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   Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU LOAN 

   Sinh năm: 1969 

   Quê quán: Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận. 

   Thƣờng trú: Nhị Hà, Thuận Nam, Ninh Thuận. 

   Chức vụ: Phó trƣởng Ban Pháp chế. 

   Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam 

Kính thưa Chủ trì Hội nghị! 

Kính thưa các Cô, chú, anh, chị đại diện cử tri xã Cà Ná! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Cà Ná! 

Kính thưa Ứng cử viên Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện! 

Tôi xin tự giới thiệu về bản thân: Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Loan, 52 tuổi, quê 

quán: Cà Ná - Thuận Nam - Ninh Thuận, Tôi đã lập gia đình và hiện đang sinh sống tại xã 

Nhị Hà. Thu nhập chính của hộ gia đình là từ sản xuất nông nghiệp (trồng Nho và Lúa). 

Tôi hiện là Đại biểu HĐND huyện Thuận Nam (khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021) và được 

bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.  

Lời đầu tiên, Tôi xin trân trọng cảm ơn UBMTTQVN huyện, Cử tri nơi công tác và 

nơi cư trú đã tiếp tục tín nhiệm, giới thiệu Tôi thyam gia tái cử Đại biểu HĐND huyện 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi thật sự rất vui mừng, phấn khởi khi được Ủy ban bầu cử Đại 

biểu HĐND huyện phân công Tôi ra ứng cử tại Đơn vị Bầu cử số 8 (xã Cà Ná), đây là nơi 

Tôi đã được sinh ra, lớn lên và vui mừng chứng kiến sự thay đổi phát triển của Quê hương 

mình từ sau Ngày giải phóng.  

Là một xã vùng biển của huyện Thuận Nam, xác định kinh tế biển là kinh tế mũi 

nhọn của Huyện nhà, chính vì vậy trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các 

cấp lãnh đạo tỉnh, huyện và sự tích cực đồng hành của Chính quyền địa phương nên các 

chỉ tiêu về phát triển kinh tế của xã nhà luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu Huyện giao. Cụ 

thể có 6/6 chỉ tiêu: Sản lượng khai thác hải sản; Năng lực tàu thuyền; Tổng diện tích cây 

lâu năm; Duy trì và phát triển tổng đàn gia súc; Thu ngân sách; Thu nhập bình quân đầu 

người. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đạt như: 

Tỷ lệ giảm hộ nghèo; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; Tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đủ 8 bệnh; Tỷ lệ 
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người dân tham gia BHYT; Mức giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Ngoài ra, qua tìm hiểu, 

Tôi được biết Cử tri xã nhà luôn quan tâm và bức xúc một số vấn đề tồn tại của địa 

phương về lĩnh vực môi trường chưa được giải quyết triệt để như: Nước thải trong khu dân 

cư; Nước thải gây ô nhiễm tại các cơ sở cá hấp; Gia súc chăn thả rong; Rác thải sinh 

hoạt.v.v… Có thể nói vệ sinh môi trường tại xã Cà Ná nói riêng và các xã vùng biển trên 

địa bàn Huyện nói chung là một trong những vấn đề bức xúc được đông đảo Cử tri quan 

tâm. Chính vì vậy mà trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch 

tổ chức giám sát chuyên đề có nội dung liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường tại các xã 

và Tôi cũng được tham gia cùng Đoàn giám sát.   

Kính thưa Quý Đại diện cử tri! 

Là người con của Quê hương Cà Ná, sau 30 năm sống xa Quê, vinh dự được Tổ 

chức phân công về ứng cử Đại biểu HĐND huyện tại địa bàn xã nhà. Nếu được Cử tri xã 

nhà ủng hộ, tín nhiệm và bầu Tôi trở thành Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tôi xin hứa sẽ sắp xếp công việc chuyên môn để dành thời gian hợp lý thực hiện tốt trách 

nhiệm của một Đại biểu dân cử. Đồng thời lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, tâm 

tư, nguyện vọng của Cử tri, làm cầu nối chuyển tải và thực hiện chức năng giám sát kết 

quả giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Qua đó, đề xuất, kiến 

nghị với Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát, khảo sát đối với những 

vấn đề bức xúc còn tồn tại mà Cử tri xã nhà đặc biệt quan tâm nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Đây còn là cơ hội tốt để Tôi thể hiện được 

tình cảm, trách nhiệm của một người con đối với quê hương với tư cách là một nữ Đại 

biểu dân cử.   

 Cuối cùng, Tôi chân thành cảm ơn UBMTTQVN huyện, UBND xã Cà Ná, Quý cử 

tri đã tạo điều kiện để Tôi cùng với các Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, huyện được gặp 

gỡ, tiếp xúc để thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.  

 Kính chúc Quý Cử tri, Quý Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn!  

Thuận Nam, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

         NGƢỜI THỰC HIỆN 

                  

                                                                             Nguyễn Thị Thu Loan 


