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NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 

 

1. Tên cơ quan: Xã Bảo Nhai. 

2. Địa chỉ: Thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. 

3. Email của đơn vị: ubbnhai-bacha@laocai.gov.vn 

4. Số điện thoại: 02143.880.218. Fax: 02143.880.218.  

5. Bộ máy hoạt động cơ quan:  

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Sin Văn Lìn. Điện thoại: 
0979.362.457. 

+ Phó Bí Thư Đảng ủy: Nguyễn Quốc Nghi. Điện thoại: 0986.066.938. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Vàng Văn Thợi. Điện thoại: 01665.636.562. 

 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Đinh Mạnh Ninh. Điện thoại: 
0976.778.403. 

 + Phó chủ tịch UBND xã: Lương Văn Năm. Điện thoại: 01672.023.455. 

 6. Đặc điểm tình hình: 

Bảo  Nhai là xã vùng thấp nằm ở phía Nam nơi cửa ngõ của huyện Bắc Hà, 
tỉnh Lào Cai, cách trung tâm huyện trên 20km theo trục đường tỉnh lộ 153 của 
đường Lào Cai - Bắc Hà - Si Ma Cai. Phía Đông giáp với xã Nậm Đét huyện Bắc 
Hà, phía Tây giáp với xã Phong Niên huyện Bảo Thắng, phía Nam giáp với xã 
Cốc Lầu huyện Bắc Hà, phía Bắc giáp với xã Nậm Mòn, Cốc Ly huyện Bắc Hà. 
Đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tổng thể kinh tế - xã hội nhất là phát 
triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch. Bảo Nhai có mật độ dân số đông với 
1.643 hộ, 6.752 nhân khẩu, với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 19 thôn. Xã 
có tổng diện tích tự nhiên là 6.297ha, có nền nông nghiệp phát triển chiếm 70% 
còn 30% các ngành nghề khác. Được phân chia thành 2 vùng rõ rệt với vùng khí 
hậu cận nhiệt đới, nắng ẩm mưa nhiều: Vùng thấp là những cánh đồng lúa nước 
và vườn cây ăn quả nhiệt đới tại các thôn Trung Đô, Nậm Trì Trong, Nậm Trì 
Ngoài, Bảo Nhai, Nậm Giàng, Bản Mẹt Trong, Bản Mẹt Ngoài, Nậm Khắp 
Trong, Nậm Khắp Ngoài, Khởi Bung, Khởi Xá Trong, Khởi Xá Ngoài, phát triển 
trọng tâm thương mại, bán buôn, bán lẻ tại các thôn   Bảo Tân 1, Bảo Tân 2. 
Vùng cao là các thôn: Na Le, Bản Mẹt Thượng, Bản Dù, Phìn Giàng, Cốc Coọc, 
chú trọng phát triển là những ruộng bậc thang và rừng cây xen lẫn đá vôi. Với các 
loại cây nông nghiệp truyền thống như lúa, ngô...Bảo Nhai còn có điều kiện phát 
triển cây nông nghiệp như khoai tây.... cây ăn quả như nhãn, xoài, Na, Mít. Cùng 
với nguồn tài nguyên nước dồi dào phong phú, hệ thống rừng phòng hộ...cư dân 
Bảo Nhai đã biết khai thác các nguồn ưu đãi từ con sông Chảy như: cá sông, vận 
chuyển trên sông. Sông Chảy còn là nơi cung cấp vật liệu xây dựng khá dồi dào 
như cát sông, sỏi...Mỗi năm thu được hàng nghìn m3 cát, giải quyết công ăn việc 
làm cho người lao động, tích cực xóa đói giảm nghèo.  
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