặt.  
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Ngành Thống kê Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu hòa nhập với Thống kê cả 

nước trong tiến trình Thống kê Việt Nam hòa nhập Thống kê khu vực và thế 

giới. Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia từng bước được phân công thu thập 

rõ ràng, khoa học. Các chỉ tiêu GDP, HDI, bảng I/O... trong hệ thống chỉ tiêu 

SNA tương thích chuẩn mực của Viện Thống kê Liên hợp quốc áp dụng tại Hà 

Tĩnh ngày càng đi vào nề nếp. Một số đánh giá, phân tích theo các chuẩn mực 

hàm số: Bất bình đẳng, Hệ số ICOR... từng bước được vận dụng.  

Trong những năm đổi mới, công tác thống kê của tỉnh ta đã có bước phát 

triển mới và đạt nhiều kết quả, tiến bộ trên mọi mặt: Chiến lược phát triển 

thống kê Việt Nam giai 2011-2020, tầm nhìn 2030 là cơ sở để thúc đẩy sự 

phát triển nhanh và bền vững của thống kê Việt Nam. Môi trường pháp lý 

cho công tác thống kê được tăng cường, Luật Thống kê và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành và phát huy tác dụng tích cực. Hệ 

thống tổ chức thống kê Nhà nước tiếp tục được củng cố, hoàn thiện theo 

hướng tinh giảm bộ máy, chuyên môn hóa theo quy trình sản xuất thông tin 

thống kê. Phương pháp luận thống kê theo chuẩn mực quốc tế từng bước 

được đổi mới và áp dụng thành công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất 

cả các công đoạn của điều tra, Tổng điều tra giúp nâng cao chất lượng thông 

tin, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian xử lý 

để công bố sớm kết quả điều tra và tiết kiệm kinh phí so với điều tra truyền 

thống trước đây. Công nghệ hiện đại trong xử lý và truyền đưa thông  tin 

ngày càng được áp dụng rộng rãi. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê 

từng bước được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, công tác nghiên cứu 

khoa học tiếp tục tập trung vào giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực 

tiễn hoạt động thống kê. 
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Chương IV 

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 75 NĂM QUA 

CỦA CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

I. Những bài học kinh nghiệm 

Một là: Cùng với quá trình ra đời, phát triển của hệ thống Nhà nước cách 

mạng, 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Cục 

Thống kê; trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính 

tỉnh, sự phối hợp của Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Cục Thống 

kê tỉnh Hà Tĩnh ra đời từ một bộ phận gồm 3 người trong Ban kế hoạch - 

Thống kê trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh (đầu năm 1956), đến nay đã có 

86 cán bộ công chức trong bộ máy thống kê Nhà nước tập trung và hàng nghìn 

cán bộ làm công tác thống kê của các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, các xã, 

phường, thị trấn, các cơ sở hành chính sự nghiệp. Đội ngũ này đang ngày càng 

có nhiều đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm 

thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính kác, đầy đủ, kịp thời phục vụ 

các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc đánh giá, dự báo 

tình tình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh - xã hội trên địa bàn, từng bước tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về 

công tác thống kê. Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm chỉ đạo tập 

trung thống nhất toàn bộ công tác thống kê, điều tra thống kê theo đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sưu tầm, 

chỉnh lý, phân tích các tài liệu thống kê có căn cứ khoa học về kinh tế, văn 

hóa, xã hội nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác điều tra, báo cáo, tổng hợp, 

phân tích và công bố các thông tin phản ánh bản chất và tính quy luật của các 

hiện tượng kinh tế - xã hội theo địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã 

theo từng năm hoặc thời điểm của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh với các tiêu chí 

biểu hiện bằng số của nó phản ánh quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ 

tỷ lệ của các hiện tượng kinh tế - xã hội hàng năm đều luôn bám sát các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Giai đoạn 

cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở 

miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc”. Ngành Thống 

kê trên địa bàn tỉnh bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 18/3/1957 của Ban Bí 

thư về tăng cường lãnh đao công tác thống kê. Mặc dù trong lửa đạn của đế 

quốc Mỹ, nhưng cán bộ công chức thống kê Hà Tĩnh vẫn thực hiện nghiêm túc 

Quyết định số 112-CP, ngày 22/7/1964 của Hội đồng Chính phủ về việc xét 

duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch nhà nước. Ngành Thống kê 

Hà Tĩnh vừa thu thập các thông tin thống kê phản ánh nhiệm vụ xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trên địa bàn, vừa thu thập các thông tin thống kê phản ánh thiệt 
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hại trong chiến tranh và đóng góp sức người, sức của cho các chiến trường, 

vừa tham gia trực tiếp chiến đầu bảo vệ vùng trời, vùng biển Hà Tĩnh. Giai 

đoạn đất nước thông nhất, thực hiện công cuộc đổi mới và bước đầu thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cán bộ công chức thống kê Hà Tĩnh không 

ngừng học tập nâng độ nhận thức đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách 

và pháp luật Nhà nước, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý để theo kịp với 

sự chuyển đổi hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS) sang hệ thống tài 

khoản quốc gia (SNA), góp phần hội nhập thống kê Việt Nam với thống kê 

khu vực và thế giới. Đồng thời với chức năng của mình, ngành thống kê Hà 

Tĩnh luôn nắm vững, đánh giá, phân tích tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh, của 

từng huyện, thành phố, thị xã, theo từng thời gian và không gian cụ thể. Theo 

từng mục tiêu kế hoạch của tỉnh, huyện, thành phố, thị xã qua từng giai đoạn. 

 Hai là: Ngành Thống kê Hà Tĩnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo của 

cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các cấp. các ngành suốt trong quá trình 

hình thành và phát triển. Ngay từ những ngày đầu đã bố trí những cán bộ của 

Đảng, của Chính quyền cách mạng giàu năng lực, đầy tinh thần trách nhiệm, 

có lý lịch trong sáng như ông Nguyễn Mân - Nguyên Bí thư Huyện ủy huyện 

Kỳ Anh, Chánh Văn phòng Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Đình 

Hậu - Nguyên cán bộ Đoàn cải cách ruộng đất đã tốt nghiệp Đại học Nhân dân 

chuyển sang, ông Nguyễn Phong - Nguyên cán bộ Ty Giáo dục, đã từng là 

thầy giáo chuyển sang, ông Trần Đạt - Tốt nghiệp Đại học nhân dân bổ dụng... 

Ưu tiên hỗ trợ cơ sở vật chất kỹ thuật, đã dành những ngôi nhà, những chỗ làm 

việc tương đối khá trong khu khuôn viên Ủy ban hành chính tỉnh cho ngành 

Thống kê tỉnh. Quá trình sơ tán trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 

ngành Thống kê luôn được bố trí các địa điểm gần cơ quan Ủy ban hành chính 

tỉnh để tiễn cho làm việc và nắm bắt thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo 

phát triển kinh tế - xã hội cũng như chiến sự chiến tranh. Đồng thời, ngành 

cũng đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo có hiệu quả của Tổng cục Thống kê. 

Đặc biệt, từ ngày 05/4/1974 Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 72/CP ban 

hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Cục Thống kê, hệ thống chức thống 

kê được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện. 

Ba là: Trong công việc, đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê đã phát 

huy tính dũng cảm, kiên cường của con người Hà Tĩnh luôn chủ động, sáng 

tạo. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của để quốc Mỹ, cán bộ công chức 

ngành thống kê Hà Tĩnh vẫn “tay bút, tay súng” vừa bảo đảm thông tin thống 

kê phục vụ báo cáo Trung ương, cung cấp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, vừa tham gia tích cực lực lượng trực chiến phòng không, vận tải hàng 

hóa, vũ khí cung cấp cho các chiến trường. Người Hà Tĩnh thường chịu khó, 

chịu thương, cần cù, cương trực, thẳng thắn được phát huy trong các hoạt 

động thống kê. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đều tiến hành tổng kết 

công tác chuyên môn nhằm phát huy những kết quả đạt được, ra sức khắc 

phục những khó khăn hạn chế để vươn lên. Đặc biệt là những năm đầu tái lập 
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tỉnh, bao khó khăn chồng lên nhau: Công việc chuyên môn thì nặng vì giai 

đoạn này công tác thống kê chuyển đổi mạnh mẽ từ thu thập thông tin qua cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Hàng loạt chế độ báo cáo mới được sửa đổi, cách thức thu thập 

và cách thức tiếp cận các đối tượng cung cấp thông tin cũng thay đổi… Số 

lượng cán bộ công chức Văn phòng Cục thì quá mỏng, năng lực chuyên môn, 

tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ còn nhiều hạn chế... Tuy nhiên Cục Thống 

kêtỉnh Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, minh bạch trong cơ 

quan và các Phòng Thống kê huyện, thị xã nên đã vượt qua mọi khó khăn, 

luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

 Bốn là: Cơ quan thường xuyên phối hợp với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn giáo dục và phát huy tinh thần tận tâm 

của cán bộ công chức, tính yêu nghề cho cán bộ công chức trong hệ thống 

Thống kê nhà nước tập trung trên địa bàn tỉnh. Phát huy truyền thống hiếu học 

của dân Hà Tĩnh, Cục Thống kê đã không ngừng tạo các điều kiện cần thiết 

giúp cán bộ công chức trong ngành nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

về mọi mặt. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước, thực hiện chủ trương hội 

nhập quốc tế và khu vực, ngành Thống kê chuyển từ Hệ thống chỉ tiêu Bảng 

cân đối chất (MPS) sang Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). Trước yêu cầu 

nhiệm vụ mới, Đến nay trình độ chuyên môn củacán bộ công chức Cục Thống 

kê tỉnh Hà Tĩnh có 11 Thạc sỹ (chiếm 12,79%); 71 Đại học (chiếm 

82,56%);02 Cao đẳng (chiếm 2,325%);02 Trung cấp (chiếm 2,325%); Trình 

độ lý luận chính trị: Cao cấp có 5 người (chiếm 5,81%);Trung cấp chính trị có 

31 người (chiếm 36,05%); Quản lý nhà nước chuyên viên chính có 40 người 

(chiếm 46,51%);Quản lý nhà nước chuyên viên có 43 người (chiếm 50%). 

Năm là: Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo các văn bản 

pháp quy về công tác thống kê. Trong những năm của thập kỷ 70 của thế kỷ 

XX trở về trước, công tác thống kê chủ yếu được triển khai theo các Nghị 

định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng. Ngày 20/5/1988, Pháp lệnh Kế 

toán - Thống kê được công bố theo Lệnh số 06/LCT- HĐNN của Chủ tịch 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 17/6/2003, Quốc hội Nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật 

Thống kê. Văn bản pháp quy nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt 

động Thống kê ngày càng hoàn thiện. Hoạt động thống kê từ “Sưu tầm, thu 

thập những tài liệu và con số có liên quan đến kinh tế - văn hóa - xã hội” tại 

Nghị định 102/BKT tiếp đến “Thu thập, xếp đặt những tài liệu của các Bộ, các 

Ủy ban kháng chiến địa phương” của Quyết định 38/TTg đến “Sưu tầm, chỉnh 

lý, nghiên cứu, phân tích tài liệu điều tra” trong Quyết định số 695/TTg. Để 

nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, 

khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong 

việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng 
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kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của 

các tổ chức, cá nhân khác; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác 

thống kê của Luật thống kê; đưa Luật Thống kê và các văn bản pháp luật khác 

và thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh.  

Sáu là: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh luôn coi trọng phương pháp chế độ, 

thường xuyên nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ, có những đóng góp trong thực 

hiện và triển khai một số phương án điều tra như đề xuất suy rộng kết quả 

đánh bắt thủy sảnphương tiện đánh bắt... Thống nhất phương pháp tính toán, 

phạm vi thu thập thông tin, phân công các đối tượng thu thập thông tin rõ ràng 

giữa Văn phòng Cục và Chi cục Thống cấp huyện. Trong các giai đoạn khác 

nhau, phương thức phân công cũng có khác nhau nhưng cùng phù hợp với các 

điều kiện khách quan và chủ quan. Sự phối kết hợp của Cục Thống kê với các 

Sở, ban ngành cấp tỉnh, của các Chi cục Thống kê với các phòng chuyên môn 

của cấp huyện trong nhiều năm nay được tiến hành nhịp nhàng, đồng bộ nên 

khai thác có hiệu quả, giảm thiểu hiện tượng bỏ sót, trùng chéo thông tin. Cán 

bộ công chức Thống kê Hà Tĩnh tự hào sinh ra và cống hiến sức mình trên 

mảnh đất có truyền thống hiếu học, nên thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp 

nhau trau dồi ý thức nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác 

chuyên môn của các tỉnh bạn.  

Bảy là: Thống kê là một ngành khoa học, do đó phải dùng các tiến bộ 

khoa học vào công tác thống kê, đặc biệt các tiến bộ trong công nghệ thông 

tin. Hiện đại hóa công tác thống kê mới đáp ứng được nhu cầu kip thời, đầy 

đủ, chính xác và trung thực các thông tin thống kê đến các đối tượng dùng tin 

cũng như cung cấp thông tin. 

II. Một số bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

với ngành Thống kê 

1. Bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tại hội nghị tổng 

kết công tác ngành Thống kê năm 1983 

Thưa đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.  

Thưa đồng chí cố vấn G.S. Sa-la-ma kha.  

Thưa các đồng chí!  

Tôi xin nói ngay với các đồng chí là, một mặt, tôi khá miễn cưỡng phải 

đến dự hội nghị, vì tôi mới được biết tin cách đây vài ngày, trong lúc bận rất 

nhiều công việc, nên không có thời gian để chuẩn bị. Tôi thấy phải chuẩn bị 

rất công phu, rất chu đáo mới có thể đến nói chuyện với các đồng chí, nếu 

không thì vô trách nhiệm và cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng mặt khác, tôi 

lại thấy cần phải đến, bởi vì tôi nghĩ công tác thống kê có tầm quan trọng lớn 

lắm nhưng chúng ta lại chưa thấy hết tầm quan trọng đó cho nên chưa sử dụng 

nó một cách có hiệu quả. Vì lẽ đó, tuy rằng miễn cưỡng, song tôi vẫn cứ đến. 

Tôi đã đọc bản báo cáo tổng kết của đồng chí Tổng cục trưởng. Tôi thấy trong 

bản báo cáo đó có những điểm được, trúng. Mong các đồng chí thảo luận và 
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quán triệt nó. Tôi chỉ nói với các đồng chí một số điểm lớn của báo cáo và có 

những gợi ý để các đồng chí suy nghĩ thêm. Các đồng chí đề ra: Công tác 

thống kê phải có tổ chức, hơn nữa phải có hệ thống tổ chức Thống kê hoàn 

chỉnh. Đó là hệ thống tổ chức Thống kê theo địa phương, chú trọng cấp huyện, 

và hệ thống tổ chức Thống kê theo ngành, cho đến cơ sở là xí nghiệp. Như vậy 

là đúng. Hệ thống tổ chức Thống kê phải diễn ra song song và gắn liền với hệ 

thống tổ chức của nền kinh tế quốc dân, để từ đó đánh giá sự phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội theo kế hoạch của Nhà nước và trên cơ sở đường lối của 

Đảng. Nói như vậy có nghĩa là, tổ chức Thống kê phải nắm được tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Nắm được đúng chừng nào, đầy đủ 

chừng nào, kịp thời chừng nào thì tốt chừng ấy. Đúng, đầy đủ, kịp thời phải là 

mục tiêu của công tác Thống kê. Nhưng số liệu Thống kê phải có hệ thống, bất 

cứ khâu nào trong sự phát triển của tình hình, ở từng ngành cũng như ở các địa 

phương. Hệ thống nghĩa là gì? Đề giúp các đồng chí hình dung ra, tôi muốn ví 

hệ thống Thống kê như hệ thống các cơ quan, các bộ phận của cơ thể con 

người. Đó là một mạng lưới cực kỳ phức tạp, tinh vi, đồng thời cực kỳ ăn 

khớp với nhau. Cơ thể con người là một cơ thế sống, hoạt động của các bộ 

phận trong cơ thể đó cực kỳ ăn khớp với nhau. Hệ thống tổ chức Thống kê tất 

nhiên không đòi hỏi quá nghiêm ngặt như hệ thống của cơ thể con người, 

nhưng phải hình dùng so sánh như vậy để những người làm công tác thống kê 

hiểu các con số thống kê là có cuộc sống, có linh hồn. Đòi hỏi như vậy để cố 

gắng làm cho được.  

