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                       Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 2202/UBND-NN ngày 10/12/2021 của UBND huyện 
Bát Xát về việc tiêu thụ sản phẩm củ Sâm Hoàng Sin Cô – Bát Xát. 

Để kịp thời hỗ trợ người dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tiêu thụ sản 
phẩm củ Sâm Hoàng Sin Cô, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi đến mùa cao 
điểm thu hoạch, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở Thông tin và 
Truyền thông các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền tiêu 

thụ sản phẩm củ Sâm Hoàng Sin Cô – Bát Xát trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 
trên hệ thống báo chí, truyền thông các tỉnh, thành phố theo những các nội dung 

dưới đây: 

- Củ Sâm Hoàng Sin Cô được trồng tại các xã: Y Tý, A Lù, Trịnh Tường -

huyện  Bát  Xát, tỉnh  Lào  Cai, các xã này có khí hậu lạnh và là các xã vùng cao 
của huyện Bát Xát; được trồng ở độ cao từ 1.500 – 2.500m so với mặt nước 

biển, là  một  trong  những  sản  phẩm  có  nhiều dưỡng  chất, ngăn ngừa ung 
thư, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cholesterol xấu, tốt cho 

tim mạch, tốt cho đường  ruột. 

- Sản phẩm  củ Hoàng Sin Cô - Bát Xát được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam 
công nhận cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 351383. 

- Sản  phẩm  đã được nhiều người dùng và nhận  xét vị ngon, ngọt, thanh, 
mát và rất tốt cho sức khỏe, màu sắc củ sau khi gọt vàng óng nhìn hấp dẫn. 

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng cảm ơn và rất 
mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện Bát Xát; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Xuân Huệ 
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