
SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN 101:
GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI 
CƠ BẢN 

Is it called GMO or 
something else? 

“GMO” has become the common term 
consumers and popular media use to describe 
foods that have been created through genetic 
engineering. This term is not generally used 
to refer to plants or animals developed with 
selective breeding, like the common garden 
strawberries available today that were created 
from a cross between a species native to North 
America and a species native to South America. 
While “genetic engineering” is the term typically 
used by scientists, you will start seeing the 
“bioengineered” label on some of the foods 
we eat in the United States because of the 
new National Bioengineered Food Disclosure 
Standard.2

NUÔI DƯỠNG TRI THỨC
Why do we have GMOs?

Humans have used traditional ways to modify 
crops and animals to suit their needs and tastes for 
more than 10,000 years. Cross-breeding, selective 
breeding, and mutation breeding are examples of 
traditional ways to make these changes. These 
breeding methods often involve mixing all of the 
genes from two different sources. They are used to 
create common crops like modern corn varieties5

and seedless watermelon. 

Modern technology now allows scientists to use 
genetic engineering to take just a beneficial gene, 
like insect resistance or drought tolerance, and 
transfer it into a plant. The reasons for genetic 
modification today are similar to what they were 
thousands of years ago: higher crop yields, less 
crop loss, longer storage life, better appearance, 
better nutrition, or some combination of these traits.

Do GMOs affect your 
health?

GMO foods are as healthful and safe to eat as 
their non-GMO counterparts. Some GMO plants 
have actually been modified to improve their 
nutritional value. An example is GMO soybeans 
with healthier oils that can be used to replace 
oils that contain trans fats. Since GMO foods 
were introduced in the 1990s, research6 has 
shown that they are just as safe as non-GMO 
foods. Additionally, research7 shows that GMO 
plants fed to farm animals are as safe as 
non-GMO animal food.

Do GMO plants reduce 
pesticide use?

Some GMO plants contain plant-incorporated 
protectants (PIPs)8 to make them resistant to 
insects, reducing the need for and use of many 
spray pesticides.9 As another safety measure, 
EPA works with developers and scientists to help 
develop GMOs that will resist insects for as long 
as possible through their Insect Resistance 
Management program.10 Other GMO plants are 
developed to tolerate certain weed killers, which 
allows farmers a wide variety of options for weed 
control. Some people are concerned that 
farmers who grow these GMOs will use more 
weed killers. While this is sometimes the case, 
EPA regulates the safety of all weed killers that 
farmers use on GMO crops and non-GMO crops 
alike. EPA also shares information11 to help 
farmers who are concerned about weeds 
developing resistance to weed killers.

Sinh vật biến đổi gen (BĐG) đã có mặt trên thị trường từ đầu những năm 1990. 
Kể từ đó, Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường (EPA) và Bộ Nông nghiệp (USDA) của Hoa Kỳ là cơ quan quản lý nhằm đảm 
bảo rằng những cây trồng được tạo ra từ kỹ thuật BĐG là an toàn cho con người, 
động vật và môi trường. Ngày nay, mặc dù trên thị trường đã có rất nhiều loại thực 
phẩm có nguồn gốc BĐG và không BĐG khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn, 
nhưng vẫn tồn tại những hoang mang về nguồn gốc của sinh vật BĐG và cách 
chúng được sử dụng như thế nào trong thực phẩm tiêu thụ hàng ngày.

What GMO crops are 
out there? 

Only a few types of GMO crops are grown in the 
United States, but some of these GMOs make up 
a large percentage of the crop grown (e.g., 
soybeans, corn, sugar beets, canola, and cotton). 
In 2018,4 GMO soybeans made up 94% of all 
soybeans planted, GMO cotton made up 94% of 
all cotton planted, and 92% of corn planted was 
GMO corn. Most GMO crops are used in food for 
animals like cows, chickens, and fish. They are 
also used to make ingredients that are then used 
in food products like cereal, snack chips, and 
vegetable oils. Even though you won’t find many 
GMO fruits or vegetables in the produce section 
of your grocery store, GMOs are a common part 
of today’s food supply. 
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Sinh vật biến đổi gen (GMO) là gì?
Sinh vật BĐG là thực vật, động vật hoặc vi sinh vật 
mà vật liệu di truyền (DNA) của chúng đã được thay 
đổi nhờ công nghệ giúp cải tiến một đặc điểm cụ 
thể của một DNA, bao gồm việc chuyển một DNA 
nhất định của một sinh vật này sang sinh vật khác. 
Các nhà khoa học thường gọi cả quy trình này này 
là kỹ thuật chuyển gen - genetic engineering (hay kỹ 
thuật biến đổi gen). 1 

https://www.fda.gov/food/food-new-plant-varieties/understanding-new-plant-varieties
https://www.fda.gov/food/food-new-plant-varieties/understanding-new-plant-varieties


Bạn có biết?