Nền kinh tế - xã hội của chúng ta cũng là một hệ thống ngang, dọc, từ 

dưới lên, từ trên xuống, liên quan chẳng chịt với nhau, nhưng phải tập trung, 

đồng thời phải rất tôn trọng sự sáng tạo của địa phương, của cơ sở. Tôi nói 

như vậy để các đồng chí đòi hỏi, đòi hỏi cao khi đề ra những yêu cầu cho các 

đơn vị, cơ quan lập báo cáo thống kê. Khi nhận báo cáo các con số thống kê 

đó, cũng phải xem có đúng yêu cầu đã đề ra hay không. Nếu đúng, còn phải 

xử lý nó, phải tổng hợp nhiều loại số liệu để có được một bức tranh chung. 

Làm thống kê là phải biết đề ra yêu cầu cho các hệ thống tổ chức của mình, rồi 

tập trung những số liệu cần thiết ở các nơi lại, tổng hợp nó, xử lý nó, đòi hỏi 

nó và bắt nó nói cho mình biết về tốc độ phát triển, phương hướng phát triển, 

hiệu quả của sự phát triển kinh tế văn hóa ở một cấp như ở cấp huyện, ở một 

ngành như ngành điện, chẳng hạn... Tất nhiên, con số không biết nói, như vậy 

người cán bộ Thống kê phải làm chủ con số của mình, phải biết phân tích và 

trình bày để những con số đó “nói” lên những điều mình cần chứng minh. Vì 

vậy, tôi muốn nhắc lại với các đồng chí: làm thống kê là tổ chức hệ thống của 

mình theo chiều dọc và chiều ngang, tập hợp số liệu, xử lý số liệu, phân tích 

số liệu để phản ánh đúng, đầy đủ và kịp thời các mối quan hệ cân đối lớn trong 

nền kinh tế quốc dân.  

Ngày nay, cuộc sống kinh tế - xã hội phát triển nhanh và phức tạp, lượng 

thông tin ngày càng lớn, cho nên cần đến máy tính điện tử mới xử lý được. 



 
88 

 

Máy tính điện tử là công cụ tính toán tinh vi, hiện đại, nhưng phải biết dùng 

thì mới có hiệu quả. Phải cho nó “ăn” thì nó mới “nói” cho mình những điều 

cần thiết. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua, đế quốc Mỹ dùng ở 

miền Nam khá nhiều máy tính điện tử và đã bắt máy tính trả lời biết bao câu 

hỏi. Song, bởi đấy là những câu hỏi ngu ngốc, cho nên máy tính điện tử cũng 

không trả lời được. Người ngu ngốc mà có công cụ“thông minh” thì công cụ 

đó cũng không thể phát huy tác dụng được.  

Tập hợp cho được những số liệu mình cần, đó là chuyện không dễ. Xử lý 

những số liệu đã tập hợp được, đó là chuyện khó. Bắt những số liệu đã có trả 

lời những điều mình cần biết lại càng khó hơn. Nhưng dù khó đến mấy thì 

cũng phải cố gắng làm tốt, vì cuối cùng phải từ các con số thống kê kinh tế - 

xã hội mà phân tích xem: phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ như vậy, 

phương hướng như vậy, hiệu quả như vậy đã được chưa, có đúng với đường 

lối của Đảng không, có đúng với kế hoạch của Nhà nước không? Nếu số liệu 

của các đồng chí đúng, có cơ sở, đáng tin cậy và câu trả lời từ các số liệu đó 

là: tốc độ phát triển như thế này là chậm, phương hướng như thế này là có thể 

không đúng, hiệu quả như thế này là rất kém, thì các đồng  chí phải nói lại thế 

nào với người lãnh đạo?  

Các đồng chí phải nói như thế này: Theo số liệu của chúng tôi thì chúng 

tôi thấy tốc độ như vậy là chậm, phương huớng như vậy là có thể không hay 

lắm, hiệu quả như vậy là kém! 

Các đồng chí phải dũng cảm nói ra cái điều mà số liệu của các đồng chí 

đã chứng minh. Đừng nói theo cái điều người lãnh đạo muốn nghe. Ít có người 

lãnh đạo nào muốn nghe việc mình làm là không tốt, là không có hiệu quả. Và 

không phải ở đâu cũng có người làm thống kê có dũng khí nói thẳng điều mà 

số liệu đòi hỏi phải nói, mặc dù nó không làm vừa lòng người lãnh đạo. Tôi 

biết không phải không có những người lãnh đạo ép Thống kê đấy! Thế nên đòi 

hỏi người cán bộ Thống kê phải trung thực. Các đồng chí có một công cụ rất 

quý, rất có ích, nhưng phải biết dùng thì mới tốt, không biết dùng thì cũng 

hỏng. Các đồng chí Thống kê vừa là người thông minh, vừa dũng cảm, vừa có 

tài năng, vừa có khí phách kiên cường. Tôi đòi hỏi như vậy và tin rằng các 

đồng chí cố gắng làm được như vậy.  

Bây giờ, tôi gợi ý với các đồng chí một số điều về công tác thống kê 

trong tình hình kinh tế hiện nay của nước ta. 

 Thứ nhất: Cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp nhẹ - công nghiệp nặng 

thể hiện toàn bộ nền kinh tế quốc dân của nước ta, thế hiện sự phát triển của 

nền kinh tế theo phương hướng Đại hội Đảng lần thứ V đã quyết định. Các 

đồng chí phải tổ chức hệ thống Thống kê như thế nào để nắm được sự phát 

triển của cơ cấu đó và chỉ ra sự phát triển như thế nào là tốt. Ba nhân tố trong 

cơ cấu này quan hệ với nhau rất phức tạp. Con số thống kế phải nói rõ được 

cái gì đuợc, cái gì chưa dược, cái gì đúng với đường lối và cái gì chưa đúng. Ở 

đây, tôi nhắc lại, phải hết sức chú ý đến tốc độ, phương hướng và hiệu quả.  
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Thứ hai: Trong nền kinh tế quốc dân nước ta hiện nay, lĩnh vực phân 

phối lưu thông là lĩnh vực phức tạp nhất, đồng thời cũng quan trọng bậc nhất. 

Sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, đời sống của Nhân dân lao động 

thể hiện ở đây. Các mối quan hệ thị trường, giá cả, tài chính, tiền tệ, cùng tác 

động trong lĩnh vực này. Hiện nay, đây là mặt trận đặc biệt quan trọng, nóng 

bỏng và phức tạp. Ngành Thống kê phải tập trung lực lượng, thông qua hệ 

thống tổ chức của mình, từng thời gian, đánh giá xem chúng ta đã đạt được 

những tiến bộ gì trong việc làm chủ tiền, hàng, giá cả, thị trường, làm chủ 

phân phối lưu thông. Đây là công việc không đơn giản một dây trong chút nào.  

Thứ ba: Trong tình hình kinh tế hiện nay chúng ta phải chú ý đến việc 

phát triển theo chiều sâu. Đây là một chủ trương rất quan trọng về lý luận 

cũng như về thực tiễn, nhưng từ trước đến nay chúng ta chưa chú ý đúng 

mức. Trong quản lý phải đòi hỏi các đơn vị kinh tế cơ sở như hợp tác xã, xí 

nghiệp,... phấn đấu để năng suất lao động ngày càng tăng, giá thành ngày 

càng hạ, chất lượng ngày càng tốt, hiệu quả kinh tế (lợi nhuận hay thặng dư 

giá trị) ngày càng cao. Đây chính là hạt nhân của sự phát triển kinh tế. 

Nhưng hiện nay, nhiều xí nghiệp của chúng ta làm mà không kể đến năng 

suất lao động và tiêu hao vật chất, không quan tâm đến hiệu quả đồng vốn và 

lợi nhuận. (Riêng về lợi nhuận thì có xí nghiệp chú trọng đấy, chủ động bằng 

cách tăng giá hàng! Đấy là cách làm không tốt). Thống kê phải theo sát năng 

suất lao động, theo sát tiêu hao vật chất. theo sát giá thành, theo sát hiệu quả 

và lợi nhuận. Lợi nhuận phải trên cơ sở hạ giá thành.  

Thứ tư: Phải theo dõi một số chỉ tiêu có tính chất tổng hợp, cơ bản. Đó là 

tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân, tích lũy và tiêu dùng. Đó là bốn cái 

trụ cột trong nền kinh tế. Năm nào, lúc nào tôi cũng nhắc cơ quan Thống kê, cơ 

quan Kế hoạch phải tính, nhưng anh em tính chưa tốt, có lẽ vì còn coi nhẹ nó. 

Các đồng chí phải tập trung lực lượng xây dựng các bảng cân đối nền kinh tế 

quốc dân để từ dó cho tôi biết hiện trạng và triển vọng về bốn chỉ tiêu trên như 

thế nào... Đây là một đòi hỏi cấp bách nhưng lâu nay chúng ta làm chưa tốt.  

Hôm nay, những điểm chủ yếu tôi nói với các đổng chí là những điều 

đó. Các đồng chí hãy bàn bạc và nếu đồng ý thì phải làm. Làm thực sự, làm 

cho được. 

 Bây giờ tôi nói thêm vài điều nữa. Trong báo cáo của các đồng chí có 

nói đến hạch toán. Tôi rất đồng ý là phải hạch toán. Nhưng lâu nay, các ngành 

quản lý chưa thấy hết vai trò quan trọng của hạch toán, nên rất coi nhẹ hạch 

toán. Vì vậy, các đồng chí phải đòi hỏi các ngành đó coi trọng hạch toán, đòi 

hỏi họ phải hạch toán tốt và hạch toán từ cơ sở. Tôi lưu ý các đồng chí phải 

trên cơ sở tổng hợp các số liệu, chúng ta phải thấy không chỉ công việc của 

ngày hôm nay, mà còn phải thấy cái gì sẽ diễn ra ngày mai. Ngày mai là năm 

Chín mươi, ngày kia là năm Chín lăm hay năm 2000. Phải nhìn xa như vậy 

đến các vấn đề chiến lược của đất nước. Tóm lại, Thống kê rất quan trọng, cực 

kỳ quan trọng. Các đồng chí gánh vác một công việc quý lắm, đáng làm lắm, 
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vì rất cần thiết cho sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Vì lẽ đó cho nên, tuy 

là khá miễn cưỡng vì thời gian quá kẹt, nhưng tôi phải đến để nói với các đồng 

chí những diệu kể trên. Cuối cùng, tôi muốn nhắc các đồng chí là phải đoàn 

kết nhất trí. Đoàn kết, nhất trí để cùng nhau làm việc với tất cả trách nhiệm, tất 

cả nhiệt tình, tất cả tài năng của mình. Phải phối hợp từ dưới lên trên, từ trên 

xuống dưới thì công việc mới tốt được. Tôi mong rằng các đồng chí đã cố 

gấng, hãy cố gắng hơn nữa để cho công việc ngày càng tốt hơn một cách rõ. 

Chúc các đồng chí thành công! 

2. Bài phát biểu của đồng chí Phan Văn Khải 

Ủy viên Bộ Chính tri, Thủ tuớng Chính phủ, tại hội nghị tổng kết của 

ngành Thống kê năm 2002  

Thưa các đồng chí và các bạn!  

Bước vào đầu năm mới 2003, tôi vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết 

ngành Thống kê và xin thay mặt Chính phủ gửi tới các đồng chí đại biểu có 

mặt tại đây và toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê trong cả nước 

những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.  

Báo cáo tổng kết đã nêu những thành tích, tiến bộ và những mặt yếu của 

ngành trong năm 2002, đề ra các nhiệm vụ trong năm 2003. Các đồng chí cần 

phân tích kỹ các nguyên nhân và tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục 

kịp thời những mặt yếu, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Nhân dịp Hội nghị này, tôi xin phát biểu một số vấn để sau: 

Về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua 

Trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, ngành 

Thống kê bao gồm cả hệ thống thống kê Nhà nước và tổ chức thống kê của 

các ngành, các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp đã cố gắng vượt qua khó 

khăn, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, đạt được bước 

phát triển mới.  

Toàn ngành đã chuyển đổi dần hệ thống chỉ tiêu của cơ chế kế hoạch hóa 

tập trung sang hệ thống chỉ tiêu phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu từng bước 

được cải tiến ngày càng phù hợp với cơ chế quản lý mới của nước ta.  

Việc áp dụng công nghệ thông tin mới kết hợp với ứng dụng có chọn lọc 

các phương pháp thống kê quốc tế, các phương pháp phân tích khoa học đã 

bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác thu thập và xử lý thông tin.  

Tổ chức thống kê qua nhiều lần thay đổi đến nay đã khẳng định được tính 

hợp lý của hệ thống ngành dọc, tạo điển kiện thực hiện thống nhất về chuyên 

môn, nghiệp vụ, bảo đảm được tính khách quan của số liệu và thông tin.  

Đội ngũ cán bộ thống kê được quan tâm đào tạo, nâng cao về trình độ 

chính trị, chuyên môn, tin học và ngoại ngữ. Tuy thu nhập còn thấp, đời sống 

của cán bộ trong ngành còn nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí vẫn yêu 

nghề, yêu ngành, đó là điều đáng quý.  
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Nhìn chung, ngành Thống kê đã cố gắng đáp ứng yêu cầu về thông tin 

của các cơ quan Đảng, Chính phủ và cơ quan quản lý các cấp, các ngành.  

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương quá trình phấn đấu tích cực 

của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thống kê và những thành tích mà toàn 

ngành đã đạt được trong những năm qua và năm 2002.  

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2003 

Để tạo điều kiện cho ngành Thống kê phát triển mạnh hơn nữa, ngày 

21/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đãphê duyệt Định hướng phát triển thống kê 

Việt Nam đến năm 2010; trong đó, đã xác định mục tiêu: Thống kê Việt Nam 

đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông tin kinh tế - 

xã hội đầy đủ về nội dung, toàn diện về phạm vi, tin cậy về chất lượng nhằm 

phục vụ tốt nhất yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây và phát triển 

đất nước, đáp ứng ngày càng đầy đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông tin của 

các đối tượng khác; đưa thống kê Việt Nam đạt trình độ thống kê tiên tiến của 

các nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào 

việc thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.  

Tôi xin góp thêm một số ý kiến sau:  

Một là, phải khẩn trương đổi mới, cải tiến phương pháp thống kê, phương 

pháp thu thập thông tin; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bảo đảm 

có đủ các chỉ tiêu cơ bản và kịp thời bổ sung các chỉ tiêu phản ánh những vấn 

đề mới nảy sinh trong thực tiễn; đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất 

lượng của sự phát triển như năng suất lao động, chi phí sản xuất, sức cạnh 

tranh, hiệu quả kinh tế, chất lượng của các hoạt động văn hóa, xã hội, chất 

lượng cuộc sống của nhân dân và các chỉ tiêu so sánh quốc tế...  

Hai là, phải nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của đất nước trong 

từng thời kỳ và từng năm để đề ra chương trình, kế hoạch hành động trong 

toàn ngành nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu của công tác lãnh đạo, điều hành, 

quản lý nền kinh tế - xã hội. Cần áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đầu tư 

trang thiết bị hiện đại để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, 

chính xác, thuận tiện. Đặc biệt coi trọng công tác phân tích thống kê, nâng cao 

chất lượng phân tích tổng hợptình hình kinh tế - xã hội và phân tích các 

chuyên để về từng lĩnh vực đang được quan tâm như: Chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu quả đầu tư, chi phí trung 

gian và giá thành, quan hệ giữa tiền lương với tích lũy và tiêu dùng, về khoảng 

cách giàu nghèo v.v... 

 Ba là, phát huy lợi thế của hệ thống ngành dọc để sắp xếp hợp lý tổ 

chức của ngành Thống kê ở từng khu vực, từng địa phương phù hợp với yêu 

cầu đổi mới nội dung và phương pháp thống kê. Tăng cường công tác đào tạo 

và xây dựng đội ngũ cán bộ thống kê từ Trung ương đến các địa phương nhằm 

bảo đảm các yêu cầu cao về chính trị, chuyên môn; phát huy lòng yêu nghề và 

tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, với ý thức sâu sắc: Người cán bộ 
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thống kê là những người viết lịch sử bằng những con số, mà viết lịch sử thì 

phải trung thành với thực tế. Cán bộ thống kê không được chạy theo thành tích 

ảo. Con số thống kê phải thực sự là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh 

đúng, toàn diện và có hệ thống tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.  

Bốn là, Tổng cục Thống kê, các Bộ, ngành và các địa phương phải tăng 

cường hợp tác trong việc thực hiện các chế độ báo cáo, điều tra thống kê để 

bảo đảm thông tin thống kế kinh tế - xã hội đầy đủ, chính xác, kip thời và nhất 

là tận dụng tốt các nguồn số liệu, thông tin sẵn có ở các ngành để tiết kiệm 

nhân lực, tài lực của xã hội. Các Bộ, ngành và địa phương phải coi sự hợp tác 

chặt chẽ với ngành Thống kê Nhà nước vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm. 

