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Giới thiệu 
 
Dự án loại bỏ Sốt xuất huyết ở Việt Nam (Eliminate Dengue) đã tổ chức hội 
thảo với các nước có chung đường biên (Cross Border Consultation) vào 
ngày 24/8/2011. Thành phần tham gia là đại diện của các nước có chung 
đường biên giới trong khu vực Đông Nam Á.  Mục đích của hội thảo là phổ 
biến và thông báo với chính phủ các nước về dự án, tiến độ dự án và kế 
hoạch tương lai của các nước tham gia vào dự án loại bỏ Sốt xuất huyết 
(SXH). Hội thảo cũng tạo ra cơ hội để các chuyên gia và các nhà hoạch định 
chính sách của các nước láng giềng đặt ra câu hỏi tìm hiểu về dự án cũng 
như kế hoạch dự án tương lai của Việt Nam. Chi tiết chương trình hội thảo đã 
được đính kèm tại mục phụ lục 1.  
 
Thành phần tham gia 
 
Dự án đã gửi thư mời đến những cán bộ quản lý chương trình SXH của các 
nước trong khu vực ĐNA danh sách này đã được thông báo và lưu giữ tại tổ 
chức Y tế thế giới (WHO). Danh sách này bao gồm các nước như: 
Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Mianma, Singapore, Thái 
Lan, Việt Nam và đại diện phụ trách SXH của WHO. (Xem phụ lục 2: danh 
sách khách mời). 
 
Việc giới hạn chuyên gia mời là những chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan 
giúp cho hội thảo với các nước có chung đường biên chỉ tập trung thời gian 
vào việc thảo luận chi tiết về phương pháp mới có kế hoạch sử dụng ở Việt 
Nam và những tác động của phương pháp này.  Cân nhắc này được đưa ra 
vì thực tế qua thảo luận cho thấy nếu mời những người không có chuyên 
môn cơ bản về các vấn đề có liên quan như (dịch bệnh, vector truyền bệnh, 
các phương pháp kiểm soát vector truyền bệnh) thì hội thảo sẽ phải dành 
những thời gian đáng kể để trình bày những nội dung cơ bản này trước khi đi 
vào nội dung chính, trong khi đó những vấn đề này đều đã được các chuyên 
gia về SXH nắm chi tiêt. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đồng thời cũng 
hiểu biết về sinh thái học của muỗi  Aedes aegypti, do vậy có thể hiểu rõ và 
tham gia thảo luận về khả năng di chuyển của muỗi sang khu vực các nước 
có chung đường biên giới với các quốc gia phóng thả muỗi.  
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Figure 1. Đại biểu tham gia hội thảo với các nước có chung đưowngf biên 
giới. (Xem phụ lục 3 – danh sách hội thảo) 
 
Những đại biểu tham dự hội thảo được phát tập tài liệu phát tay bao gồm: bài 
trình bày, danh sách những câu hỏi và câu trả lời thường gặp đối với dự án 
và phương pháp mới sử dụng tác nhân sinh học Wolbachia để hỗ trợ họ hiểu 
rõ hơn các vấn đề được đưa ra thảo luận trong hội thảo.   
 
Chi tiết nội dung thảo luận  
 
Chương trình hội thảo với các nước có chung đường biên được cấu trúc theo 
trình tự là các bài trình bày và sau đó là thảo luận, câu hỏi. Trình tự như sau:  
 
1. PGS. TS Nguyễn Trần Hiển – Viện trưởng Viện VSDTTƯ phát biểu khai 

mạc hội thảo  
 
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển đã mở đầu khai mạc hội thảo bằng việc trình bày 
về thực trạng SXH ở Việt Nam, các phương pháp hiện tại đang áp dụng 
nhằm kiểm soát vector truyền bệnh, kiểm soát SXH và áp lực và gánh nặng 
bệnh đối với xã hội. Tiếp theo, một số các vấn đề khác cũng được đề cập 
trong bài phát biểu như: tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện và đang thực 
hiện trước khi chuyển sang phương pháp phòng chống SXH mà dự án loại 
bỏ SXH đang áp dụng.  Trước khi kết thúc bài phát biểu, PGS. Hiển cũng đã 
khuyến khích các đại biểu tích cực tham gia hội thảo và tham gia thảo luận 
càng nhiều câu hỏi càng tốt và hy vọng rằng hội thảo này là sự khởi đầu cho 
những hợp tác và phối hợp của Việt Nam với các nước có chung đường biên 
giới trong việc thực hiện dự án.   
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Hình 2. Phát biểu khai mạc hội thảo của PGS. TS Nguyễn Trần Hiển  
 
