
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 
 

1.Tên cơ quan: Xã Nậm Khánh. 
2. Địa chỉ: Thôn Nậm Khánh – Nậm Khánh – Bắc Hà. 
3.Email của cơ quan: ubnkhanh-bacha@laocai.gov.vn 
4. Số điện thoại: 
5. Bộ máy lãnh đạo: 
+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Trương Văn Đồng. Điện thoại: 

0947.246.038. 
+ Phó Bí Thư Đảng ủy: Đặng Văn Pôn. Điện thoại: 0962.121.690. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Nguyễn Văn Đạt. Điện thoại: 0912.246.356. 
 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Bàn Văn Minh. Điện thoại: 
0916.229.491. 
 + Phó chủ tịch UBND xã: Phàn Văn Dồn. Điện thoại: 01673.114.428. 

6. Đặc điểm tình hình: 
Nậm Khánh là xã năm cách xa trung tâm huyện lỵ 21 km, như thường 

xuyên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy và UBND huyện, sự giúp 
đỡ của các ban ngành, việc nắm bắt thông tin, giao lưu có nhiều thuận lợi, trong 
việc giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội thường xuyên được cập nhật qua các kênh 
thông tin truyền thanh, truyền hình tạo thuận lợi cho sự phát triển KT - XH của 
địa phượng.  

Nậm Khánh là một xã đặc biệt khó khăn, tiếp giáp ranh giới với xã Nậm 
Đét, xã Nậm Lúc và xã Bản Liền, xã có tổng diện tích tự nhiên là: 2.540 ha trong 
đó đất nông nghiệp 1827,6ha . Địa hình phức tạp bị chia cắt bởi khe suối dày đặc 
và dốc. Có tổng dân số 1267 khẩu, 233 hộ và 3 dân tộc sinh sống trên 6 thôn bản, 
do trình độ nhận thức của bà con cũng như trình độ dân trí không đồng đều, 
phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu. Một số bà con nhân dân ở thôn vùng cao 
còn chưa biết nói tiếng phổ thông từ đó dẫn tơí công tác tuyên truyền vận động 
gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp các ngành những 
vẫn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, kinh tế xã hội chậm phát triển, đời sống 
nhân dân còn nghèo, nền sản xuất còn mang tính tự cung, tự cấp, trình độ canh tác 
lạc hậu, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. 
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