 Toàn ngành Thống kê, trước hết là cơ quan Tổng cục cần tăng cường 

đoàn kết, nâng cao tinh thần hợp tác, thống nhất, kiên quyết đấu tranh với 

những hiện tượng chia rẽ, bè phái, tăng cường ổn định nội bộ nhằm phát huy 

sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tất cả phải vì sự 

nghiệp sự phát triển của ngành.  

Thưa các đồng chí và các bạn!  

Đảng và Chính phủ ta luôn quan tâm chỉ đạo và xây dựng ngành Thống 

kê vững mạnh bởi vì thống kê là công cụ quan trọng trong công tác quản lý và 

điều hành đất nước. Sắp tới Quốc hội sẽ thông qua Luật Thống kê và Chính 

phủ sẽ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

bộ máy của Tổng cục Thống kê. Ngành Thống kê từ Trung ương đến địa 

phương và hệ thống thống kê các Bộ, ngành cần phát huy mọi khả năng để 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với hiệu quả cao nhất.  

Nhân dịp Tết Quý Mùi sắp đến, tôi chúc các đồng chí, các bạn cùng gia 

đình sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Chúc ngành Thống kê đoàn kết, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chương trình hành động của ngành nhằm đóng 

góp cao nhất tâm sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển dất nước. 

3. Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Lễ 

kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê 

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục thống kê và toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê qua các thời kỳ, 

Thưa các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, 

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức nỗ 

lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, tôi rất vui mừng đến dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 

ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) và chúc mừng ngành Thống kê đón 
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nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi 

thân ái gửi tới các quý vị đại biểu và các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên 

chức, người lao động ngành Thống kê qua các thời kỳ lời thăm hỏi thân thiết 

và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thưa các đồng chí, cách đây đúng 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 

Sắc lệnh số 61/SL quy định bộ máy tổ chức của Bộ Quốc dân Kinh tế gồm các 

phòng, ban, nha trực thuộc, trong đó có Nha Thống kê Việt Nam, nay là Tổng 

cục Thống kê - một ngành có vị trí, vai trò rất quan trọng. Qua những thước 

phim tư liệu và bài diễn văn của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê, chúng ta phần nào thấy được truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành 

Thống kê và những đóng góp to lớn của Ngành đối với sự nghiệp đấu tranh, 

bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua chặng đường lịch sử 75 năm 

xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động ngành Thống kê đã không ngừng nỗ lực phấn đấu với tinh 

thần chủ động, tận tâm, tận tụy, đổi mới sáng tạo; không ngừng vươn lên, nêu 

cao trách nhiệm và lòng yêu nghề, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành 

tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,  

Tại buổi lễ long trọng này, chúng ta nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 

đại, Người sáng lập ra ngành Thống kê Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu 

mới thành lập, Nha Thống kê Việt Nam đã được Người dành nhiều sự quan 

tâm và tình cảm đặc biệt. Nhân dịp 75 năm kỷ niệm ngày thành lập ngành 

Thống kê, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng, trong đó ghi 

nhận “ngành Thống kê đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tập trung, thống nhất và 

độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp số liệu xác thực” và “góp phần 

quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh và 

bền vững, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”. Cũng 

nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi thư chúc 

mừng và có đánh giá ngành Thống kê đã “thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ 

được giao”. 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,  

Sau 75 năm phát triển, trưởng thành, ngày nay tổ chức thống kê đã thực 

sự lớn mạnh với đội ngũ hơn 5.200 công chức, viên chức và người lao động ở 

tất cả các bộ, ngành, địa phương trên cả nước; được đào tạo bài bản, có phẩm 

chất tốt, năng lực chuyên môn sâu, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, trách 

nhiệm với nghề. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, ngành Thống kê đều có những đóng góp 

quan trọng, đậm dấu ấn vào sự phát triển và những thành tựu to lớn của đất 
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nước thông qua việc thu thập, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê kinh tế 

– xã hội trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời từ Trung ương 

đến địa phương phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng 

và Nhà nước, các ngành, các cấp; đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 

cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng tăng của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự thành công chung 

của đất nước. 

Với quan điểm đổi mới, vừa phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, vừa “Hướng về người dùng tin” của 

ngành Thống kê trong những năm qua, các đối tượng sử dụng thông tin thống 

kê đã được tiếp cận một cách rộng rãi, lượng thông tin cung cấp không ngừng 

tăng lên, hình thức phổ biến thông tin ngày càng đa dạng. Qua báo cáo của các 

đồng chí, tôi đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ 

lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành 

Thống kê ở khắp mọi miền đất nước. Có thể khái quát những thành tích nổi 

bật của ngành Thống kê như sau: 

Thứ nhất, ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin 

thống kê, thể hiện rõ “con số biết nói” thông qua phân tích, giải thích, trình 

bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều 

hành. Thực hiện thành công nhiều cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, tạo 

nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội. 

Nhiều ấn phẩm, chuyên đề thống kê được biên soạn ngày càng chất lượng, nội 

dung ngày càng đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt nhiều đối tượng dùng tin khác 

nhau, trong đó nổi bật có thể kể đến như: niên giám thống kê, sách trắng doanh 

nghiệp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm, số liệu GDP và 

GRDP… Xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý và cả 

năm; làm rõ thêm các vấn đề trọng tâm cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức họp báo hàng 

quý ở cả cấp Trung ương và địa phương, có giải trình, đảm bảo tính trung thực, 

khách quan số liệu thống kê, nhận được sự đồng tình cao của xã hội và người 

dân. Đặc biệt, tôi ghi nhận và biểu dương việc các đồng chí đã chủ động, công 

phu biên soạn và cập nhật số liệu để phục vụ công tác của Tiểu ban Kinh tế - xã 

hội trong việc tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 

2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 - 2020; xây dựng 

Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 
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Thứ hai, tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý, góp phần nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê và thúc đẩy hội nhập. Sự ra đời của 

Pháp lệnh Kế toán và Thống kê năm 1988, Luật Thống kê năm 2003, Luật 

Thống kê sửa đổi năm 2015, cùng theo đó là sự ra đời của các Nghị định, 

Thông tư là những bước tiến dài trong việc củng cố môi trường pháp lý cho 

hoạt động thống kê chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Cùng với hệ thống văn 

bản pháp lý, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030; và sắp tới đây, Chiến lược phát triển Thống kê 

Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được 

Chính phủ phê duyệt là những căn cứ quan trọng, tầm nhìn chiến lược, định 

hướng lâu dài cho Thống kê Việt Nam tiếp bước vững chắc trong bối cảnh yêu 

cầu về thông tin thống kê ngày càng nâng cao cả về chất lượng và số lượng. 

  Thứ ba, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê từng bước được nâng lên, đi 

vào chuyên sâu trên mọi mặt, đáp ứng ngày càng toàn diện yêu cầu đánh giá 

và dự báo tình hình trong nước và so sánh quốc tế. Một số đổi mới căn bản về 

phương pháp luận mà ngành Thống kê đã thực hiện tốt như: Áp dụng hệ thống 

tài khoản quốc gia (SNA), biên soạn các chỉ tiêu thống kê GDP, GNP, đổi mới 

quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (GRDP)…. đã cung cấp những thông tin quan trọng phục vụ 

sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp từ Trung ương đến địa phương. 

Theo Ngân hàng thế giới, chỉ số năng lực thống kê Việt Nam có sự cải thiện rõ 

rệt, từ 64,44 điểm năm 2010 tăng lên 74,44 điểm năm 2020, tăng 2 bậc và hiện 

xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, chỉ số phương pháp luận 

thống kê năm 2020 đạt 50 điểm, tăng 20 điểm so với năm 2010. 

Thứ tư, ngành Thống kê là một trong những ngành tiên phong trong lĩnh 

vực chuyển đổi số. Năm 2019, Tổng cục Thống kê được trao giải thưởng “Cơ 

quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Ngành Thống kê đã xây dựng, vận 

hành hệ thống họp trực tuyến từ Tổng cục Thống kê đến toàn bộ 63 Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đang trong quá trình mở 

rộng đến cấp Chi cục Thống kê, giúp nâng cao sự tương tác giữa Trung ương 

với địa phương cả về số lượng, thành phần tham dự và chất lượng truyền tải 

thông tin. Hướng tới chuyển đổi số toàn diện, ngành Thống kê đang triển khai 

phần mềm quản lý công việc (Taskgov) đối với toàn bộ công chức, viên chức 

và người lao động trong quản lý, điều hành, tương tác công việc; cập nhật tình 

hình thực hiện, tiến độ và đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện. 

Thứ năm, quan hệ hợp tác giữa Thống kê Việt Nam và thống kê các 

nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng, qua đó góp phần 

nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung 
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trên các diễn đàn quốc tế. Tổng cục Thống kê đã tham gia tích cực vào các 

hoạt động thống kê của các tổ chức quốc tế như: Thống kê Liên hợp quốc, 

thống kê ASEAN; chủ động tích cực, tham gia thường xuyên và có những 

đóng góp quan trọng để thúc đẩy hoạt động thống kê khu vực ASEAN, 

ESCAP, Đông Nam Á… Thống kê Việt Nam cũng triển khai hợp tác song 

phương hiệu quả với thống kê nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. 

Với công lao và thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, ngành Thống kê và nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Ðảng, Nhà 

nước trao tặng danh hiệu cao quý như Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ 

Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và nhiều phần 

thưởng cao quý khác. 

Nhân Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành, các đồng chí vinh dự 

đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà 

nước, tôi biểu dương, chia vui và chúc mừng những thành tích to lớn, sự 

trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê đã nỗ lực phấn đấu đạt 

được trong suốt 75 năm qua. 

Thưa các đồng chí, 

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển với 

những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh 

khoa học công nghệ, công nghệ thông tin phát triển bùng nổ và cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra một cách mạnh mẽ, thì vai trò của 

ngành Thống kê sẽ ngày càng quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế của 

đất nước trong thời gian  tới. 

Hiện nay, chúng ta đang tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển Thống 

kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó “Hiện 

đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và 

vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và 

chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin 

thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin 

thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 

2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến 

năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới”. Để nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác thống kê, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – 

xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững, tôi đề nghị ngành Thống kê trong thời 

gian tới cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
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Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác 

phân tích, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh 

tế; phân tích kịp thời và dự báo những biến động lớn của từng ngành, lĩnh vực; 

hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế – xã hội, ngành, 

lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ, các bộ, ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê 

của các đối tượng sử dụng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác phân tích 

xây dựng các “kịch bản” phát triển kinh tế – xã hội chính xác, đầy đủ, kịp thời, 

chuyên sâu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế 

vĩ mô. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tất cả các cuộc điều tra, trong đó, đặc 

biệt là Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thông tin Tổng điều tra kinh tế đóng 

vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, do vậy, 

nếu chất lượng thông tin đầu vào không tốt, không phản ánh chính xác tình 

hình kinh tế – xã hội, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác hoạch định chính sách 

của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương. 

Hai là, tập trung xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch chi tiết 

để triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nền tảng nhằm hướng tới xây 

dựng hệ thống thống kê Việt Nam hiện đại theo hướng đổi mới, sáng tạo, phát 

triển và bền vững. 

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Để thực hiện nhiệm vụ 

này, Tổng cục Thống kê cần hoàn thiện, sớm ban hành các phương án điều tra, 

chế độ báo cáo thống kê, áp dụng một số phương pháp thống kê mới; Khẩn 

trương triển khai việc kết nối chia sẻ dữ liệu hành chính giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống 

nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, phục vụ quản lý, điều hành các cấp. 

Bốn là, nâng cao trình độ chuyên môn với chất lượng đội ngũ ngày 

càng cao, tập trung đào tạo, đào tạo lại nhằm trau dồi nghiệp vụ chuyên 

môn, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành và quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử 

dụng thông tin khác, nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam trong khu vực và 

quốc tế theo đúng tinh thần Thống kê thế giới “Dữ liệu tốt hơn, cuộc sống 

tốt hơn”. Đội ngũ lãnh đạo cốt cán của Ngành từ Trung ương đến địa 

phương cần có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu 

trách nhiệm, nêu cao tinh thần nêu gương. 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, đẩy mạnh 

cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 
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Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam đã tham gia các tổ chức quốc tế, các 

hiệp định thương mại. Việc hội nhập là cơ hội rất tốt để ngành Thống kê có 

thể tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức thống kê, các nước có trình 

độ thống kê tiên tiến trên thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt 

Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành 

hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới. 

Nhân buổi Lễ kỷ niệm hôm nay, tôi đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các 

bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; 

giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ngành Thống kê ngày càng 

phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa; chỉ đạo Tổng cục Thống kê sớm 

hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,  

Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí, nhiệt huyết đổi mới, khát 

vọng vươn lên và sự năng động sáng tạo, tôi mong muốn và tin tưởng rằng tập 

thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê tiếp tục 

phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn trong 75 năm qua, 

vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ được giao, ngày càng trưởng thành, vững mạnh trên mọi mặt, 

xứng đáng với các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân 

dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chúc quý vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. 

Xin cảm ơn! 
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A. TỔ CHỨC CHI BỘ ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN 

I. Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh 

Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh 

được thành lập từ năm 1960, do quá trình thời gian dài, phải di dời trụ sở đi 

nhiều nơi trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, 

từ năm 1960-1965 các tư liệu bị thất lạc.  

Từ năm 1966 đến nay tổ chức Chi bộ Văn phòng Cục Thống kê tỉnh Hà 

Tĩnh qua các thời kỳ như sau:  

1. Nhiệm kỳ năm 1966-1967: Có 21 đồng chí đảng viên, Chi ủy chi bộ 

gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí: Bùi Hưng Hóa   - Bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí: Nguyễn Ngại   - Ủy viên; 

+ Đồng chí: Nguyễn Doãn Nhiệu  - Ủy viên. 

2. Nhiệm kỳ năm 1967-1968: Chi bộ có 17 đồng chí đảng viên. Ngày 

25/8/1967, Chi bộ đã tiến hành đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm 5 

đồng chi:  

+ Đồng chí Bùi Hưng Hóa   - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Doãn Nhiệu  - Ủy viên;  

+ Đồng chí Trần Nghị   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Lê Viết Thuyên   - Ủy viên.  

3. Nhiệm kỳ năm 1969: Chi bộ có 19 đồng chí đảng viên. Ngày 

25/01/1969 chi bộ đã tiến hành đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm 5 

đồng chí: 

+ Đồng chí Bùi Hưng Hóa   - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Hồ Tấn Lai   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Lê Viết Thuyên   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Nguyễn Đệ   - Ủy viên.  

4. Nhiệm kỳ năm 1970: Chi bộ có 28 đồng chí đảng viên. Ngày 13 và 

14/01/1970 Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ, gồm 5 

đồng chí:  

+ Đồng chí Bùi Hưng Hóa   - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Phó bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Quang Vinh  - Ủy viên;  

+ Đồng chí Trần Nghị   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Hồ Tấn Lai   - Ủy viên.  
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5. Nhiệm kỳ năm 1971: Chi bộ có 31 đồng chí đảng viên trong đó có 3 

đồng chí sinh hoạt tạm thời. Ngày 13/2/1971, Chi bộ đã tiến hành Đại hội và 

bầu Ban chấp hành Chi bộ , gồm 5 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Nghị   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Quang Vinh  - Ủy viên; 

+ Đồng chí Phan Văn Nghệ   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Trần Văn Nhân   - Ủy viên.  

6. Nhiệm kỳ năm 1972: Chi bộ có 27 đảng viên. Ngày 12/7/1972 chi bộ 

đã tiến hành đại hội và bầu Ban chấp hành chi bộ, gồm có 5 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Nghị   - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Phan Văn Nghệ   - Ủy viên;  

+ Đồng chí Trần Quang Vinh  - Ủy viên;  

+ Đồng chí Phan Mạnh Phương  - Ủy viên.  

7. Nhiệm kỳ 1973-1975: Chi bộ có 28 đồng chí đảng viên. Ngày 

18/8/1973, Chi bộ tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành chi bộ gồm 5 

đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Nghị   - Bí thư Chi bộ; 

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Phan Mạnh Phương  - Ủy viên;  

+ Đồng chí Phan Văn Nghệ   - Ủy viên; 

+ Đồng chí Lê Phi San   - Ủy viên.  