2. Giới thiệu dự án loại bỏ SXH của PGS. Vũ Sinh Nam – tư vấn chuyên môn 

dự án  
 
PGS. Vũ Sinh Nam giới thiệu những nội dung cơ bản về dự án, những cơ 
quan, tổ chức tham gia vào thực hiện dự án, tiến độ dự án. Bài trình bay của 
PGS. Vũ Sinh Nam cũng tập trung vào làm rõ những tác động của vi khuẩn 
Wolbachia khi xâm nhập vào muỗi  Aedes aegypti, cơ chế của những tác 
động đó và tác động của những chủng khác nhau. PGS.Vũ Sinh Nam cũng 
đề cập đến công trình đã công bố trên các tạp chí khoa học trên thế giới về 
kết quả nghiên cứu của dự án cho đến thời điểm hiện tại.    
 
Các câu hỏi 
 
• Bà Rita Kusriastuti: Khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của virus dengue 

của Wolbachia như thế nào và có sự khác nhau về khả năng này giữa 
các chủng Wolbachia khác nhau không? 

 
PGS. Vu Sinh Nam trả lời: Kết quả nghiên cứu từ 2 chủng wMelPop và 
wMel cho thấy cả hai chủng này đều rất hiệu quả trong việc ngăn chặn 
sự xâm nhập của virus dengue, trong đó chủng wMelPop thì có ưu trội 
hơn với hiệu quả ngăn chặn virus lên đến 100% và hiệu quả ngăn chặn vi 
rút dengue chủng wMel thì thấp hơn với một chút với khoảng  70-90%  

 
• Bà Rita Kusriastuti: Vi khuẩn Wolbachia có khả năng ngăn chặn những 

loại bệnh khác không? 
 

PGS. Vu Sinh Nam: Dự án của chúng tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu 
và thấy rằng Wolbachia có khả năng ngăn chặn cả một số bệnh do muỗi 
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Aedes aegypti truyền như Chikungunya, sốt vàng và Wolbachia đều có 
khả năng ức chế sự xâm nhập của những virus này. Hiện nay các nhà 
khoa học đều rất quan tâm nghiên cứu về Wolbachia, rất nhiều các 
phòng thí nghiệm trên thế giới hiện nay đang tìm hiểu về khả năng kiểm 
soát vector truyền bệnh sốt rét của loại vi khuẩn này.  

 
• Ông Chong Chee-Seng: Ông đánh giá như thế nào về tính bền vững của 

phương pháp sử dụng tác nhân sinh học Wolbachia so với các phương 
pháp khác hiện nay đang áp dụng và so với phương pháp sử dụng vắc 
xin nếu như phương pháp này được áp dụng trong tương lai.  

 
PGS.Vu Sinh Nam: Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng vi khuẩn Wolbachia 
đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát SXH trong tương lai. Đối với 
quốc gia như Việt Nam thì việc triển khai áp dụng phương pháp này rất 
kinh tế và hiệu quả. Ngay cả khi tốc độ lan truyền của Wolbachia có 
chậm thì dần dần nó vẫn có khả năng lan rộng ra toàn bộ đất nước. Nếu 
như quần thể muỗi aegypti không suy giảm đáng kể vào mùa khô thì cá 
nhân tôi nhận thấy đây là phương pháp mang tính bền vững. Đây là 
phương pháp có tính hiệu quả cao so sánh với những phương pháp hiện 
tại đang sử dụng, và nó hoàn toàn không xung đột với các phương pháp 
can thiệp khác.  

 
3. Bài trình bày của TS. Peter Ryan, Quản lý dự án Loại bỏ Sốt xuất huyết tại 

Úc về kết quả phóng thả thử nghiệm tại Úc:   
 
TS. Peter đã trình bày những kết quả chính về phóng thả thử nghiệm đầu tiên 
tại Cairns và việc sẽ ứng dụng triển khai phóng thả thử nghiệm trên thực địa 
tại Việt Nam cũng như những nơi khác như thế nào? TS.Peter cũng trình bày 
về quá trình phê duyệt dự án tại Úc.   
 
Các câu hỏi thảo luận: 
 
• Ông Anastasius Wahyuhadi: Theo quan điểm của ông thì phương pháp 

tốt nhất để thu hút sự tham gia của cộng đồng tại thực địa phóng thả thử 
là gì?  

