
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 
 

1. Tên cơ quan: Xã Bản Phố 
2. Địa chỉ: Thôn Bản Phố 2a, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà , tỉnh Lào Cai 
3. Email: ubbpho-bacha@laocai.gov.vn 
4. Bộ máy lãnh đạo: 
+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Vàng Seo Sàng. Điện thoại: 

01686.812.747. 
+ Phó Bí Thư Đảng ủy: Chấu Seo Phử. Điện thoại: 01694.321.492. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Chấu Thị Lan. Điện thoại: 0911.441.233. 
 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Thào Xuân Thành. Điện thoại: 
0915.710.392. 
 + Phó chủ tịch UBND xã: Giàng Seo Đế. Điện thoại: 01678.440.441. 
 + Phó chủ tịch UBND xã: Chấu Seo Phừ. Điện thoại: 0917.667.289. 
 5. Đặc điểm tình hình: 
 Bản Phố là xã vùng cao cách trung tâm huyện Bắc Hà 2,5 km, diện tích đất 
tự nhiên 1667,76ha; đất nông nghiệp:787,946ha trong đó: trồng cây hàng năm 
84,1ha; đất rừng sản xuất: 200,3ha; đất phi nông nghiệp: 96,874ha. Toàn xã có 13 
thôn bản với 718 hộ, 3669 khẩu, gồm 03 dân tộc Mông chiếm 99%, còn lại là Tày 
và La Chí. 
  Bản Phố là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía Bắc của huyện Bắc 
Hà, cách trung tâm huyện 3 km. Phía bắc giáp xã Tả Van Chư; Phía nam giáp xã 
Na hối, xã Cốc Ly; Phía đông giáp xã Lầu Thí Ngài; Phía tây giáp xã Hoàng Thu 
Phố. Địa hình của xã chủ yếu là đồi núi phức tạp, hầu hết không có vùng đất bằng, 
bị chia cắt bởi 3 hệ giông lớn, các dãy núi có độ cao và giảm dần chạy theo hướng 
đông bắc tây nam và Tây Bắc Đông Nam. Có nhiều đỉnh núi cao hơn 1000m. Đỉnh 
núi có độ cao tuyệt đối 1550m nằm ở phía Đông Bắc của xã, đỉnh thấp nhất nằm ở 
phía nam độ cao là 332m. Độ cao tuyệt đối trung bình là 800m, độ dốc trung bình 
từ 30-35 độ. 

Khu vực xã Bản Phố thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, tuy vậy do núi 
cao, địa hình chia cắt đã tạo ra tiểu vùng khí hậu á nhiệt đới, nên thời tiết mát mẻ 
vào mùa hè và lạnh, có sương muối, băng giá vào mùa đông. Mùa mưa nóng từ 
tháng 4 đến tháng 10, mùa khô lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ 
trung bình năm 19-20 0C, nhiệt độ cao nhất là 32 -340C (vào tháng 6-tháng 7); 
Nhiệt độ thấp nhất là  1,50C (vào tháng 12, tháng 1). Lượng mua bình quân năm 
1650 - 1850 mm. Không lớn nhưng phân bố không đều. Tập trung từ tháng 4 đến 
tháng 10 (chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm), nên thường gây lũ, xói mòn, sạt nở 
đất đai ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. 
 Nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhờ có sự hỗ 
trợ phát triển kinh tế của Nhà nước như chương trình 134, 135, 30a và các dự án hỗ 
trợ sản xuất, đến nay tình hình kinh tế trên địa bàn xã luôn phát triển ổn định, tỉ lệ 
hộ nghèo giảm còn 438 hộ, chiếm 61%, đời sống nhân dân ổn định và từng bước 
nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng thường xuyên được củng cố đủ 
mạnh đáp ứng với tình hình hiện nay, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. 
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