Thực phẩm sử dụng CNSH là một 
cụm từ được Quốc hội Mỹ dùng để 
miêu tả một số sinh vật BĐG nhất 
định khi chúng được thông qua bộ 
Tiêu chuẩn Quốc gia về việc Công 
bố Thực phẩm sử dụng Công nghệ 
sinh học. Bộ tiêu chuẩn này định 
nghĩa thực phẩm sử dụng CNSH 3 
là các loại thực phẩm có chứa các 
nguyên liệu gen đã được biến đổi 
thông qua các kỹ thuật nhất định 
trong phòng thí nghiệm, và không 
thể được tạo ra bởi phương pháp 
lai giống truyền thống hoặc được 
tìm thấy trong tự nhiên. 

Tên gọi “Sinh vật biến đổi 
gen” có đúng hay không? 
Sinh vật BĐG thường được người tiêu dùng và 
các phương tiện truyền thông đại chúng sử 
dụng để chỉ các loại thực phẩm được tạo ra 
bằng kỹ thuật chuyển gen. Cụm từ này thường 
không được sử dụng khi nói tới các thực vật hay 
động vật được tạo ra qua quá trình lai giống 
chọn lọc, ví dụ như các giống dâu tây được 
trồng phổ biến hiện nay là loại được tạo ra qua 
lai chéo giữa các giống dâu thuần của Bắc Mỹ 
và Nam Mỹ. Trong khi cụm từ “kĩ thuật chuyển 
gen” thường chỉ được sử dụng bởi các nhà khoa 
học, bạn có thể bắt gặp cụm từ “bioengieered” - 
“công nghệ sinh học” (CNSH) trên nhãn một vài 
loại thực phẩm tiêu thụ ở Mỹ. Điều này chính là 
bởi bộ Tiêu chuẩn Quốc gia về việc Công bố 
Thực phẩm sử dụng Công nghệ sinh học mới 
được ban hành.2  

Why do we have GMOs?

Humans have used traditional ways to modify 
crops and animals to suit their needs and tastes for 
more than 10,000 years. Cross-breeding, selective 
breeding, and mutation breeding are examples of 
traditional ways to make these changes. These 
breeding methods often involve mixing all of the 
genes from two different sources. They are used to 
create common crops like modern corn varieties5

and seedless watermelon. 

Modern technology now allows scientists to use 
genetic engineering to take just a beneficial gene, 
like insect resistance or drought tolerance, and 
transfer it into a plant. The reasons for genetic 
modification today are similar to what they were 
thousands of years ago: higher crop yields, less 
crop loss, longer storage life, better appearance, 
better nutrition, or some combination of these traits.

Do GMOs affect your 
health?

GMO foods are as healthful and safe to eat as 
their non-GMO counterparts. Some GMO plants 
have actually been modified to improve their 
nutritional value. An example is GMO soybeans 
with healthier oils that can be used to replace 
oils that contain trans fats. Since GMO foods 
were introduced in the 1990s, research6 has 
shown that they are just as safe as non-GMO 
foods. Additionally, research7 shows that GMO 
plants fed to farm animals are as safe as 
non-GMO animal food.

Do GMO plants reduce 
pesticide use?

Some GMO plants contain plant-incorporated 
protectants (PIPs)8 to make them resistant to 
insects, reducing the need for and use of many 
spray pesticides.9 As another safety measure, 
EPA works with developers and scientists to help 
develop GMOs that will resist insects for as long 
as possible through their Insect Resistance 
Management program.10 Other GMO plants are 
developed to tolerate certain weed killers, which 
allows farmers a wide variety of options for weed 
control. Some people are concerned that 
farmers who grow these GMOs will use more 
weed killers. While this is sometimes the case, 
EPA regulates the safety of all weed killers that 
farmers use on GMO crops and non-GMO crops 
alike. EPA also shares information11 to help 
farmers who are concerned about weeds 
developing resistance to weed killers.

What makes it a GMO?

