
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 

 

1. Tên cơ quan: Xã Tả Van Chư 

2. Địa chỉ: Thôn Tả Van Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà. 

3. Email: ubtvchu-bacha@laocai.gov.vn; ubndxatavanchu@gmail.com;  

4. Số điện thoại: 02143.534.189. 

5. Bộ máy lãnh đạo: 

+ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Sùng Seo Vảng. Điện thoại: 
0917.808.834. 

+ Phó Bí Thư Đảng ủy: Tráng Seo Giáo. Điện thoại: 01694.405.140. 

 + Phó Chủ tịch HĐND xã: Sùng Seo Lờ. Điện thoại: 0912.245.348. 

 + Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Tráng Ba Điện. Điện thoại: 
0919.841.771. 

 + Phó chủ tịch UBND xã: Tẩn Seo Lừ. Điện thoại: 0974.049.469. 

 + Phó chủ tịch UBND xã: Tẩn Seo Chính. Điện thoại: 0943.645.316. 

6. Đặc điểm tình hình: 

- Tả Van chư là một xã vùng cao, nằm phí Đông Bắc huyện Bắc Hà, cách trung 
tâm huyện khoảng 21 km, có tổng diện tích tự nhiên là 2.427,00 ha, gồm 11 thôn 
(nay theo quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập thôn còn lại 9 thôn) đến ngày 
15/8/2016 = 435 hộ 2492 khẩu, trong đó người Mông chiếm 99,6% có vị trí địa lý 
như sau: Đông giáp xã Lử Thẩn huyện Si Ma Cai. Tây giáp xã Nàn Sín huyện Si Ma 
Cai. Nam giáp xã Bản Phố, Lầu Thí Ngài và Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà. Bắc 
giáp xã Cán Cấu, Quan Thần Sán huyện Si Ma Cai. 

- Tả Van Chư nằm ở vùng dẻo cao của huyện, có độ cao từ 1085-1.815m so với 
mặt nước biển. Địa hình gồm các dãy núi cao, độ dốc lớn, trung bình từ 25o-35o các 
dãy núi chính có độ cao giảm dần và chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, Bắc 
Nam và Tây Bắc - Đông Nam. Thổ nhưỡng đất nông nghiệp 1.252,09ha chiếm 
51,36%, đất phi nông nghiệp 68,57ha chiếm 2,81%, đất chưa sử dụng 1.117,34ha 
chiếm 45,83%, đất đai của Tả Van Chư có tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp, 
trước hết là trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả cây dược liệu, lúa, ngô... và mở rộng 
quỹ đất chuyên dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Sản lượng lương 
thực có hạt năm 2015 đạt 1.667 tấn, thu nhập bình quân đầu người 6,4 
triệu/người/năm; Kinh tế còn mang tính tự cung tự cấp, sản xuất canh tác còn lạc 
hậu, các tiến bộ khoa học còn chậm được áp dụng và chưa được khai thác triệt để 

- Nhân dân trên địa bàn xã có truyền thống cần cù lao động, có nhiều bản sắc 
văn hoá như hát dân ca, múa khèn, sáo, xiêng tiền và Lễ hội say sán, mang đậm bản 
sắc văn hoá dân tộc, các hoạt động Du lịch trên địa bàn luôn được quan tâm nhằm 
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phục vụ khách du lịch đến thăm quan; Tuy nhiên Tả Van Chư vẫn là xã đặc biệt khó 
khăn, tỷ lệ đói nghèo còn cao 76,81% tổng điều tra 2015,  

- Cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dịch vụ còn chưa được đầu 
tư đồng bộ dẫn đến đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.  

- An ninh chính trị TTATXH luôn giữ vững ổn định 

 




