
CON ĐƯỜNG 
TỚI GẠO VÀNG

Đăng ký Pháp lý tại Philippines và 
các bước ếp theo

IRRI (Viện nghiên cứu Lúa IRRI (Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế) và PhilRice 
(Viện Nghiên cứu Lúa gạo Philippines cam kết sẽ 
ếp tục hoàn thiện quá trình phát triển Gạo Vàng 
và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý theo quy 
định tại Thông tư Liên tịch số 1 năm 2016 trong 
đó sẽ cung cấp các tài liệu và bằng chứng khoa 
học đầy đủ về hiệu quả và nh an toàn của Gạo 
Vàng.Vàng.

- Hồ sơ đề xuất “Sử dụng trực ếp làm thực phẩm 
và thức ăn chăn nuôi hoặc cho chế biến” nộp bởi 
PhilRice và IRRI vào ngày 01/03/2017
- Hồ sơ đề xuất ến hành “Khảo nghiệm đồng 
ruộng để có dữ liệu đánh giá rủi ro an toàn sinh 
học đối với môi trường của sự kiện gạo biến đổi 
gen tăng hàm lượng beta-carotene GR2E tại 
Philippines” nộp bởi PhilRice vào ngày 28/01/2018

Sau khi Gạo Sau khi Gạo Vàng có được các phê duyệt theo quy 
định để sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn 
nuôi và để canh tác, cùng các xác nhận về hiệu 
quả, một chương trình cung ứng bền vững sẽ 
được triển khai để đảm bảo rằng Gạo Vàng sẽ 
được chấp nhận và có thể ếp cận bởi các cộng 
đồng đang cần nhất.

Gạo Vàng là một loại gạo mới                                        ch        chứa beta-carotene, ền chất 
tạo ra Vitamin A. IRRI và các đối 
tác đang phát triển Gạo Vàng như 
một giải pháp thực phẩm bổ sung 
cùng với các giải pháp hiện có để 
giải quyết nh trạng thiếu hụt 
vitamin A 

Cập nhật Tiến trình Pháp lý Toàn cầu

Nhiều cơ quan quản lý hàng dầu trên thế giới đã đồng 
thuận rằng Gạo Vàng an toàn và bổ dưỡng giống như gạo 
thường cộng với lợi ích bổ sung do có hàm lượng 
beta-carotene trong hạt gạo cao hơn. 

“Không “Không có bất cứ quan ngại ềm tàng nào liên quan tới 
sức khoẻ và nh an toàn của cộng đồng được xác nhận 
trong các đánh giá đối với giống gạo BĐG GR2E. Trên cơ sở 
các dữ liệu có được từ ứng dụng hiện tại và các thông n 
đang có, thực phẩm được tạo ra từ gạo GR2E được xem là 
an toàn để êu dùng giống như thực phẩm được tạo ra từ 
các giống gạo truyền thống khác.”
-Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và N-Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand, Báo cáo Đánh giá An 
Toàn đối với Hồ sơ A1138, 03/08/2017 (Bộ Tiêu chuẩn Sửa đổi về 

Thực phẩm của Úc và New Zealand, 22/02/2018)
“Những th“Những thay đổi được tạo ra thì giống gạo này không gây 
ra bất cứ rủi ro nào đáng kể đối với sức khoẻ con người so 
với giống gạo thông thường hiện đang thương mại tại thị 
trường Canada. Thêm vào đó, Bộ Y tế Canada cũng kết 
luận rằng gạo GR2E không có tác động gây dị ứng và không 
có sự khác biệt nào về giá trị dinh dưỡng của giống gạo 
GR2E so với các giống gạo thông thường khác hiện đang 
êu dùng nêu dùng ngoại trừ hàm lượng ền chất vitamin A cao 
hơn.”
- Bộ Y tế Canada,Thực phẩm và Dinh Dưỡng – Thực phẩm Biến đổi 
gen và Thực phẩm Thông thường – Các sản phẩm được phê duyệt, 

16/03/2018
Trong thư xác nhận chính thức ngày 24/05/2018, Cơ quan 
An Toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã đồng 
thuận với các đánh giá của IRRI về nh an toàn
 và giá trị dinh dưỡng của Gạo Vàng.
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Đảm bảo rằng gạo vàng là an toàn để cộng đồng sử dụng tương tự như các giống gạo thường 
nhưng có hàm lượng dinh dưỡng beta-carotene cao hơn là trách nhiệm mang nh đạo đức 
của IRRI – đơn vị phát triển Gạo Vàng 
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