
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 
 

1.Tên cơ quan:  Xã Nậm Lúc  
2. Địa chỉ: Thôn Nậm Kha II - Xã Nậm Lúc - Huyện Bắc Hà 
3. Email: ubnluc-bacha@laocai.gov.vn 
4. Số điện thoại:  
5. Bộ máy lãnh đạo: 
+ Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã: Giàng Seo Vàng. Điện thoại: 

01635.430.773. 
+ Phó Bí thư Đảng ủy: Vàng Văn Chung. Điện thoại: 0962.343.436. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Phàn Văn Đài. Điện thoại: 01693.544.119. 
 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Cò Văn Đạt. Điện thoại: 
01694.854.941. 
 + Phó chủ tịch UBND xã: Lý Seo Tống. Điện thoại: 0989.246.029. 

6. Đặc điểm tình hình: 
Nậm Lúc là xã vùng III khu vực hạ huyện, cách trung tâm huyện Bắc Hà 36 

km về hướng Tây Nam, gồm 13 thôn bản với 659 hộ và 3.153 khẩu, trong đó 
người dân tộc thiểu số chiếm 95,8% dân số ( dân tộc tày 16.72%, dân tộc Dao 
chiếm 52.98 %, dân tộc Mông chiếm 19.8%, dân tộc Kinh chiếm 4.2%, dân tộc 
khác chiếm 6,3%), Tổng diện tích tự nhiên 6.036,7 ha,  là xã có tiềm năng phát 
triển nông, lâm nghiệp, trước hết là trồng cây lâm nghiệp, lúa, ngô... và mở rộng 
quỹ đất chuyên dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nhân dân trên địa 
bàn xã có truyền thống cần cù lao động, có nhiều bản sắc văn hóa như Lễ hội 
xuống đồng và các làn điệu dân ca của người Tày, người Dao, Mông mang đậm 
bản sắc văn hóa. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt, các chương 
trình y tế cộng đồng được tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời đã tổ chức kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai liên tục đến từng địa 
bàn dân cư. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động tích cực 
có hiệu quả cao. Việc thực hiện các chính sách xã hội luôn được đảm bảo, quan 
tâm đúng mức, thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, cứu trợ xã hội thực hiện tốt./. 
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