8. Thời kỳ 1976-1991: Chi bộ Văn phòng Chi Cục Thống kêHà Tĩnh hợp 

nhất với Chi bộ Chi cục Thống kê tỉnh Nghệ An thành Đảng bộ Cục Thống kê 

Nghệ Tĩnh. Tháng 10/1991, tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Đảng ủy cơ quan Dân chính 

đảng cấp tỉnh đã ra quyết định thành lập Chi bộ Văn phòng Cục Thống kê tỉnh 

Hà Tĩnh. Lúc đó Chi bộ có 4 đồng chí đảng viên chính thức và 01 đảng viên 

dự bị: Trong tổng số 5 đảng viên có 4 đồng chí từ Cục Thống kê Nghệ Tĩnh về 

đồng chí Nguyễn Ngại, Bùi Lan, Nguyễn Thông, đồng chí Đinh Quang Việt 

đảng viên dự bị), 01 đồng chí từ Phòng Thống kê huyện Thạch Hà chuyển đến 

(đồng chí Nguyễn Huy Khôi).  

Đại hội lần thứ I (sau tái lập tỉnh), Nhiệm kỳ 1991-1993: Ngày 

28/10/1991, Chi bộ tiến hành Đại hội lần thứ I sau tái lập tỉnh; có 5 đảng viên, 

trong đó có 01 đảng viên dự bị Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi gồm có 01 

đồng chí: 

+ Đồng chí Nguyễn Huy Khôi - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 1991-1993.  
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Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 1993-1995: Chi bộ có 7 đồng chí đảng 

viên. Ngày 15/6/1993, Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi 

bộ gồm 02 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Ngại   - Bí thư chi bộ; 

+ Đồng chí Nguyễn Huy Khôi  - Phó bí thư chi bộ. 

Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 1996-1998, Chi bộ có 9 đảng viên. Ngày 

10/01/1996, Chi bộ đã tiến hành Đại hội lần thứ III và bầu Ban chấp hành Chi 

bộ gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Đình Cừ  - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Huy Khôi  - Phó bí thư chi bộ; 

+ Đồng chí Đinh Quang Việt  - Uỷ viên.  

Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 1998-2000: Chi bộ có 14 đảng viên. Ngày 

17/7/1998, Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ gồm 3 

đồng chí: 

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng  - Bí thư chi bộ; 

+ Đồng chí Nguyễn Huy Khôi  - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Phạm Tùng Tăng  - Uỷ viên.  

Đại hội lần thứ V, Nhiệm kỳ 2000-2003: Chi bộ có 18 đảng viên. Ngày 

20/9/2000 tổ chức Đại hội Chi bộ Đại hội lần thứ V và bầu Ban chấp hành Chi 

bộ có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Đình Cừ  - Bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Huy Khôi  - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ  - Ủy viên.  

Đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2003-2005: Chi bộ có 17 đảng viên. Ngày  

02/6/2003 Chi bộ tổ chức Đại hội Chi bộ Đại hội và  bầu Ban chấp hành Chi 

bộ gồm có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng  - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên.  

Đại hội lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2005-2010: Chi bộ có 19 đảng viên. 

Ngày 13/7/2005, Chi bộ đã tiến hành Đại hội lần thứ và bầu Ban chấp hành 

Chi bộ có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng  - Bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ  - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên. 

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Sỹ chuyển công tácngày 02/02/2007; Chi 

ủy Cục Thống kê bầu đồng chí Phan Tiến Dũng bổ sung cấp ủy viên nhiệm kỳ 

2005-2008, đến tháng 4 năm 2007 đồng chí Phan Tiến Dũng chuyển công tác. 
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Ngày 18/5/2007 Chi bộ Cục Thống kê đã bầu đồng chí Bùi Ngụ vào cấp 

ủy giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2005-2010. 

Nhiệm kỳ 2005-2010: Ban chấp hành Chi bộ có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng  - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí  Bùi Ngụ    - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên. 

Đại hội lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2010-2015: Chi bộ có 17 đảng viên. 

Ngày 26/5/2010 Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ 

có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng  - Bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam   - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên. 

Đại hội lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2015-2020: Chi bộ có 18 đảng viên. 

Ngày 14/7/2015, Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ 

có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam  - Phó bí thư chi bộ;  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên. 

Đại hội lần thứ X, Nhiệm kỳ 2020-2025: Chi bộ có 16 đảng viên. 

Ngày 12/5/2020 Chi bộ đã tiến hành Đại hội và bầu Ban chấp hành Chi bộ 

có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Bí thư Chi bộ;  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam  - Phó bí thư chi bộ; 

+ Đông chí Nguyễn Thanh Tùng  - Ủy viên. 

Ngày 01/12/2020 đồng chí Nguyễn Thanh Tùng luân chuyển công tác đã 

bổ sung đồng chí Trần Thị Tú Oanh là UVBCH từ ngày 05/02/2021. 

II. Tổ chức Công đoàn cơ quan Văn phòng Cục 

Sau ngày tái lập tỉnh Liên đoàn Lao động tỉnh  Hà Tĩnh đã ra quyết 

định thành lập Tổ chức Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh với tổng số 

đoàn viên là 12 đồng chí. Tháng 11/1991 Công đoàn cơ quan Cục Thống 

kê đã tiến hành đại hội lần thứ I, Đại hội đã bầu Ban chấp hành đầu tiên 

gồm các đồng chí:  

+ Đồng chí Lê Hồng Ty  - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Đinh Quang Việt - Uỷ viên; 

+ Đồng chí Phan Văn Xuân  - Uỷ viên.  

Tháng 5/1996 Công đoàn tiến hành Đại hội lần thứ II, với tổng số đoàn 

viên tham dự có 23 đồng chí, Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn gồm 3 

đồng chí:  

+ Đồng chí Đinh Quang Việt - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Ủy viên; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Uỷ viên.  
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Ngày 26/3/1999 Công đoàn mở Đại hội lần thứ III, với tổng số đoàn viên 

tham dự là 26 đồng chí, Đại hội bầu Ban chấp hành gồm có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Phạm Tùng Tăng - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Ủy viên;  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Uỷ viên (đến tháng 4/2000 đồng 

chí Phạm Tùng Tăng chuyển công tác đến Phòng Thống kê huyện Can 

Lộc, đồng chí Trần Thanh Bình làm Chủ tịch).  

Tháng 11/2000, Công đoàn mở hội nghị bầu bổ sung đồng chí Trần 

Thanh Đức vào BCH:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Trần Thanh Đức - Uỷ viên;  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Uỷ viên.  

Tháng 9/2001, Công đoàn Đại hội lần thứ IV với tổng số đoàn viên tham 

dự là 27 đồng chí, Đại hội bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Trần Thanh Đức - Phó chủ tịch;  

+ Đồng chí Uông Thị Hoàn  - Uỷ viên.  

Giữa năm 2002 đồng chí Trần Thanh Bình đi học chính trị, Công đoàn bầu 

bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Sỹ vào BCH và được BCH bầu làm Chủ tịch.  

Ngày 12/8/2004, Công đoàn Đại hội lần thứ V; với tổng số đoàn viên là 

28 đồng chí, ; Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình  - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Trần Thanh Đức  - Phó chủ tịch công đoàn;  

+ Đồng chí Uông Thị Hoàn   - Uỷ viên.  

Tháng 09/2007, Công đoàn tiến hành Đại hội lần thứ VI, với tổng số đoàn 

viên tham dự có 23 đồng chí, Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Đức  - Chủ tịch công đoàn;   

+ Đồng chí Phan Thị Hạnh   - Phó chủ tịch công đoàn;  

+ Đồng chí Trần Hồng Sơn   - Ủy viên.  

Tháng 9/2008 đồng chí Trần Thanh Đức chuyển công tác. Tháng 10/2008 

bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn vào BCH giữ chức vụ Chủ tịch 

Công đoàn. Ngày 09/3/2009 đồng chí Trần Hồng Sơn chuyến công tác. Tháng 

6/2009 bầu bổ sung đồng chí Trần Hoài Nam vào BCH Công đoàn. 

Ngày 06/10/2009, Công đoàn tiến hành đại hội lần thứ VII, với tổng số 

đoàn viên tham dự có 23 đồng chí, Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn 

gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch công đoàn;  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam    - Phó chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Ngô Thị Thập    - Uỷ viên. 
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Ngày 23/5/2012 Công đoàn tiến hành Đại hội lần thứ XIII, với tổng số 

đoàn viên tham dự có 29 đồng chí, Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn 

gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình  - Chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí  Ngô Thị Thập    - Phó chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga  - Uỷ viên. 

 Ngày 19/4/2017 Công đoàn tiến hành đại hội lần thứ IX, với tổng số 

đoàn viên tham dự có 29 đồng chí, Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn 

gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí  Trần Thanh Bình  - Chủ tịch công đoàn;  

+ Đồng chí  Uông Thị Hoàn   - Phó chủ tịch công đoàn; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga  - Ủy viên. 

Tháng 5/2020, đồng chí Trần Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư chi 

bộ nên tháng 9/2020 đã bầu bổ sung đồng chí Mai Thị Cẩm Giang làm Chủ 

tịch Công đoàn.  

III.Tổ chức Chi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Cục Thống kê tỉnh 

Hà Tĩnh được thành lập tháng 12/1991, lúc này Chi đoàn có 3 đoàn viên. Đại 

hội Chi đoàn lần thứ I bầu Ban chấp hành chi đoàn có 01 đồng chí: 

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Bí thư chi đoàn.  

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1993-1995, Chi đoàn có 6 đoàn viên. Đại hội 

chi đoàn đã bầu Ban chấp hành chi đoàn gồm 2 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Thanh Bình - Bí thư chi đoàn;  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ   - Ủy viên. 

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-1997, Chi đoàn có 7 đoàn viên. Đại 

hội đã bầu Ban chấp hành chi đoàn - gồm 02 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ   - Bí thư chi đoàn;  

+ Đồng chí Nguyễn Đức Đại  - Ủy viên.  

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 1997-1999, chi đoàn có 6 đoàn viên. Đại 

hội bầu Ban chấp hành  có 02 đồng chí. 

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ  - Bí thư chi đoàn; 

+ Đồng chí Nguyễn Đức Đại  - Ủy viên.  

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 1999 - 2001, chi đoàn có 10 đoàn viên. Đại 

hội dã bầu Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ  - Bí thư chi đoàn;  

+ Đồng chí Ngô Thị Thập  - Uỷ viên; 

+ Đồng chí Trần Hoài Nam  - Uỷ viên. 
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 Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2001-2003, lúc này theo để nghị của Chi 

bộ Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ) chuyển các đoàn viên của đơn 

vị sang sinh hoạt ghép cùng Chi đoàn Cục Thống kê; Chi đoàn lấy tên Chi 

đoàn Thống kê - Tổ chức Chính quyền, Chi đoàn có 14 đoàn viên (Cục Thống 

kê 10 đoàn viên và Ban Tổ chức chính quyền 4 đoàn viên). Đại hội đã bầu Ban 

chấp hành chi đoàn gồm 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam  - Bí thư chi đoàn  

+ Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó bí thư (cơ quan Ban TCCQ) 

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Ủy viên  

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2003-2006, Chi đoàn Cục Thống kê - Sở 

Nội vụ có 13 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Trần Hoài Nam  - Bí thư Chi đoàn;  

+ Đồng Nguyễn Ánh Dương  - Phó bí thư (Sở Nội vụ);  

+ Đồng chí Mai Thị Cẩm Giang  - Uỷ viên. 

Cuối năm 2004, đồng chí Nguyễn Ánh Dương chuyển công tác, Chi đoàn 

bầu bổ sung đồng chí Trần Hoài Nam (Sở Nội vụ) vào BCH và giữ chức vụ 

Phó bí thư. 

Sau khi có Quyết định giải thể chi đoàn Cục Thống kê - Sở Nội vụ, ngày 

25/7/2006 Ban Thường vụ Đoàn CCQCT ra Quyết định số 204/QĐ-BTV về 

việc thành lập Chi đoàn Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh với số lượng đoàn viên là 

10 đồng chí trong đó có 3 đồng chí đảng viên chính thức và 01 đồng chí đảng 

viên dự bị, BCH lâm thời gồm 3 đồng chí Phan Tiến Dũng, Trần Hoài Nam và 

Nguyễn Thị Hằng Nga.  

Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2007 - 2010, sau một thời gian hoạt động 

ngày 29/12/2006 đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2007-2010 với số 

lượng đoàn viên là 11 đồng chí (01 đồng chí mới được tuyển dụng). Đại hội đã 

bầu ra BCH chi đoàn gồm 3 đồng chí gồm: 

+ Đồng chí  Phan Tiến Dũng  - Bí thư chi đoàn; 

+ Đồng Trần Hoài Nam  - Phó bí thư; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Nga  - Ủy viên. 

Tháng 4/2007 đồng chí Phan Tiến Dũng chuyển công tác nên đã bổ sung 

đồng chí Trần Hồng Sơn vào BCH và giữ chức Bí thư Chi đoàn thay cho đồng 

chí Phan Tiến Dũng. Sau đó đồng chí Trần Hồng Sơn chuyển công tác tiếp tục 

bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Trâm Oanh vào BCH nhưng sau đó đồng 

chí Oanh cũng chuyển công tác. 

Ngày 10/9/2009 Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2009 - 2012, Chi đoàn Cục 

Thống kê có 11 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hànhcó 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư chi đoàn; 

+ Đồng chí Nguyễn Thành Tân - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Trần Thị Tú Oanh -Uỷ viên 
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Ngày 19/3/2012 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2014, Chi đoàn Cục 

Thống kê có 11 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  - Bí thư Chi đoàn; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng  - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Trần Thị Tú Oanh   - Uỷ viên. 

Ngày 18/11/2014, Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014-2017, Chi đoàn 

Cục Thống kê có 15 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  - Bí thư Chi đoàn; 

+ Đồng chí Võ Tuấn Anh    - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến   - Uỷ viên. 

Ngày 27/3/2017, Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn Cục 

Thống kê có 11 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí  Võ Tuấn Anh    - Bí thư Chi đoàn; 

+ Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến  - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Ngô Hữu Phước   - Uỷ viên. 

Năm 2018, đồng chí Võ Tuấn Anh và đồng chí Lê Thị Hoàng Yến 

chuyển công tác; kiện toàn Ban chấp hành Chi đoàn: 

+ Đồng chí Ngô Hữu Phước   - Bí thư Chi đoàn;  

+ Đồng chí Lê Thanh Bảo   - Phó bí thư; 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Vân  - Uỷ viên. 

 Ngày 10/9/2019, Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn 

Cục Thống kê có 11 đoàn viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành có 3 đồng chí:  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Can - Bí thư Chi đoàn;  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Vân  - Phó bí thư;  

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Uỷ viên. 

B. CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CỤC THỐNG KÊ ĐÃ NGHỈ 

HƯU QUA CÁC THỜI KỲ 

I. Thời kỳ năm 1957-1975 

Ông Nguyễn Mân - Sinh năm 1907 tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tĩnh 

Hà Tĩnh, Hoạt động cách mạnh từ năm 1945, đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam, nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê Hà Tĩnh từ năm 1960-1967, nghỉ hưu năm 1968 tại quê nhà; 

Hiện nay đã qua đời.  

Ông Võ Xuân Đương - Sinh năm 1931 - Quê quán xã Kỳ Hà huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động cách mạng từ năm 1947, đảng viên Đảng Cộng 

sản Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Thống kê Hà Tĩnh từ năm 

1961-1967. Chi cục trưởng Thống kê Hà Tĩnh từ năm 1968-1975. Năm 1976 

được Tổng cục Thống kê điều động đi tăng cường vào miền Nam, giữ chức vụ 

Chi cục trưởng tỉnh Thuận Hải, nghỉ hưu năm 1982; Hiện nay đã qua đời. 
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Ông Nguyễn Bá Thanh - Sinh năm 1927 - Quê quán xã Thạch Mỹ, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chi 

cục trưởng thời kỳ 1960-1961; sau về làm Bí thư Huyện ủy huyện Thạch 

Hà, nghỉ hưu tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Hiện nay 

đã qua đời.  

Ông Bùi Hưng Hóa- Sinh năm 1930 - Quê quán xã Đức Yên, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Giữ chức vụ 

Phó Chi cục trưởng Hà Tĩnh từ năm 1968 - 1975. Năm 1976 được Tổng cục 

điều làm Chi cục trưởng tỉnh Minh Hải. Năm 1979 được điều về giữ chức vụ 

Phó chi cục trưởng Thống kê Nghệ Tĩnh 1979 -1989; nghỉ hưu năm 1990 tại 

quê nhà; Hiện nay đã qua đời.  

Ông Phan Mạnh Phương - Sinh năm 1919 – Quê quán xã Xuân Hoa 

(nay xã Cổ Đạm), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam, Phó Chi cục trưởng Hà Tĩnh thời kỳ 1973 - 1975; Phó Chi cục 

trưởng Nghệ Tĩnh thời kỳ 1976 - 1979; nghỉ hưu năm 1979 tại quê nhà; Hiện 

nay đã qua đời.  

