
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 

 

1. Tên đơn vị : Xã Tà Chải 

2. Địa chỉ: Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà. 

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

4. Số điện thoại:  

5. Bộ máy lãnh đạo: 

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Sèn Thị Xuân. Điện thoại: 
0983.054.612. 

+ Phó Bí Thư Đảng ủy: Lục Văn Lương. Điện thoại: 0972.727.798. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Vương Thị Viên. Điện thoại: 01695.834.956. 

 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Vàng Văn Khương. Điện thoại: 
01672.683.602. 

 + Phó chủ tịch UBND xã: Vàng Đình Vi. Điện thoại: 0948.810.325. 

 + Phó chủ tịch UBND xã: Nguyễn Ngọc Đạt. Điện thoại: 0982.682.745. 

 6. Đặc điểm tình hình: 

 - Tà Chải là một xã nằm gần trung tâm kinh tế chính trị huyện Bắc Hà, có địa 
hình tương đối bằng phẳng, cách trung tâm huyện 2,5Km về hướng Đông Nam, nằm 
bao quanh một phần Thị trấn Bắc Hà với tổng diện tích tự nhiên 517,47 ha. Xã có 
tỉnh lộ 153 chạy qua rất thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại, phát triển kinh tế, văn 
hóa. Có tổng số 716 hộ, 2.816 nhân khẩu gồm 12 dân tộc anh em cùng chung sống 
trên 9 thôn bản trong đó dân tộc Tày chiếm phần đông, còn lại là các dân tộc khác 
như: Hmông, Kinh, Nùng, Dao, Thu lao, Phù lá, Xa phó... 

 - Xã có tiềm năng phong phú và đa dạng, khí hậu mát mẻ, có nguồn lao động 
dồi dào và truyền thống lịch sử lâu đời. Xã có địa hình gồm 03 núi bao bọc, Núi ba 
mẹ con, Núi Cô tiên và núi Pu Đán Păng, các núi có độ cao trung bình 1.020 m, độ 
dốc trung bình 30-35o, có hệ thống 02 suối chính (Tả Hồ và Quán Dín Ngài) đảm 
bảo đủ nước sinh hoạt và tưới tiêu cho phát triển nông nghiệp. 

 - 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 20,03%, tỉ lệ hộ khá giàu được tăng lên, đời sống nhân dân ổn định 
và từng bước nâng lên; bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì và bảo tồn, đặc biệt là 
Nghệ thuật (múa)Xòe Tà Chải đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cấp chứng 
nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2014. 

 - Tà Chải là xã đầu tiên của huyện Bắc Hà được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 
công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. 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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