A GMO (genetically modified organism) is a plant, 
animal, or microorganism that has had its genetic 
material (DNA) changed using technology that 
generally involves the specific modification of 
DNA, including the transfer of specific DNA from 
one organism to another. Scientists often refer 
to this process as genetic engineering.1

Các loại cây trên cũng vẫn tồn tại các giống thường (không BĐG).

Danh sách đầy đủ các cây trồng 
biến đổi gen hiện có tại Mỹ:  

Cây linh lăng

Táo

Cải

Ngô

Bông

Đu đủ

Khoai tây

Đậu nành

Bí đao

Củ cải đường

Hiện tại trên thị trường có 
các loại thực phẩm biến đổi 
gen nào? 
Chỉ có một số loại cây trồng BĐG hiện đang được 
trồng ở Mỹ, nhưng một vài loại cây trồng này đang 
đóng góp tỷ lệ lớn (ví dụ như đậu nành, ngô, củ 
cải đường, cải dầu và bông). Năm 2018 4, đậu 
nành BĐG chiếm tới 94% tổng số cây trồng đậu 
nành đang canh tác, con số này với bông BĐG 
cũng là 94% và với ngô BĐG là 92%. Hầu hết các 
cây trồng BĐG được sử dụng làm thức ăn chăn 
nuôi cho bò, gà và cá. Chúng cũng được sử dụng 
để làm nguyên liệu chế biến các thực phẩm như 
ngũ cốc, bim bim và dầu thực vật. Mặc dù bạn sẽ 
khó có thể tìm được loại rau quả BĐG nào trên kệ 
đồ trong cửa hàng thực phẩm, nhưng thực phẩm 
BĐG đã trở thành một phần tất yếu trong nguồn 
cung thực phẩm hiện nay.
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https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/be/bioengineered-foods-list
https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us.aspx
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Tại sao chúng ta cần có
sinh vật biến đổi gen?

Chúng ta đã sử dụng các phương pháp chọn tạo 
giống truyền thống để làm biến đổi đặc điểm của các 
loại cây trồng và động vật, khiến chúng thích ứng hơn 
với nhu cầu và khẩu vị của loài người trong suốt hơn 
10,000 năm qua. Lai giống chọn lọc, lai chéo và chọn 
tạo đột biến là các ví dụ của phương chọn tạo giống 
truyền thống để tạo ra những thay đổi theo ý muốn 
của con người. Những phương thức lai giống này 
thường bao gồm việc trộn tất cả các gen từ hai nguồn 
khác nhau. Các phương pháp này đã được sử dụng để 
tạo ra các sản phẩm cây trồng phổ biến ngày nay như 
như các giống ngô hiện đại 5 hay dưa hấu không hạt.

Ngày nay, công nghệ hiện đại đã cho phép các nhà 
khoa học sử dụng kĩ thuật chuyển gen để chỉ chọn ra 
những gen có lợi, ví dụ như gen kháng sâu bệnh hay 
chống hạn, và chuyển những gen đó vào một loại cây 
trồng. Lý do của việc sử dụng công nghệ chuyển gen 
(biến đổi gen) ngày nay giống với lý do tồn tại từ ngàn 
năm trước: tăng năng suất cây trồng, giảm bớt lượng 
cây trồng bị thất thoát, cây trồng sau thu hoạch có 
mẫu mã đẹp hơn, nhiều dinh dưỡng tốt hơn hoặc tổng 
hợp của nhiều đặc tính có lợi đã nêu.

Bạn có biết?

Tính đến năm 2017, cây trồng 
BĐG đã được trồng tại 24 quốc 
gia trên toàn cầu như Canada, 
Brazil, Philippines và Bangladesh. 
Tuy quá trình phê duyệt cây trồng 
BĐG khác nhau ở mỗi quốc gia, 
nhưng mục tiêu chung của tất cả 
các quy trình đều để đảm bảo 
các sản phẩm cây trồng BĐG là 
an toàn với sức khoẻ con người, 
động vật và môi trường.

GMO crops and non-GMO crops alike. EPA also 
shares information11 to help farmers who are 
concerned about weeds developing resistance to 
weed killers.

What makes it a GMO?

A GMO (genetically modified organism) is a plant, 
animal, or microorganism that has had its genetic 
material (DNA) changed using technology that 
generally involves the specific modification of 
DNA, including the transfer of specific DNA from 
one organism to another. Scientists often refer 
to this process as genetic engineering.1

What GMO crops are 
out there? 