II.Thời kỳ năm 1976 - 1991 

Ông Hồ Viết Thư - Sinh năm 1922; Quê quán huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi cục trưởng Nghệ An thời 

kỳ 1969 - 1975; Chi cục trưởng Nghệ Tĩnh thời kỳ 1976 - 1981; nghỉ hưu 

1981 tại thành phố Vinh, Nghệ An; Hiện nay đã qua đời. 

Ông Phan Mạnh Phương - (Như phần trên đã trình bày). 

Ông Phan Xuân Tư- Sinh năm 1920; Quê quán huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Chi cục trưởng Nghệ An 

thời kỳ 1970 - 1975; Phó Chi cục trưởng Nghệ Tĩnh thời kỳ 1976 - 1980. Năm 

1980 nghỉ hưu tại quê nhà; Hiện nay đang sinh sống tại huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An.  

Ông Bùi Hưng Hóa - (Như phần trên đã trình bày). 

Ông Trần Quang Vinh - Sinh năm 1931; Quê quán xã Cẩm Huy, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Cục 

trưởng Cục Thống kê Nghệ Tĩnh thời kỳ 1979 - 1990; Năm 1991 lại nay nghỉ 

hưu tại quê nhà.  

Ông Nguyễn Cảnh Khánh - Sinh năm 1936; Quê quán huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó chi cục 

trưởng Nghệ Tĩnh thời kỳ 1979 - 1981; Cục trưởng Nghệ Tĩnh thời kỳ 1982 - 

1991. Hiện nghỉ hưu tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Ông Thái Thuyết- Sinh năm 1932; Quê quán xã Liên Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó Cục trưởng 

Cục Thống kê Nghệ Tĩnh thời kỳ 1979 - 1991. Nghỉ hưu năm 1992, hiện nay 

đang sinh sống tại quê nhà. 
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III.Thời kỳ 1991-2020 

Ông Nguyễn Ngãi - Sinh năm 1938; Quê quán xã Đức Đồng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ năm 1991-1998; Nghỉ hưu năm 1998; Hiện nay 

sống tại quê nhà. 

Ông Nguyễn Đình Cừ - Sinh năm 1950; Quê quán xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cục 

trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ năm 1998-2010; Nghỉ hưu tháng 

10/2020; Hiện nay sống tại quê nhà. 

Ông Bùi Ngụ - Sinh năm 1958; Quê quán xã Thạch Liên, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2010- 2019; Nghỉ hưu tháng 12/2019, hiện nay 

sống tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

C. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUỘC VĂN PHÒNG 

CỤC THỐNG KÊ THỜI KỲ 1956-1975 
 

Họ và tên Quê quán Chức vụ Hiện nay ở đâu 

1. Ông Võ Đình Hậu Xã Đức Lâm - Đức Thọ TP. Tổng hợp Sống tạiMiền Nam 

2. Ông Trần Đạt Xã Kỳ Hải - Kỳ Anh Cán bộ Kỳ Hải - Kỳ Anh 

3. Ông Nguyễn Phong Xã Đức Lập - Đức Thọ Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

4. Ông Nguyễn Mân Xã Kỳ Thư - Kỳ Anh Chi cục trưởng Nghỉ hưu-đã mất 

5. Ông Nguyễn Hồng Đạt  Xã Thạch Tân - T.Hà TP. CN-XD TP. Hà Tĩnh 

6. Ông Trần Cơ Huyện Cẩm Xuyên TP. Nông nghiệp Nghỉ hưu-đã mất 

7. Ông Nguyễn Cường Xã Cẩm Trung - CX TP. Nông nghiệp Huyện Cẩm Xuyên 

8. Ông Trần Văn Hoanh Xã Kỳ Phú - Kỳ Anh TP. Thương 

nghiệp 
Nghỉ hưu-đã mất 

9. Ông Phan Đức Dương Xã Trường Sơn - Đ.Thọ Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

10. Ông Trần Nghị Xã Xuân Lam - N. Xuân TP. HCQT TP Vũng Tàu 

11. Ông Nguyễn Ngãi Xã Đức Đồng - Đ. Thọ TP. Công nghiệp Huyện Đức Thọ 

12. Ông Võ Xuân Đương Xã Kỳ Hà - Kỳ Anh Chi Cục trưởng Nghỉ hưu-đã mất 

13. Ông Nguyễn Bá Thanh Thạch Mỹ - Lộc Hà Chi Cục Phó Nghỉ hưu-đã mất 

14. Ông Bùi Hưng Hóa Đức Yên - Đức Thọ TP. Máy Tính Nghỉ hưu-đã mất 

15. Ông Nguyễn Văn Mỹ Sơn Phố - H. Sơn Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

16. Ông Trần Văn Nhân Thạch Vĩnh - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

17. Ông Trần Văn Thứ Cẩm Tiến - C.Xuyên Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

18. Ông Nguyễn Hữu Nam Cẩm Thăng - C.Xuyên Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

19. Ông Nguyễn Đệ Thạch Châu - Lộc Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

20. Ông Trần Công Điền Tượng Sơn - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

21. Ông Trịnh Ngụ Đức Trường - Đ.Thọ Cán bộ … 
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22. Ông Trần Thị Liễu Hạnh Sơn Châu - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

23. Ông Nguyễn Văn Phú Kỳ Ninh - Kỳ Anh Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

24. Ông Hồ Minh Hợp Thạch Trị - T.Hà Cán bộ … 

25. Ông Đặng Đôn Phong Thạch Kim - Lộc Hà Hiệu phó Trường Nghỉ hưu-đã mất 

26. Ông Hồ Văn Đàm Thạch Hòa - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

27. Ông Phan Mạnh Phương Xuân Hoa - N.Xuân Chi cục phó Nghỉ hưu-đã mất 

28. Ông Nguyễn Doãn Nhiệu Tân Lộc - Can Lộc Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

29. Ông Nguyễn Thung Kỳ Phú - Kỳ Anh Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

30. Ông Phạm Thiện Nam Hà - TX.Hà Tĩnh Đánh máy chữ Nghỉ hưu-đã mất 

31. Ông Trần Quang Vinh Cẩm Huy - C.Xuyên TP.Tổng hợp Nghỉ hưu tại quê 

32. Ông Nguyễn Vinh Kỳ Thư - Kỳ Anh Cán bộ Nghỉ hưu - đã mất 

33. Ông Hồ Xuân Bân Thừa Thiên Huế Cán bộ … 

34. Ông Đào Viết Kính Sơn Phố - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

35. Ông Hà Văn Tạo Kỳ Hải - Kỳ Anh Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

36. Ông Hồ Tám Sơn Thủy - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

37. Ông Nguyễn Thái Sắc Thạch Lưu - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

38. Ông Đoàn Ngọc Đài Sơn Long - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

39. Ông Nguyễn Thu Lan Xuân Tiến - N.Xuân Cán bộ Hưu Nghệ An 

40. ÔngTrần Đức Lương Đồng Môn - TPHT Cán bộ Hưu Sài Gòn 

41. Ông Nguyễn Đình Quyết Cẩm Thạch - C.Xuyên Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

42. Ông Phạm Minh Trung Thạch Châu - Lộc Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

43. Ông Mai Hồng Đức Nhân - Đức Thọ Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

44. Ông Nguyễn Văn Thư Nghi Lộc - Nghệ An Cán bộ … 

45. Bà Nguyễn Thị Hiền Anh Sơn - Nghệ An Cán bộ … 

46. Bà Lê Thị Kim Liên Sơn An - Hương Sơn Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-Nghệ An 

47. Bà Nguyễn Thị Tuyết Đức Lâm - Đức Thọ Cấp dưỡng 
Nghỉ hưu – Thành phố 

Hà Tĩnh 

48. Bà Ngô Thị Khai Đồng Lộc - Can Lộc Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Đà Nẵng 

49. Bà Phan Thị Bé Đức Thủy - Đức Thọ Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

50. Bà Phan Thị Nhuần Đức Long - Đức Thọ Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Nghệ 

An 

51. Ông Phạm Quang Tịnh Sơn Tân - H.Sơn TP.Thương 

nghiệp 
Nghỉ hưu-đã mất 

52. Ông Nguyễn Thượng Luận Xã Kim Lộc - Can Lộc Cán bộ 
Nghỉ hưu - Thị xã Hồng 

Lĩnh 

53. Bà Lê Thị Ngọc Lan Xã Sơn Bình - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu- H.Sơn 
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54. Bà Nguyễn Thị Kiều Sơn Trà - H.Sơn Cán bộ 
Nghỉ hưu-Thừa Thiên 

Huế 

55. Ông Hồ Tấn Lai Quảng Ngãi Cán bộ Nghỉ hưu - Quảng Ngãi 

56. Ông Lê Văn Tuyên Thạch Hương - T.Hà Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Thi 

trấn Thạch Hà 

57. Ông Nguyễn Điểm Thạch Điền - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

58. Ông Lê Viết Thuyên Trung Lộc - Can Lộc Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

59. Ông Nguyễn Phi Bình Thạch Thắng - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

60. Bà Nguyễn Thị Ba Thạch Tượng - T.Hà Cấp dưỡng Nghỉ hưu tại quê 

61. Ông Nguyễn Đào Cơ Đức Lâm - Đức Thọ Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

62. Ông Đặng Đình Thảo Thạch Chương - Nghệ An Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP. 

Vinh 

63. Ông Hoàng Xuân Lan Đức Lâm - Đức Thọ Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Hà 

Nội 

64. Ông Thái Uyển Huyện Can Lộc Cán bộ … 

65. Ông Nguyễn Duy Nhàn Đô Lương - N.An Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tạiMiền 

Nam 

66. Ông Nguyễn Đình Hoa … Lái xe …  

67. Bà Nguyễn Thị Xá Sơn Hà - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

68. Bà Hà Thị Sửu Sơn Hà - H.Sơn Cán bộ Nghỉ hưu tạiquê 

69. Ông Phan Văn Nghệ Thừa Thiên Huế Phó phòng 
Nghỉ hưu sống tại Thừa 

Thiên Huế 

70. Ông Nguyễn Yên Huyện Hương Khê Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

71. Ông Nguyễn Phi San Thạch Thanh - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

72. Ông Lê Ánh Sáng Thạch Châu - L.Hà TP. Hành Chính Nghỉ hưu-đã mất 

73. Ông Nguyễn Đình Vượng Huyện Hương Sơn Cán bộ … 

74. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Con Cuông - N.An Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Hải Phòng 

75. Bà Nguyễn Thị Duệ Tân Kỳ - Nghệ An Cán bộ … 

76. Bà Nguyễn Thị Cúc Đức Tùng - Đức Thọ Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

77. Bà Nguyễn Thị Thu Thạch Hòa - T.Hà Cán bộ 
Nghỉ hưu sốngt ại TP 

Hà Tĩnh 

78. Bà Nguyễn Thị Thu Xuân Hải - N.Xuân Cán bộ 
Chuyển ngành Xăng 

dầu 

79. Bà Nguyễn Thị Thoan Thạch Châu - L.Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã chết 
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80. Bà Trần Thị Trọng Huyện Hương Khê Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-Nghệ An 

81. Bà Phan Thị Cúc Huyện Hương Khê Cán bộ 
Nghỉ hưu sống Miền 

Nam 

82. Bà Phan Thị Liên Sơn Lệ - H.Sơn Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-Nghệ An 

83. Bà Lê Thị Thúy Thạch Châu - L.Hà Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-Nghệ An 

84. Ông Lê Công Chung Kỳ Tiến - Kỳ Anh Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

85. Bà Lê Thị Hợi Đ.Quang - Đức Thọ Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Nghệ 

An 

86. Bà Lê Thị Tùng Thạch Linh - TPHT Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

87. Ông Trần Văn Châu Thạch Mỹ - LộcHà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

88. Ông Phan Văn Xuân Trung Lộc - Can Lộc Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

89. Ông Nguyễn Hữu Thập Phú Lộc - Can Lộc Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

90. Bà Lê Thị Kim Lan Sơn Châu - H.Sơn Cán bộ Hưu-TX.Hồng Lĩnh 

91. Ông Đoàn Thanh Tâm Huyện Thạch Hà Cán bộ … 

92. Ông Phan Quang Ý Thụ Lộc - Lộc Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

93. Ông Trịnh Văn Tý Trung Lộc - Can Lộc Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

94. Ông Nguyễn Tấn Lai Huyện Hương Khê Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-Nghệ An 

95. Bà Nguyễn Thị Thanh Thạch Kim - Lộc Hà Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Thị 

trấnThạch Hà 

96. Ông Bùi Văn Thung Thạch Việt - T.Hà Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

97. Bà Nguyễn Thị Sen TP. Hà Tĩnh Cấp dưỡng Nghỉ hưu-đã mất 

98. Ông Nguyễn Đình Cừ Cương Gián - N.Xuân Cán bộ Nghỉ hưu tại quê 

99. Bà Nguyễn Thị Sen Sơn Châu - H.Sơn Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại Nghệ 

An 

100. Bà Nguyễn Thị Min Cẩm Dương - C.Xuyên Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất 

101. Bà Dương Thị Cầm Xã Sơn Hà - H.Sơn Cán bộ Miền Nam 

102. Bà Nguyễn Thị Chiến Huyện Cẩm Xuyên Cô nuôi trẻ … 

103. Bà Nguyễn Thị Vinh Huyện Đức Thọ Cô nuôi trẻ 
Nghỉ hưu - Thị xã Hồng 

Lĩnh 

104. Ông Nguyễn Đình Tám Cẩm Thành - Cẩm Xuyên Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất  

105. Ông Trương Quốc Gia Đồng Môn - TPHT Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại 

huyện Thạch Hà 

106. Bà Nguyễn Thị Lục Thuận Lộc - TXHL Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại thị 

trấn Thạch Hà 

107. Bà Nguyễn Thị Huệ Nam Đàn - Nghệ An Cán bộ Nghỉ hưu-đã mất  

108. Bà Lê Thị Nhật Tân Kỳ Lâm - Kỳ Anh Cán bộ 
Nghỉ hưu sống tại TP 

Vinh-N. An 
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D. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU VÀ LUÂN 

CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG (HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC) THUỘC VĂN 

PHÒNG CỤC THỐNG KÊ 1991-2021 
 

1. PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Trần Viết Hậu Hương Trà - Hương Khê Chuyên viên  1999 

2. Ông Nguyễn Đào Cơ Đức Lâm - Đức Thọ Trưởng phòng 2002  

3. Ông Mai Hồng Đức Nhân - Đức Thọ Chánh Thanh tra 2002  

4. Ông Đặng Quốc Quế Cẩm Thăng - Cẩm Xuyên Phó phòng  2005 

5. Ông Đậu Chí Công Xuân Viên - Nghi Xuân CV chính 2006  

6. Ông Phan Tiến Dũng Phù Lưu - Lộc Hà Chuyên viên  2007 

7. Ông Phan Duy Cứ Phù Lưu - Lộc Hà Trưởng phòng 2010  

8. Ông Nguyễn Văn Đề Yên Hồ - Đức Thọ Chuyên viên  2011 

9. Bà Nguyễn Thị Hà Mỹ Đức Đồng - Đức Thọ Chuyên Viên  2014 

10. Bà Nguyễn T.Thu Hằng Đậu Liêu - Thị xã Hồng Lĩnh Chuyên viên  2015 

11. Bà Nguyễn T.Hằng Nga Nghi Lộc- Nghệ An Chuyên viên  2020 

12. Ông Trần Hoài Nam Cẩm Huy - Cẩm Xuyên Trưởng phòng  2020 

13. Ông Nguyễn Trung Kiên P.Bắc Hà-TPHT Thống kê viên  2011 

 

2. PHÒNG THỐNG KÊ CÔNG THƯƠNG 
 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Thông Yên Hồ - Đức Thọ Trưởng phòng  1992 

2. Bà Nguyễn Thị Vân TP Vinh - Nghệ An Cán sự  1993 

3. Ông Nguyễn Huy Khôi Nghi Lộc - Nghệ An Trưởng phòng  1997 

4. Ông Nguyễn Đức Đại Kỳ Phong - Kỳ Anh Chuyên viên  2000 

5. Ông Đậu Chí Công Xuân Viên - N.Xuân CV chính  2004 

6. Ông Phạm Tùng Tăng Tr.Lương - H.Lĩnh Chuyên viên  2000 

7.Ông Lê Hồng Sơn Thị xã Hồng Lĩnh Chuyên Viên  2009 
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8.Ông Đinh Quang Việt Đức Yên - Đức Thọ Trưởng phòng   2008  

