MỤC LỤC
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tài chính
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Những phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng tập thể
và cá nhân cán bộ ngành Tài chính tỉnh Tiền Giang
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Chân dung lãnh đạo, phụ trách Ban Kinh tế - Tài chính
tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho thời kỳ
kháng chiến chống Mỹ
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Chân dung Trưởng ty, Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang
thời kỳ 1975-2015
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Chân dung Phó Trưởng ty, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Tiền Giang thời kỳ 1975-2015
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Lãnh đạo Ngành Kinh tế - Tài chính Tiền Giang 1945-2015
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Trưởng ty, Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang
thời kỳ 1975-2015
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Phó Trưởng ty, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang
thời kỳ 1975-2015
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Bản đồ hành chính tỉnh Tiền Giang
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Lời giới thiệu

17

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Vài nét về vùng đất con người, và kinh tế - tài chính
Mỹ Tho - Gò Công trước cách mạng tháng 8 năm 1945
I - Đất nước và con người Tiền Giang
II- Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công từ thế kỷ XVII
đến tháng tám năm 1945
CHƯƠNG MỘT
Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (8/1945 - 7/1954)
I - Hoạt động kinh tế - tài chính phục vụ nhiệm vụ
bảo vệ, củng cố chính quyền. Tích cực chuẩn bị kháng chiến
(8/1945 - 10/1945)
II - Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công trong kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược (10/1945 - 7/1954).
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CHƯƠNG HAI
Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công trong kháng chiến
chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975)
I- Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công trong giai đoạn
đấu tranh thi hành Hiệp định Genève và phát triển lực lượng
cách mạng, tham gia phong trào đồng khởi (7/1954 - 3/1960)
II- Hoạt động Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho góp phần
chống kế hoạch bình định và lập ấp chiến lược của địch,
mở mảng chuyển vùng làm chủ nông thôn (1961 - 1965)
III- Hoạt động Kinh tế - Tài chính Mỹ Tho - Gò Công và
thành phố Mỹ Tho góp phần chống “tìm diệt” và “bình định”
tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 (4/1965 - 10/1968)
IV- Ngành Kinh tế - Tài chính tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và
thành phố Mỹ Tho vượt qua khó khăn bảo đảm nguồn lực
tài chính chống Mỹ, ngụy phản kích và tham gia chiến dịch
xuân hè 1972 (10/1968 - 10/1972)
CHƯƠNG BA
Hoạt động của Ngành Tài chính Tiền Giang thời kỳ
khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế (1975-1985)
I- Công tác Kinh tế - Tài chính sau ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng (5/1975 - 3/1976)
II- Ngành Tài chính Tiền Giang trong công cuộc
khôi phục và phát triển kinh tế (1976 - 1985)
III- Huy động nguồn lực tài chính phục vụ yêu cầu
khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội
IV- Quản lý thu - chi và điều hành ngân sách
CHƯƠNG BỐN
Ngành Tài chính Tiền Giang đổi mới toàn diện phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
(1986 - 2015)
I- Ngành Tài chính Tiền Giang thực hiện các chính sách
đổi mới về tài chính
II - Củng cố, xây dựng và phát triển Ngành Tài chính
(1986 - 1995)
III- Ngành Tài chính huy động nguồn lực cho phát triển
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kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và
hội nhập (1996 - 2015)
TỔNG LUẬN
PHỤ LỤC
Tổ chức cơ sở Đảng Sở Tài chính từ 1976 - 2015
Ngành Thuế Tiền Giang xây dựng và trưởng thành
Kho bạc Nhà nước Tiền Giang 25 năm xây dựng và
phát triển (01/4/1990-01/4/2015)
Cục Đầu tư Phát triển Tiền Giang - thực hiện chức năng
quản lý Nhà nước về tài chính đầu tư phát triển
Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
Tiền Giang (01/10/1995 - 01/10/1999)
Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang
35 năm hoạt động và phát triển
Bảo Việt Tiền Giang 35 năm xây dựng và phát triển
(1980-2015)
Quá trình hình thành và phát triển Quỹ Đầu tư phát triển
Hoạt động Kinh tế - Tài chính trong kháng chiến và
vấn đề ngân sách giai đoạn đầu giải phóng
Trích báo cáo hoạt động của Ngành Kinh tế - Tài chánh
từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975
góp phần phục vụ cách mạng giành thắng lợi
Hoạt động Kinh tế - Tài chánh Mỹ Tho - Gò Công trong
kháng chiến chống đế quốc Mỹ
Công tác Kinh tài tỉnh Mỹ Tho trong kháng chiến chống
đế quốc Mỹ
Một số nét về Ngành Tài chánh Tiền Giang từ 1975 - 1990
Dự kiến thu chi ngân sách tỉnh Tiền Giang thời kỳ
2016 - 2030
Số liệu thu chi ngân sách 1976 - 2015
Giấy bạc, công phiếu và biên lai tài chính cách mạng
sử dụng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ
Danh sách liệt sĩ Ngành Tài chính
Danh mục tài liệu tham khảo

383
409
410
417
427
440
446
458
474
483
491
506
515
525
537
548
553
566
578
623

631

In 600 quyeån, khoå 15x21cm taïi CTY COÅ PHAÀN IN TIEÀN GIANG.
Soá 10, Hoïc Laïc, Phöôøng 3, TP. Myõ Tho, Tænh Tieàn Giang - ÑT: 073 387 8888.
Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 134/GP-STTTT, caáp ngaøy 25/8/2015.
In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 8 naêm 2015.

632