Only a few types of GMO crops are grown in the 
United States, but some of these GMOs make up 
a large percentage of the crop grown (e.g., 
soybeans, corn, sugar beets, canola, and cotton). 
In 2018,4 GMO soybeans made up 94% of all 
soybeans planted, GMO cotton made up 94% of 
all cotton planted, and 92% of corn planted was 
GMO corn. Most GMO crops are used in food for 
animals like cows, chickens, and fish. They are 
also used to make ingredients that are then used 
in food products like cereal, snack chips, and 
vegetable oils. Even though you won’t find many 
GMO fruits or vegetables in the produce section 
of your grocery store, GMOs are a common part 
of today’s food supply. 
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Thông tin thêm về GMO, tham khảo tại 
www.fda.gov/feedyourmind.  

Thực phẩm biến đổi gen có gây 
ảnh hưởng đến sức khoẻ không?
Thực phẩm BĐG cũng nhiều dưỡng chất và an toàn 
như những thực phẩm truyền thống. Thậm chí, một 
vài loại thực phẩm BĐG còn được cải tiến để có 
hàm lượng dinh dưỡng vượt trội hơn. Ví dụ điển 
hình chính là đậu nành BĐG vì dầu đậu nành BĐG 
có lợi hơn cho sức khoẻ được sử dụng để thay thế 
các loại dầu chứa hàm lượng trans fats cao (chất 
béo chuyển hoá). Kể từ khi thực phẩm BĐG được 
đưa ra thị trường vào những năm 1990, các nghiên 
cứu 6 đã chỉ ra rằng thực phẩm BĐG an toàn giống 
như các loại thực phẩm truyền thống. Bên cạnh đó, 
các nghiên cứu  7 cũng chỉ ra rằng thức ăn chăn 
nuôi làm từ cây trồng BĐG cũng có mức độ an toàn 
tương tự như các loại thức ăn chăn nuôi từ cây 
trồng truyền thống.

Cây trồng biến đổi gen có hạn 
chế lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) được sử dụng không?
Một vài loại cây trồng BĐG có chứa các chất bảo vệ 
thực vật 8 (PIPs) tích hợp sẵn để giúp cây tự kháng 
lại sâu bệnh, giúp hạn chế việc phun thuốc BVTV 
lên cây nhiều lần 9. Để tạo ra một cơ chế an toàn 
hơn, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA đã làm 
việc cùng với các công ty phát triển và các nhà 
khoa học để phát triển các giống cây BĐG có khả 
năng kháng sâu bệnh lâu nhất có thể thông qua 
chương trình Quản lý Tính kháng Sâu bệnh 10 
(Insect Resistance Management – IRM). Một số 
loại cây trồng BĐG khác được phát triển để chống 
chịu được một số loại thuốc trừ cỏ nhất định, điều 
này cũng cho phép nông dân có thêm các công cụ 
phòng trừ cỏ dại. Một vài lo ngại cho rằng nông dân 
khi trồng cây BĐG sẽ dùng nhiều thuốc trừ cỏ hơn. 
Khi các lo ngại này trong một vài trường hợp có thể 
xảy ra, EPA cũng đưa ra các quy định đánh giá an 
toàn đối với tất cả các loại thuốc trừ cỏ mà nông 
dân sử dụng trên cả cây trồng BĐG và không BĐG. 
EPA cũng chia sẻ thông tin cần thiết 11 cho nông 
dân liên quan tới các lo ngại về việc phát triển tính 
kháng của cỏ đối với các loại thuốc trừ cỏ. 

https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/overview-plant-incorporated-protectants
https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/overview-plant-incorporated-protectants
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/basic-information-about-pesticide-ingredients
https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/insect-resistance-management-bt-plant-incorporated
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-09/documents/prn-2017-2-herbicide-resistance-management.pdf
https://www.fda.gov/food/food-new-plant-varieties/understanding-new-plant-varieties
https://www.nationalacademies.org/our-work/genetically-engineered-crops-past-experience-and-future-prospects
https://www.nationalacademies.org/our-work/genetically-engineered-crops-past-experience-and-future-prospects
https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/overview-plant-incorporated-protectants
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/basic-information-about-pesticide-ingredients
https://www.epa.gov/regulation-biotechnology-under-tsca-and-fifra/insect-resistance-management-bt-plant-incorporated
https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-09/documents/prn-2017-2-herbicide-resistance-management.pdf
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11https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-09/documents/prn-2017-2-herbicide-resistance-management.pdf
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