9.Ông Đinh Thế Hải Xuân Hải - Nghi Xuân 
Phó trưởng 

phòng 
 2007 

10.Bà Nguyễn T.Thanh Nhàn Hòa Vang - T.Thiên Huế Trưởng Phòng  2012 

11.Ông Nguyễn Thành Tân Thạch Hà - Hà Tĩnh Chuyên viên  2012 

12. Ông Trần Hoài Nam Cẩm Huy - Cẩm Xuyên Thống kê viên  2010 

13. Bà Trần Thị Tú Oanh Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên Thống kê viên  2015 

14. Bà Lê Thị Thu Hương Trung Lộc - Can Lộc Thống kê viên  2015 

15. Bà Võ Thị Hải Đức Lâm - Đức Thọ Thống kê viên  2019 

16. Bà Uông Thị Hoàn Hưng Lộc - Nghệ An Trưởng Phòng  2020 

17. Ông Lê Thanh Bảo Lộc Yên - Hương Khê Thống kê viên  2020 

18. Bà  Đoàn Thị Mỹ Hạnh Đức Thuận - Hồng Lĩnh Thống kê viên  2020 

19. Bà Phan Thị Tường Vi Quế Sơn - Quảng Nam Thống kê viên  2020 

20. Ông Nguyễn Thanh Tùng Thạch Châu - Lộc Hà Trưởng phòng  2020 

21. Bà Lê Thị Huyền Trang Thanh Lộc - Can Lộc Thống kê viên  2020 

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Hương Sơn - Hà Tĩnh Thống kê viên  2020 

23. Bà Nguyễn Thị Trang Trung Lương - TXH.Lĩnh Thống kê viên  2020 
 

3. PHÒNG THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP  
 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Mạnh Khôi * Đậu Liêu - Hồng Lĩnh Trưởng phòng 1998  

2. Ông Phan Duy Cứ PhùLưu - Lộc Hà Trưởng phòng  2001 

3. Ông Phan Tiến Dũng Phù Lưu - Lộc Hà Chuyên viên  2004 

4. BàNguyễn Thị Trâm Oanh Đậu Liêu - Hồng Lĩnh Chuyên viên  2009 

5. Ông Trần Thanh Bình Hà Linh - Hương Khê Trưởng phòng  2009 

6.Bà Mai Thị Cẩm Giang Đức Nhân - Đức Thọ Trưởng phòng  2014 

7.Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Đậu Liêu - Hồng Lĩnh Chuyên Viên  2015 

8.Ông Phạm Văn Diễn Thạch Hương - Thạch Hà Phó trưởng phòng  2015 

9. Bà Trần Thị Tứ P.Hà Huy Tập - TPHT Thống kê viên 2016  

10. Bà Ngô Thị Thập P.Tân Giang - TPHT Trưởng Phòng  2020 

11. Bà Trần Thị Tú Oanh Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên Phó trưởng phòng  2020 

12. Bà Lưu Thị Vinh Thạch Trung - TPHT Thống kê viên  2020 

13. Bà Lê Thị Diệu Linh Đức Trường - Đức Thọ Thống kê viên  2020 
 

*Ông Nguyễn Mạnh Khôi bị bệnh hiểm nghèo mất tháng 5/1998. 
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4. PHÒNG THỐNG KÊ DÂN SỐ - VĂN XÃ  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Bà Nguyễn Thị Thoan Thạch Châu - Lộc Hà Chuyên viên 2005  

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Cương Gián - Nghi Xuân Chuyên Viên  2002 

3. Ông Nguyễn Văn Sỹ Thạch Đỉnh  - Thạch Hà Phó trưởng phòng  2007 

4. Ông Lê Hồng Ty P.Hà Huy Tập -TPHT Trưởng phòng 2006  

5. ÔngBùi Ngụ Thạch Liên - Thạch Hà Trưởng Phòng  2010 

6. BàTrần Thị Lệ Thi Xuân Viên - Nghi Xuân Thống kê viên  2011 

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng Thạch Châu - Lộc Hà Thống kê viên  2012 

8. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Nghi Lộc - Nghệ An Thống kê viên  2014 

9. Bà Lê Thị Hoàng Yến Thạch Trung - TPHT Thống kê viên  2018 

10. BàPhan Thị Hạnh Trung Lộc - Can Lộc Trưởng phòng  2020 

11. Ông  Ngô Hữu Phước P.Tân Giang - TPHT Thống kê viên  2020 

12. Bà  Võ Thị Hải Đức Lâm - Đức Thọ Thống kê viên  2020 

13. Bà Phan Bảo Anh Thạch Hưng - TPHT Thống kê viên  2020 

5. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Bà Bùi Thị Lan Đậu Liêu - TX H.Lĩnh Trưởng phòng  1992 

2. Ông Nguyễn Trung Kiên P.Bắc Hà - TPHT Cán sự  1998 

3. Bà Uông Thị Hoàn Hưng Lộc - Nghệ An Cán sự  2000 

4. Ông Phan Văn Xuân Trung Lộc - Can Lộc Phó trưởngphòng 2005  

4. Bà Nguyễn Thị Thu P.Đại Nài - TPHT Chuyên viên 2009  

5. Ông Nguyễn Huy Khôi Nghi Lộc - Nghệ An Trưởng phòng 2012  

6. Bà Ngô Thị Thập P.Tân Giang - TPHT Trưởng phòng  2014 

7. ÔngVõ Tuấn Anh Kỳ Thư - Kỳ Anh Kế toán  2018 

8. Bà Mai Thị Cẩm Giang Đức Nhân - Đức Thọ Trưởng phòng  2020 

9. Ông Lê Hồng Long P.Hà Huy Tập - TPHT Chuyên Viên  2020 

 

6. PHÒNG THANH TRA THỐNG KÊ 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Trung Kiên P.Bắc Hà - TPHT 
Phó trưởng phòng 

phụ trách 
 2020 

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Bùi Xã - Đức Thọ Thống kê viên  2020 
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F. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN QUA CÁC 

THỜI KỲ ĐÃ NGHỈ HƯU VÀ CHUYỂN CÔNG TÁC 
 

1. PHÒNG THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Bùi Trọng Cường Hương Sơn - Hà Tĩnh Trưởng phòng 1979  

2. Ông Lê Văn Tân … Cán bộ …  

3. Ông Trần Văn Lành Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên Trưởng phòng  1980 

4. Bà Trần Thị Tứ P.Hà Huy Tập - TPHT Cán sự  1992 

5.Bà Nguyễn Thị Thoảng Quế Võ - Bắc Ninh Cán sự  2009 

6.Ông Nguyễn Tất Thược Thạch Đài - Thạch Hà Trưởng phòng 2010  

7.Ông Nguyễn Trung Thành Cương Gián - Nghi Xuân Chi cục trưởng  2020 
 

2. PHÒNG THỐNG KÊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyể

n đi  

1. Ông Trần Thanh Đức Đức Thủy - Đức Thọ Chuyên viên  2000 

2. Ông Hà Huy Cường Sơn Thịnh - Hương Sơn Cán sự  2002 

3.Bà Bùi Thị Lan Đậu Liêu - TX Hồng Lĩnh Trưởng phòng 2007  

4. Bà Lê Thị Thu Hương Trung Lộc - Can Lộc Chuyên Viên  2009 

5. Ông Đinh Thế  Hải Xuân Hải - Nghi Xuân Chi cục trưởng  2012 

 

3. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN HƯƠNG SƠN  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuy

ển đi  

1. Ông Bùi Hưng Hóa Đức Thọ - Hà Tĩnh Trưởng phòng  1963 

2. Ông Lê Trọng Bình Sơn Bình - Hương Sơn Cán bộ  1965 

3. Ông Nguyễn Đình Quảng Sơn Thịnh - Hương Sơn Trưởng phòng  1967 

4. Ông Lương Văn Hảo Sơn Mỹ - Hương Sơn Trưởng phòng  1969 

5. Ông Nguyễn Văn Quý Sơn Trung - Hương Sơn Cán bộ  1972 

6. Bà Nguyễn Thị Diện Sơn Tân - Hương Sơn Cán bộ  1972 

7. Ông Đào Viết Kính Sơn Phố - Hương Sơn Trưởng phòng 1976  
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8. Ông Nguyễn Văn Lý Sơn Bằng - H Sơn Trưởng phòng 1979  

9. Ông Nguyễn Văn Mỹ Sơn Phố - Hương Sơn Trưởng phòng 1984  

10. Ông Nguyễn Quốc Gia Sơn Bằng - Hương Sơn Trưởng phòng 1988  

11. Bà Trần Thị Hạnh Sơn Châu - Hương Sơn Cán bộ 1987  

12. Ông Nguyễn Việt Hùng Đức Lâm - Đức Thọ Trưởng phòng  1992 

13. Ông Thái Hồng Thìn Sơn Lễ - Hương Sơn Cán bộ 1996  

14. Bà Lê Thị Ngọc Lan Sơn Bình - H Sơn Cán bộ 2000  

15. Ông Phạm Văn Diễn Thạch Hương -Thạch Hà Cán bộ  2001 

16. Bà Nguyễn Thị Xá Sơn Hà - Hương Sơn Trưởng phòng 2003  

17. Bà Nguyễn Thị Nhâm Thanh Chương - N.An Cán bộ  1983 

18. Ông Nguyễn Hữu Thập Phú Lộc - Can Lộc Cán bộ 1984  

19. Ông Trần Thanh Bình Hà Linh - Hương Khê Cán bộ  1991 

20. Bà Hà Thị Sửu Sơn Hà - Hương Sơn Phó trưởng phòng 2007  

20. Ông Phạm Tùng Tăng Trung Lương - TXHL Chi cục trưởng 2019  
 

4. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN ĐỨC THỌ  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi 

1. Ông Trần Cương Bùi Xá - Đức Thọ Trưởng phòng 1974  

2. Ông Lữ Đức Huệ Đức Quang - Đức Thọ Trưởng phòng 1977  

3. Bà Nguyễn Thị Phương Đức Giang - Đức Thọ Cán bộ 1986  

4. Ông Nguyễn Văn Thành Nam Đàn - Nghệ An Cán bộ 1985  

5. Ông Nguyễn Văn Bản Đức Quang - Đức Thọ Cán bộ 1977  

6. Ông Nguyễn Khắc Táo Yên Hồ - Đức Thọ Trưởng phòng  1975 

7. Ông Nguyễn Thượng Luận Kim Lộc - Can Lộc Trưởng phòng  1985 

8. Ông Hồ Văn Khánh Nam Đàn - Nghệ An Trưởng phòng 1988  

9. Ông Lê Đình Hợi Liên Minh - ĐứcThọ Cán bộ  1978 

10. Ông Nguyễn Văn Thịnh Huyện Hương Sơn Cán bộ  1980 

11. Bà Phan Thị Bé Đức Thủy - Đức Thọ Cán bộ 1986  

12. Ông Mai Hồng Đức Nhân - Đức Thọ Trưởng phòng  1992 

13. Ông Nguyễn Hồng Đức Thọ - Hà Tĩnh Trường phòng …  

14. Ông Nguyễn Phi Tín Đức Lâm - Đức Thọ Cán bộ 2001  

15. Ông Nguyễn Thông Yên Hồ - Đức Thọ Trưởng phòng 2009  

16. Ông Lê Ngọc Quý Đức Nhân - Đức Thọ Phó trưởng phòng 2009  

17. Bà Thái Thị Dung Đức Lâm - Đức Thọ Cán sự 2014  
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5. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN VŨ QUANG 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Hà Huy Cường Sơn Thịnh - Hương Sơn Công chức  2005 

2. Ông Hoàng Thượng Thắng Tiên Điền - N. Xuân Công chức  2005 

3. Bà Nguyễn Thị Vinh Sơn Bình - Hương Sơn Cán bộ  2003 

4. Ông Nguyễn Văn Đề Yên Hồ - Đức Thọ Chuyên viên  2007 

5. Ông Lê Thanh Bảo Lộc Yên - Hương Khê Thống kê viên  2011 

6. Ông Ngô Đức Tiến Thạch Đỉnh - Thạch Hà Thống kê viên  2010 

 

6. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN NGHI XUÂN 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Sỹ Tình Xuân Phố - Nghi  Xuân Trưởng phòng  1973 

2. Ông Phan Ngọc Hà Xuân Mỹ - Nghi Xuân Trưởng phòng 1978  

3. Ông Nguyễn Văn Thung Thạch Việt - Thạch Hà Trưởng phòng  1981 

4. Ông Lê Thế Bửu Nam Đàn - Nghệ An Trưởng phòng  1982 

5. Ông Nguyễn Nghiêm Xuân Giang - Nghi Xuân Cán bộ  … 

6. Ông  Hoàng Nhạc Xuân Viên - Nghi Xuân Cán bộ 1987  

7. Ông Lê Văn Lam Nghi Lộc - Nghệ An Cán bộ  1980 

8. Bà Phan Thị Vân Cổ Đạm - Nghi Xuân Cán bộ  … 

9. Ông Phan Thế Hiền Anh Sơn - Nghệ An Cán bộ  … 

10. Bà Phan Thị Điền Xuân Mỹ - Nghi Xuân Cán bộ  … 

11. Ông Nguyễn Đình Cừ Cương Gián - Nghi Xuân Trưởng phòng  1995 

12. Bà Đặng Thị Côi Tiên Điền - Nghi Xuân Cán bộ 2005  

13. Ông Đinh Thế Hải Xuân Hải - Nghi Xuân Cán bộ  1992 

14. Ông Trần Khánh Hòa Đức Đồng -  Đức Thọ Cán bộ  2000 

15. Bà Nguyễn Thị Huệ Nam Đàn - Nghệ An Chuyên viên 2007  

16. Ông Hoàng Thượng Thắng Xuân Mỹ - Nghi Xuân Chuyên viên  2008 

17.Bà Phan Thị Thanh Xuân An - Nghi Xuân Phó trưởng phòng 2011  

18. Ông Lê Hữu Thưởng Xuân Giang - Nghi Xuân Trưởng phòng 2012  

 



 
119 

 

7. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN CAN LỘC  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn K.Lộc - Can Lộc Trưởng phòng 1980  

2. Ông Nguyễn Đình Chiểu Th.Lộc - Can Lộc Cán bộ …  

3. Ông Thái Văn Luân Sơn Lộc - Can Lộc Cán bộ 1992  

4. Ông Nguyễn Như Chí Thị trấn Can Lộc Cán bộ 1987  

5. Bà Phan Thị Minh Trung Lộc - Can Lộc Cán bộ  1987 

6. Bà Từ Thị Kỷ T. Kênh - Thạch Hà Trưởng phòng 2000  

7. Ông Phan Duy Cứ Phù Lưu - Can Lộc Trưởng phòng  1998 

8. Ông Trương Quốc Gia Thạch Môn - TPHT Trưởng phòng  1983 

9. Bà Lê Thị Hồng T.Lộc - Can Lộc Cán bộ  1987 

10. Ông Đặng Ngọc Lâm TP Vinh - Nghệ An Cán bộ  … 

11. Ông Đinh Thế Hải Xuân Hải - N.Xuân Cán bộ  1982 

12. Ông Trần Hoài Nam Cẩm Huy - C Xuyên Cán bộ  2000 

13. Ông Phạm Tùng Tăng T.Lương - Hồng Lĩnh Trưởng phòng  2004 

14. Ông Nguyễn Duy Ánh Tân Lộc - Can Lộc Trưởng phòng 1968  

15. Ông Hồ Văn Khánh N. Đàn - Nghệ An Trưởng phòng  1979 

16. Bà Võ Thị Ngọc Mai Thị trấn Nghi Xuân Cán bộ  2005 

17. Ông Nguyễn Thái Trung Đức Lâm - Đức Thọ Trưởng phòng  2007 

18. Bà Phan Thị Việt Hà Phù Lưu - Lộc Hà Cán sự  2007 

19. Ông Chu Văn Dũng TP Vinh - Nghệ An Chuyên viên  2008 

20. Bà Nguyễn T. Phương Thảo Đức Bùi - Đức Thọ Chuyên viên  2012 

21. Ông Nguyễn Văn Hiếu Đô Lương - Nghệ An Chuyên viên  2015 
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8. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Hồ Xuân Bân Hương Thủy - T.T. Huế Trưởng phòng  1964 

2. Ông Trịnh Lưu Hương Xuân - Hương Khê Trưởng phòng  1967 

3. Ông Nguyễn Văn Miên Gia Phố - Hương Khê Cán bộ  1975 

4. Ông Nguyễn Văn Quán Hương Thủy - Hương Khê Trưởng phòng  1976 

5. Ông Phan Văn Tịnh Hương Xuân - Hương Khê Trưởng phòng 1983  

6.Ông Nguyễn Văn Duyên Gia Phố - Hương Khê Cán bộ  1967 

7. Bà Đoàn Thị Mỹ Hương Minh - Hương Khê Cán bộ 1975  

8. Ông Trần Văn Kỷ Phúc Trạch - Hương Khê Cán bộ  1975 

9. Bà Lê Thị Doãn Hương Bình - Hương Khê Cán bộ 1973  

10. Ông Lê Văn Hóa Hương Đại - Hương Khê Cán bộ  1969 

11. Ông Nguyễn Văn Tường Phú Phong - Hương Khê Cán bộ  
Chết 

1968 

12. Ông Nguyễn Văn Châu Hương Thủy - Hương Khê Cán bộ  1970 

13. Ông Lê Văn Trợ Hương Thọ - Hương Khê Cán bộ  1970 

14. Ông Trần Xuân Tích Hà Linh - Hương Khê Trưởng phòng 1987  

15. Ông Lê Văn Tuyên Hương Vĩnh - Hương Khê Cán bộ 1991  

16. Ông Phan Văn Kế Yên Thành - Nghệ An Cán bộ  1977 

17. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương Trà - Hương Khê Cán bộ  … 

18. Ông Phan Văn Long Hà Linh - Hương Khê Cán bộ  1982 

19. Ông Phạm Phong Sắc Yên Thành - Nghệ An Cán bộ  1990 

20. Bà Phan Thị Cúc Hương Xuân - Hương Khê Cán bộ  … 

21. Bà Trần Thị Chất Đức Thọ - Hà Tĩnh Cán bộ  … 

22. Ông Nguyễn Văn Tùng Vĩnh Lộc - Can Lộc Cán bộ  1988 

23. Bà Trần Thị Tứ P.Hà Huy Tập - TPHT Cán bộ  1985 

24. Ông Mai Viết Thân Yên Thành - Nghệ An Trưởng phòng  1991 
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25. Ông Trần Viết Hậu Hương Trà - Hương Khê Cán bộ  1995 

26. Ông Võ Văn Thanh Đức Lâm - Đức Thọ Cán bộ  2000 

27. Bà Đặng Thị Lan Phúc Đồng - Hương Khê Trưởng phòng 2005  

28. Ông Bùi Đức Nhàn Phúc Trạch- Hương Khê 
Phó trưởng 

phòng 
 2012 

29. Bà Cù Thị Thúy Hà Hương Minh - Vũ Quang Thống kê viên  2020 

 

9. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN THẠCH HÀ  

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu, luân chuyển 

điều động (hoặc 

chuyển công tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Trương Hữu Tiếu Thạch Môn - Thạch Hà Trưởng phòng 1978  

2. Ông Hoàng Minh Đồng Tượng Sơn - Thạch Hà Cán bộ  1976 

3. Ông Nguyễn Hữu Giáo Thạch Châu - Thạch Hà Cán bộ  1972 

4. Ông Bùi Văn Nhân Thạch Việt - Thạch Hà Cán bộ 1972  

5. Ông Nguyễn Sỹ Tương Thạch Châu - ThạchHà Phó trưởng phòng 1978  

6. Ông Nguyễn Văn Đạt Thạch Linh - TPHT Cán bộ 1981  

7. Ông Trần Văn Lạch Cẩm Huy - Cẩm Xuyên Cán bộ  1980 

8. …Liên … Cán bộ  … 

9. …Bàn … Cán bộ  … 

10. Ông Phạm Minh Trung Thạch Châu - Thạch Hà Trưởng phòng 1983  

11. Ông Trương Quốc Gia Thạch Môn - TPHT Trưởng phòng  1987 

12. Ông Lê Thuần Năm Thạch Thanh - Thạch Hà Cán bộ 1988  

13. BàTrần Thị Thanh Thạch Kim - Lộc Hà Cán bộ 1990  

14. Bà Nguyễn Thị Hiếu Thạch Lưu - Thạch Hà Cán bộ  1989 

15. Ông Nguyễn Đình Việt Sơn Thịnh - Hương Sơn Trưởng phòng  1989 

16. Ông Nguyễn Huy Khôi Nghi Lộc - Nghệ An Cán bộ  1991 

17. Bà Nguyễn Thị Lục Kim Lộc - Can Lộc Cán bộ 1992  

18. Ông Lê Đình Phong Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên Cán bộ  2000 

19. Ông Nguyễn Sỹ Anh Thị trấn Thạch Hà Trưởng phòng 2002  

20. Ông Trần Quốc Chân Thạch Tân - Thạch Hà 
Phó Chi cục 

trưởng 
2014  

21.Bà Lê Thị Tùng  Thạch Linh - TP Hà Tĩnh Cán sự 2007  
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22.Ông Bùi Ngụ Thạch Liên - Thạch Hà Trưởng phòng  2006 

23. Ông Nguyễn Sỹ Hùng Thị trấn Thạch Hà Cán bộ  2007 

23. Ông Hà Huy Sơn Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Chuyên viên  2009 

23.Ông Đặng Văn Dũng Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên Thống kê viên  2015 

 

10. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN CẨM XUYÊN 

Họ và tên Quê quán 

Chức vụ khi 

nghỉ hưu, luân 

chuyển điều 

động (hoặc 

chuyển công 

tác) 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển 

đi  

1. Ông Nguyễn Đình Chùy Cẩm Yên - CẩmXuyên Trưởng phòng 1979  

2. Ông Hoàng Minh Đồng Tượng Sơn - Thạch Hà Trường phòng  1982 

3. Ông Trần Quốc Khoản Cẩm Thăng - CẩmXuyên Cán bộ 1988  

4. Ông Trần Văn Khầm CẩmVĩnh - Cẩm Xuyên Cán bộ 1990  

5. Ông Bùi Quang Hương Cẩm Thăng - Cẩm Xuyên Trưởng phòng 1991  

6. Bà Nguyễn Thị Min Thị trấn Cẩm Xuyên Cán bộ 1980  

7. Bà Trần Thị Thành Cẩm Thăng - Cẩm Xuyên Cán bộ  1981 

8. Ông Trần Văn Lành Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên Cán bộ  1979 

9. Bà Nguyễn Thị Thuyết Cẩm Thành - CẩmXuyên Cán bộ  1988 

10. Bà Lê Thị Thu Hương Trung Lộc - Can Lộc Cán bộ  1992 

11. Ông Trần Văn Lạch Cẩm Huy - Cẩm Xuyên Trưởng phòng 2006  

12.Bà Nguyễn Thị Hoàn Thạch Long - Thạch Hà Cán bộ 2011  

13. Ông Ngô Đức Tiến Thạch Đỉnh - Thạch Hà Thống kê viên  2014 

14.Ông Phan Duy Cường Phù Lưu - Lộc Hà Thống kê viên  2015 

15. Ông Đặng Quốc Quế Cẩm Phúc - Cẩm Xuyên Chi cục trưởng 2016  

16. Bà Trương Thị Tuyên Kỳ Trinh - Kỳ Anh 
Q. Chi cục 

trưởng 
2019  
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11. PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN KỲ ANH 
 

Họ và tên 
Quê 

quán 

Chức vụ khi nghỉ 

hưu hoặc chuyển 

đi nơi khác 

Năm 

nghỉ 

hưu 

Năm 

chuyển đi 

nơi khác 

1. Ông Đỗ Xuân Phùng Thừa Thiên Huế Trưởng phòng  1969 

2. Ông Nguyễn Văn Thịnh Kỳ Anh Cán bộ  1959 

3. Ông Nguyễn Văn Phong Kỳ Anh Cán bộ  1962 

4. Ông Phùng Sỹ Phiêu Kỳ Anh Cán bộ  1962 

5. Ông Nguyễn Thung Kỳ Anh Cán bộ  1964 

6. Ông Phùng Quốc Khánh Kỳ Anh Cán bộ  1965 

7. Ông Hà Văn Tạo Kỳ Anh Cán bộ  1964 

8. Ông Nguyễn Văn Phú Kỳ Anh Cán bộ  1966 

9. Ông Trần Huy Kỳ Kỳ Anh Cán bộ  1967 

10. Ông Hồ Phúc Ân Kỳ Anh Trưởng phòng  1976 

11. Ông Trần Nhựa Kỳ Anh Trường phòng  1972 

12. Bà Nguyễn Thị Tuế Kỳ Anh Cán bộ  1970 

13. Ông Phạm Thanh Xuân Kỳ Anh Cán bộ  1970 

14. Ông Lê Xuân Thủy Thanh Hóa Cán bộ  1973 

15. Bà Trương Thị Liên Kỳ Anh Cán bộ  1975 

16. Ông Trương Công Luồi Kỳ Anh Trưởng phòng 1989  

17. Ông Hoàng Văn Minh Kỳ Anh Phó phòng 1983  

18. Ông Trần Quang Đạt Kỳ Anh Cán bộ 1982  

19. Ông Hoàng Văn Hành Kỳ Anh Cán bộ 1989  

20. Bà Nguyễn Thị Thuần Kỳ Anh Cán bộ  1984 

21. Ông Nguyễn Sỹ Hùng Thạch Hà Cán bộ  2002 

22. Ông Phan Duy Cứ Can Lộc Cán bộ  1976 

23. Ông Võ Tuấn Anh Kỳ Anh Cán bộ  2011 

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Nghệ An Phó trưởng phòng 2014  

25. Ông Võ Xuân Sáu Kỳ Anh Trưởng Phòng 2016  

26. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thừa thiên Huế Chuyên viên  2008 

27. Ông Bùi Văn Dũng Thạch Hà Chuyên viên  2015 

28. Bà Trần Thị Thiện Cẩm Xuyên Chuyên viên  2015 
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G. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỤC THỐNG KÊ HÀ 

TĨNH THAM GIA LLVT & TNXP CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC  
 

Số 

TT 
Họ và tên  Đơn vị công tác hiện nay ở đâu 

1 Ông Lê Văn Tuyên Bộ đội Hương Khê - Nghỉ hưu Hương Khê 

2 Ông Phan Văn Long Bộ đội Hương Khê - Nghỉ hưu Hương Khê 

3 Bà Đặng Thị Lan TNXP Hương Khê - Nghỉ hưu Hương Khê 

4 Ông Nguyễn Phi Tín Bộ đội Đức Thọ - Nghỉ hưu Đức Thọ 

5 Ông Lê Hữu Thưởng Bộ đội Trưởng phòng Thống kê Nghi Xuân 

6 Ông Trầm Văn Lạch Bộ đội Trưởng phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

7 Ông Đinh Quang Việt Bộ đội Trưởng phòng Công thương 

8 Ông Đinh Thế Hải Bộ đội Phó trưởng phòng Công thương 

9 Ông Lê Hồng Ty Bộ đội Trưởng phòng Dân số - Văn xã 

10 Ông Nguyễn Việt Hùng Bộ đội Cục trưởng 

11 Ông Nguyễn Huy Khôi Bộ đội Trưởng phòng Tổ chức -  Hành chính 

12 Ông Nguyễn Tất Thược Bộ đội Trưởng phòng Thống kê TX Hà Tĩnh 

13 Bà Nguyễn Thị Thoảng Bộ đội Cán bộ phòng Thống kê TX Hà Tĩnh 

14 Bà Nguyễn Thị Hoàn TNXP Cán bộ phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

15 Ông Lê Ngọc Quý TKMN Phó phòng Thống kê Đức Thọ 

16 Ông Nguyễn Mạnh Khôi Bộ đội TP Nông nghiệp - Đã chết 

17 Bà Nguyễn Thị Xá Bộ đội TP Hương Sơn - Đã chết 

18 Bà Nguyễn Thị Hiếu Bộ đội Thống kê Thạch Hà - UBND Thạch Hà 

19 Ông Nguyễn Sĩ Anh Bộ đội Nghỉ hưu ở Thạch Hà 

20 Bà Trần Thị Thanh TNXP Nghỉ hưu ở Thạch Hà 

21 Ông Trần Xuân Tích Bộ đội TP Thống kê Hương Khê 
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H. DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐƯỢC TẶNG 

THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP THỐNG KÊ” NĂM 

1996 - 2020 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Tuổi Chức vụ, nơi công tác khi tặng thưởng 

Kỷ niệm chương Nam Nữ 

1 Ông Nguyễn Ngãi 59  Cục trưởng 

2 Ông Nguyễn Đình Cừ 46  Phó cục trưởng 

3 Ông Nguyễn Việt Hùng 42  Phó cục trưởng 

4 Ông Trần Thanh Bình 42  Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp 

5 Ông Bùi Ngụ  51  Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã 

6 Ông Mai Hồng 54  Chánh thanh tra 

7 Ông Nguyễn Huy Khôi 45  Trưởng phòng Công nghiệp XD 

8 Ông Nguyễn Đào Cơ 54  Trưởng phòng Tổng hợp 

9 Ông Nguyễn Mạnh Khôi 51  Trưởng phòng Nông nghiệp 

10 Ông Lê Hồng Ty 50  Trưởng phòng LĐ DS VX 

11 Ông Phan Văn Xuân 49  Trưởng phòng Hành chính 

12 Ông Đinh Quang Việt 48  Trưởng phòng Thương nghiệp 

13 Ông Đinh Thanh Hải 44  Chuyên viên phòng CN - XD 

14 Bà Trần Thị Tứ 
 

42 Cán bộ phòng Công thương 

15 Bà Nguyễn Thị Thoan  45 Cán bộ phòng LĐ DS VX 

16 Bà Nguyễn Thị Thu 
 
42 Cán bộ phòng Hành chính 

17 Bà Mai Thị Cẩm Giang 
 
39 Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp 

18 Ông Trần Hoài Nam 
 

37 
 Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp 

19 Bà Ngô Thị Thập  35 Phó trưởng phòng 

20 Bà Uông Thị Hoàn  39 Phó trưởng phòng Thống kê Công thương 

21 Bà Phan Thị Hạnh  39 Trưởng phòng Thống kê Daab số - Văn xã 

22 Bà Nguyễn Thị Hà Mỹ  42 Chuyên viên phòng Thống kê Tổng hợp 

23 Ông Nguyễn Thanh Tùng 40  Trưởng phòng Thống kê CN- XD 
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24 Bà Nguyễn Thị Hằng Nga  36 Phó trưởng phòng Thống kê Tổng hợp 

25 Bà Trần Thị Tú Oanh  37 Phó trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp 

26 Ông Nguyễn Trung Kiên 41  Phụ trách BP Thanh tra 

27 
Bà Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
 36 Thống kê viên bộ phận Thanh tra 

27 Ông Phạm Văn Diễn 42  Thống kê viên phòng TK Nông nghiệp 

28 Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh  37 Thống kê viên phòng TK Thương mại 

29 Bà Nguyễn Thị Sen  40 Nhân viên phòng Tổ chức -Hành chính 

30 Ông Lê Hồng Long 37  Chuyên viên phòng Tổ chức -Hành chính 

31 Ông Nguyễn Tất Thược 46  Trưởng phòng TK thị xã Hà Tĩnh 

32 Bà Nguyễn Thị Thoảng  42 Cán bộ phòng TK thị xã Hà Tĩnh 

33 Ông Nguyễn Trung Thành 40  Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TPHT 

34 Bà Dương Thị Liên  41 Phó chi cục trưởng, Chi cục TK TPHT 

35 Bà Bùi Thị Lan  43 Trưởng phòng TK TX Hồng Lĩnh 

36 Ông Bùi Đức Nhàn 47  Phó trưởng phòng TK huyện Hương Khê 

37 Bà Nguyễn Thị Trâm Oanh  35 Phó chi cục trưởng Chi cục TK TX HL 

38 Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ  35 Thống kê viên TC Chi cục TK TX HL 

39 Bà Nguyễn Thị Huệ  45 Chuyên viên P TK. Nghi Xuân 

40 Bà Đặng Thị Côi  46 Cán bộ phòng TK. Nghi Xuân 

41 Ông Lê Hữu Thưởng 58  Chi cục trưởng, Chi cục TK Nghi Xuân 

42 Bà Phan Thị Thanh  42 Cán bộ phòng Thống kê Nghi Xuân 

43 Bà Võ Thị Ngọc Mai  33 Thống kê viên TC Chi cục TK Nghi Xuân 

44 Ông Nguyễn Thông 47  Trưởng phòng Thống kê Đức Thọ 

45 Ông Nguyễn Phi Tín 55  Chuyên viên phòng TK Đức Thọ 

44 Ông Lê Ngọc Quý 47  Cán bộ phòng Thống kê Đức Thọ 

45 Bà Nguyễn Thị Châu  44 Chuyên viên phòng TK Đức Thọ 

46 Bà Thái Thị Dung 
 

42 Cán bộ phòng Thống kê Đức Thọ 

47 Bà Nguyễn Thị Thúy Nga  37 Thống kê viên Chi cục TK Đức Thọ 
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48 Bà Phạm Thị Mai Hồng  38 Thống kê viên TC Chi cục TK Đức Thọ 

49 Ông Phan Duy Cứ 46  Trưởng phòng Thống kê Can Lộc 

50 Bà Từ Thị Kỷ  47 Cán bộ phòng Thống kê Can Lộc 

51 Bà Nguyễn Thị Hạnh  40 Phó phòng Thống kê Can Lộc 

52 Ông Nguyễn Sỹ Anh 54  Trưởng phòng Thống kê Thạch Hà 

53 Bà Nguyễn Thị Hoài   37 Chi cục trưởng Chi cục TK Thạch Hà 

54 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  36 Phó chi cục trưởng Chi cục TK Thạch Hà 

55 Bà Nguyễn Thị Hà  34 Thống kê viên Chi cục TK Thạch Hà 

56 Ông Trần Quốc Chân 42  Cán bộ phòng Thống kê Thạch Hà 

57 Bà Lê Thị Tùng 
 
44 Cán bộ phòng Thống kê Thạch Hà 

58 Ông Trần Văn Lạch 51  Trưởng phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

59 Bà Nguyễn Thị Hoàn  41 Cán bộ phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

60 Ông Đặng Quốc Quế 52  Trưởng phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

61 Bà Trương Thị Tuyên  43 Phó trưởng phòng Thống kê Cẩm Xuyên 

62 Bà Trần Thị Lan  38 Thống kê viên Chi cục TK Cẩm Xuyên 

63 Ông Lê Công Chung 49  Trưởng phòng Thống kê Kỳ Anh 

38 Ông Võ Xuân Sáu 41  Cán bộ phòng Thống kê Kỳ Anh  

64 Bà Nguyễn Thị Hồng 
 4

42 
Cán bộ phòng Kỳ Anh 

65 Bà Trần Thị Thiện  43 Cán bộ phòng Thống kê Kỳ Anh 

66 Bà Đặng Thị Lan 
 
46 Trưởng phòng Thống kê Hương Khê 

67 Ông Nguyễn Văn Tân 
38 

 Trưởng phòng Thống kê Hương Khê 

68 Bà Trần Thị Minh Châu 
 

38 Chuyên viên phòng Thống kê Hương Khê 

69 Ông Hà Huy Cường 
37 

 Thống kê viên Chi cục TK Hương Khê 

70 Bà Nguyễn Thị Xá 
 
44 Trưởng phòng Thống kê Hương Sơn 

71 Bà Lê Thị Lan 
 
51 Cán bộ phòng Thống kê Hương Sơn 

72 Bà Hà Thị Sửu 
 
44 Cán bộ phòng Thống kê Hương Sơn 

73 Ông Thái Hồng Thìn 42  Cán bộ phòng Thống kê Hương Sơn 
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74 Ông Phạm Tùng Tăng 51  Trưởng phòng Thống kê huyện Hương Sơn 

75 Ông Lê Đình Phong 36  Phó trưởng phòng TK huyện Hương Sơn 

76 Ông Trần Khánh Hòa 37  Thống kê viên TC Chi cục TK Hương Sơn 

77 Bà Nguyễn Thị Vinh  35 Thống kê viên  Chi cục TK Hương Sơn 

78 Ông Võ Văn Thanh 47  Chi cục trưởng Chi cục TK Vũ Quang 

79 Ông Hoàng Hữu Quân 
44 

 Phó chi cục trưởng Chi cục TK Vũ Quang 

80 Bà Phạm Thị Bích Thuận 
 
37 Thống kê viên TC Chi cục TK Vũ Quang 

81 Ông Nguyễn Thái Trung 
36 

 Trưởng phòng Thống kê Lộc Hà 

82 Ông Nguyễn Sỹ Hùng 
37 

 Phó chi cục trưởng Chi cục TK Lộc Hà 

83 Bà Phan Thị Việt Hà 
 

37 Thống kê viên TC Chi cục TK Lộc Hà 

84 Ông Võ Xuân Đương 66  Cục trưởng – Nghỉ hưu TP Vinh 

85 Ông Phan Mạnh Phương 76  Phó Cục trưởng -Nghỉ hưu Nghi Xuân 

86 Ông Trần Quang Vinh 65  Phó Cục trưởng - Nghỉ hưu Cẩm Xuyên 

87 Ông Bùi Quang Hương 56  Tr. Phòng Cẩm Xuyên -Nghỉ hưu CX 

88 Ông Trương Công Luồi 63  T. phòng Kỳ Anh - Nghỉ hưu Kỳ Anh 

89 Bà Nguyễn Thị Phương 
 
56 Cán bộ TK Đức Thọ - Nghỉ hưu ĐT 

90 Bà Phan Thị Bé 
 
56 Cán bộ TK Đức Thọ - Nghỉ hưu ĐT 

91 Ông Trần Xuân Tích 64  Tr. Phòng Hương Khê -Nghỉ hưu HK 

92 Ông Phan Văn Tĩnh 66  Cán bộ TK Hương Khê - Nghỉ hưu HK 

93 Ông Lê Văn Tuyên 61  Cán bộ TK Hương Khê - Nghỉ hưu HK 

94 Ông Phạm Quang Tĩnh 71  Phó phòng TK - Nghỉ hưu Hương Sơn 

95 Ông Bùi Trọng Cường 68  Tr. Phòng TXHT -Nghỉ hưu TXHT 

96 Bà Trần Thị Hạnh 
 
58 Cán bộ TK Hương Sơn -Nghỉ hưu HS 

97 Ông Nguyễn Văn Lý 59  Tr. Phòng Hương Sơn - Nghỉ hưu HS 

98 Ông Nguyễn Văn Mỹ 59  Tr. Phòng Hương Sơn -Nghỉ hưu HS 

99 Ông Nguyễn Đệ 80  Cán bộ Cục - Nghỉ hưu Thạch Hà 

100 Ông Thái Văn Luân 60  Cán bộ phòng TK Can Lộc- Nghỉ hưu CL 
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101 Bà Lê Thị Lan  52 Phó phòng Cục - Nghỉ hưu TX H. Lĩnh 

102 Ông Nguyễn Văn Chí 62  Cán bộ phòng TK Can Lộc- Nghỉ hưu CL 

103 Ông Phạm Ngọc Hà 71  Tr. Phòng Nghi Xuân - Nghỉ hưu N.X 

104 Ông Trần Nghị 75  Hiệu trưởng - Nghỉ hưu miền Nam 

 

105 
Ông Hoàng Văn Nhạc 70  Cán bộ Nghi Xuân - Nghỉ hưu N.X 

106 Ông Nguyễn Phong 72  Cán bộ Cục - Nghỉ hưu Đức Thọ 

107 Ông Nguyễn Hữu Nam 70  Cán bộ Cẩm Xuyên - Nghỉ hưu C.X 

108 Ông Trương Hữu Tiếu 76  Tr. Phòng Thạch Hà - Nghỉ hưu T. Hà 

109 Ông Nguyễn Sỹ Tương 62  Phó phòng Thạch Hà - Nghỉ hưu T. Hà 

110 Ông Hoàng Minh Đồng 59  Phó phòng  - Nghỉ hưu Thạch Hà 

111 Ông Trần Công Điền 63  Cán bộ Cục - Nghỉ hưu Thạch Hà 

112 Ông Nguyễn Vinh 61  Cán bộ - Nghỉ hưu 

113 Ông Trần Đạt 64  Cán bộ Kỳ Anh - Nghỉ hưu Kỳ Anh 

114 Ông NguyễnĐình Chiểu 71  Tr. Phòng Can Lộc - Nghỉ hưu C.L 

115 Ông Hà Văn Tạo 57  Cán bộ Cục - Nghỉ hưu Kỳ Anh 

116 Ông Đặng Đôn Phong 71  Hiệu trưởng Trường TK - Nghỉ hưu T. Hà 

117 Ông Bùi Cường 71  Tr. Phòng Đức Thọ - Nghỉ hưu Đ. Thọ 

118 Ông Trần Quốc Khoán 62  Cán bộ Cẩm Xuyên - Nghỉ hưu C.X 

119 Ông Đinh Văn Tý 67  Tr.phòng LĐ DS - Nghỉ hưu TP Vinh 

120 Ông Nguyễn Văn Tám 58  Cán bộ Cục - Nghỉ hưu TX Hà Tĩnh 
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CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CỤC 

QUA CÁC THỜI KỲ ĐÃ NGHỈ HƯU 
 

 

Ông Nguyễn Mân 

Sinh năm 1907 

Quê quán: Kỳ Anh Hà Tĩnh 

Chi cục trưởng Hà Tĩnh (1960-1967) 

Nghỉ hưu tại quê nhà 

(Đã mất) 

 

Ông Võ Xuân Đương 

Sinh năm 1931 

Quê quán: Kỳ Anh-Hà Tĩnh 

Phó Chi cục trưởng Hà Tĩnh (1961-1967) 

Chi cục trưởng Hà Tĩnh (1968-1975 

Chi cục trưởng Thuận Hải (1976-1982) 

Nghỉ hưu tại TP Vinh 

(Đã mất) 

 

 

Ông Hồ Viết Thư 

Sinh năm 1922 

Quê quán: Nam Đàn-Nghệ An 

Chi cục trưởng Nghệ Tĩnh (1976-1981) 

Nghỉ hưu tại TP Vinh 

(Đã mất) 

 

Ông Nguyễn Cảnh Khánh 

Sinh năm 1936 

Quê quán: Thanh Chương-Nghệ An 

Chi cục trưởng Nghệ Tĩnh (1982 - 1991) 

Nghỉ hưu tại TP Vinh 
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Ông Nguyễn Ngãi  

Sinh năm 1938 

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Cục trưởng CTK Hà Tĩnh (1991-1998) 

Nghỉ hưu tại Đức Thọ 

 

 
 

Ông Nguyễn Đình Cừ 

Sinh năm 1950 

Quê quán: Nghi Xuân - Hà Tĩnh 

Phó Cục trưởng CTK Hà Tĩnh (1995-1998) 

Cục trưởng CTK Hà Tĩnh (1998-2010) 

Nghỉ hưu tại Nghi Xuân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Bá Thanh 

Sinh năm 1927 

Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh 

Phó Chi Cục trưởng Hà Tĩnh (1960-1961) 

Nghỉ hưu tại quê nhà 

(Đã mất) 

 

 

Ông Bùi Hưng Hóa 

Sinh năm 1930 

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Phó Chi Cục trưởng Hà Tĩnh(1968-1975) 

Chi Cục trưởng Minh Hải (1976-1978) 

Phó Chi Cục trưởng Nghệ Tĩnh 1979 - 1989) 

 (đã mất) 
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Ông Phan Mạnh Phương 

Sinh năm 1919 

Quê quán: Nghi Xuân - Hà Tĩnh 

Phó Chi Cục trưởng Hà Tĩnh (1973-1975) 

Chi Cục trưởng Nghệ Tĩnh ( 1976-1979) 

Nghỉ hưu tại quê nhà 

(đã mất) 

 

 
 

Ông Phan Xuân Tư 

Sinh năm 1920 

Quê quán: Diễn Châu-Nghệ An 

Phó Chi cục trưởng Nghệ An (1970-1975) 

Phó Chi cục trưởng Nghệ Tĩnh (1976-1980) 

Nghỉ hưu tại Tân Kỳ - Nghệ An 

(đã mất) 

 
 

Ông Trần Quang Vinh 

Sinh năm 1931 

Quê quán: Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 

Phó Chi Cục trưởng Nghệ Tĩnh (1977-1990) 

Nghỉ hưu tại Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

 
 

Ông Thái Thiết 

Sinh năm 1932 

Quê quán: Yên Thành-Nghệ An 

Phó Chi Cục trưởng Nghệ Tĩnh (1980-1991) 

Nghỉ hưu tại Yên Thành-Nghệ An 
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Ông Bùi Ngụ 
Sinh năm 1958 

Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh 

Phó Cục trưởng CTK Hà Tĩnh(2010-2018) 

Nghỉ hưu tại Thành phố Hà Tĩnh 
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NIÊN GIÁM TỔ CHỨC  

BỘ MÁY CỤC THỐNG KÊ 

 HÀ TĨNH - NĂM 2021 
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Cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Cục Thống kê Hà Tĩnh 2021 

 

 

Cán bộ công chức và người lao động ngành Thống kê Hà Tĩnh 2021 
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CỤC TRƯỞNG 

NGUYỄN VIỆT HÙNG 

 

 
 

 

Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1961 

Quê quán: Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Dân tộc: Kinh 

Ngày bổ nhiệm: 01/10/2010 

            ĐT Cơ quan: 02393.857.220 

Điện thoại di động: 0915.406.265 

Email: nvhung@gso.gov.vn 

Trình độ chuyên môn:Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Thống kê 

Lĩnh vực phụ trách: Thống kê Tổng hợp, Tổ chức - Hành chính, Chủ  

tịch HĐTĐ khen thưởng Cục Thống kê 

 

mailto:nvhung@gso.gov.vn
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PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

            TRẦN THANH BÌNH         MAI THỊ CẨM GIANG 

 

 
 

 

 

 

Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1965 

Quê quán:          Hương khê - Hà Tĩnh 

Dân tộc:             Kinh 

Ngày bổ nhiệm: 01/5/2009 

ĐT Cơ quan: 02393.852.927 

ĐT Di động:      0912.539.989 

Email: ttbinh@gso.gov.vn 

 

Trình độ chuyên môn: 

Thạc sỹ, chuyên ngành quản lý kinh tế 

Lĩnh vực phụ trách: 

Bí thư chi bộ, Trưởng ban vì tiến bộ phụ 

nữ,  Tổ triển khai xây dựng và áp dụng 

TCVN ISO 9001:2015; Phụ trách phòng 

TTTT Thống kê, Phòng Thống kê xã hội 

 

Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1972 

Quê quán:          Đức Thọ - Hà Tĩnh 

Dân tộc:             Kinh 

Ngày bổ nhiệm: 10/4/2020 

ĐT Cơ quan: 02393.856.310 

ĐT Di động:      0984848396 

Email: mtcgiang@gso.gov.vn 

 

Trình độ chuyên môn: 

 Cử nhân kinh tế, Chuyên ngành Thống kê 

Lĩnh vực phụ trách: 

Phòng Thống kê Kinh tế, Chủ tịch công 

đoàn, Chủ tịch HĐTĐ sáng kiến Cục 

 

 

 

 

 

mailto:ttbinh@gso.gov.vn
mailto:mtcgiang@gso.gov.vn
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I. DANH SÁCH CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CỤC 

1. PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP 

Số ĐT: 02393.858.481 

 

  

 

  

 

 

 

  



 
139 

 

 

2. PHÒNG THỐNG KÊ KINH TẾ 

 Điện thoại: 02393858082 
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3. PHÒNG THỐNG KÊ XÃ HỘI 

Điện thoại: 02393856303 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

  

 

4. PHÒNG THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ 

Điện thoại: 02393853604 
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5. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

Điện thoại 02393856760 
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II. CHI CỤC THỐNG KÊ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ 

1. Chi cục Thống kê thành phố Hà Tĩnh - Điện thoại: 02393855056 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

  

 

 

2.Chi cục Thống kê Thị xã Hồng Lĩnh - Điện thoại 02393835380 
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3.Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn - Điện thoại: 02393875323 

 
 

   

   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

4.Chi cục Thống kê Huyện Đức Thọ - Điện Thoại 02393831486 
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5.Chi cục Thống kê Huyện Vũ Quang - Điện thoại: 02393814021 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

6.Chi cục Thống kê Huyện Nghi Xuân - Điện thoại: 02393825069 

 
 

   

   

 

 

 
   

 

 

 
   

  



 
145 

 

7. Chi cục Thống kê Huyện Can Lộc - Điện thoại: 02393841338 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

  

   

8. Chi cục Thống kê Huyện Hương Khê - Điện thoại: 02393871346 
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9. Chi cục Thống kê Huyện Thạch Hà - Điện Thoại: 02393845294 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

  

   

10. Chi cục Thống kê Huyện Cẩm Xuyên - Điện Thoại: 02393861347 
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11. Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh 

 
 

   

   

 

 

 
   

 

 

 

   

12. Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà 
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13. Chi cục Thống kê Thị xã Kỳ Anh 
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75 NĂM NGÀNH THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 1946 - 2021 
 

 

 

 

Chỉ đạo biên soan 

NGUYỄN VIỆT HÙNG 

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

 

 

 

 

Tham gia biên soạn: 

 

Trần Thanh Bình- Phó Cục trưởng 

Mai Thị Cẩm Giang- Phó Cục trưởng 

Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòngThống kê Tổng hợp 

Trần Hoài Nam - Trưởng phòng Thống kê Kinh tế 

Ngô Thị Thập - Trưởng phòng Thống kê Xã Hội 

Phan Thị Hạnh - Trưởng phòng Thu thập Thông tin thống kê 

Uông Thị Hoàn - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 

Cùng toàn thể công chức Văn phòng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. 
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