 
TS.Peter Ryan: Thực tế là cộng đồng ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có 
nguyện vọng được tham vấn trực tiếp và tại Cairns, chúng tôi đã cố gắng 
tiến hành công tác tham vấn cộng đồng theo cách mang tính thiết thực 
nhất. Chúng tôi có văn phòng dự án đặt tại cộng đồng – nơi sẽ tiến hành 
phóng thả thử nghiệm, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi trình bày dự 
án trực tiếp tại cộng đồng, tổ chức tiếp dân tại văn phòng dự án. Thêm 
vào đó, nhóm dự án thực hiện các hoạt động phóng thả tại cộng đồng 
thường xuyên tiếp cận với cộng đồng tại 2 thực địa phóng thả, do vậy 
người dân có nhiều cơ hội để tiếp cận với nhóm dự án. Bên cạnh đó, dự 
án cũng thường xuyên gửi thử ngỏ đến cộng đồng thông báo về tiến độ 
dự án, cũng như cập nhật thông tin về dự án trên báo địa phương. 
newsletter mail out, as well as reporting results in the local newspaper. 
Ông Simon Kutcher bổ xung thêm: Ông có thể biết rõ hơn về You will kế 
hoạch tham vấn cộng đồng tại Việt Nam qua bài trình bày của TS. Dương 
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và về cơ bản nó cũng tương tự như những hoạt động đã diễn ra ở 
Cairns.  

 

 
Hình 3. TS.Rita Kusriastuti (người đứng giữa) đặt câu hỏi sau bài trình bày 
của PGS.Vũ Sinh Nam.  
 
• TS. Rita Kusriastuti: Có bao nhiêu chủng Wolbachia phù hợp để sử dụng 

nhằm kiểm soát SXH? Ông có cho rằng mỗi một chủng sẽ sử dụng phù 
hợp ở những điều kiện hoặc ở các nước khác nhau không?  

 
TS.Peter Ryan: Hiện tại dự án đã cấy thành công 2 chủng Wolbachia lên 
muỗi Aedes aegypti. Trong bài trình bày của TS.Nam đã cho thấy rõ khả 
năng ức chế virus dengue của chủng wMelPo, nhưng khả năng lan 
truyền trong quần thể muỗi lại có vẻ thấp hơn và điều đó có ảnh hưởng 
đến khả năng kiểm soát bệnh SXH. Chủng wMel: khả năng ức chế sự lan 
truyền virus dengue thấp hơn nhưng lại dễ lan truyền trong quần thể 
muỗi Aedes aegypti tự nhiên hơn. Hiện tại, nhóm nghiên cứu dự án đang 
tập trung nghiên cứu một chủng khác, chủng nằm giữa wMel và 
wMelPop, với hy vọng rằng chủng này có khả năng ức chế sự xâm nhập 
của virus dengue một cách hiệu quả, đồng thời cũng dễ dàng lan truyền 
trong quần thể muỗi tự nhiên. Chúng tôi cũng chưa biết rõ về thực tế 
chủng wMelPop phát huy tác dụng như thế nào ở thực địa, do vây dự án 
cũng đang lên kế hoạch sử dụng chủng wMelPop trong chiến lược phóng 
thả thực địa tiếp theo tại Cairns và Việt Nam trong năm tới và khi đó sẽ 
có các kết quả cụ thể hơn để trình bày với bà.. 

 
• TS. Rita Kusriastuti: Wolbachia sẽ tiến hóa như thế nào theo thời gian?  

 
TS. Peter Ryan: Sẽ rất khó để đoán được sự tiến hóa của Wolbachia và 
muỗi Aedes aegypti trong tương lai khi tiến hành gây nhiễm như thế này. 
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Chúng tôi chưa thấy có sự thay đổi gì đáng trong vòng 5 năm nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên điều đó không có nghia là nó sẽ mãi 
mãi ổn định như vậy. Cũng không loại bỏ khả năng là phương pháp sử 
dụng Wolbachia này sẽ dần trở nên kém hiệu quả sau nhiều năm, nhưng 
điều đó có thể chỉ xảy ra sau vài chục năm chứ không thể là một vài năm.  

 
• TS. Chong Chee-Seng: Tại sao dự án lại chọn chủng wMel để phóng thả 
ở Úc? 

 
TS. Peter Ryan: Có rất nhiều lý do khiến chúng tôi đi đến quyết định này: 
kết quả nghiên cứu tại nhà lồng và nghiên cứu mô hình tính toán cho 
thấy chủng wMel rất dễ lan truyền trong quần thể muỗi tự nhiên. Ngoài 
ra, mùa khô ở Cairns thời tiết rất khô, và trứng của muỗi mang chủng 
wMel có thể sống sót tốt hơn và lâu hơn so với trứng muỗi mang 
Wolbachia chủng wMelPop. 

 
4. Bài trình bày về kế hoạch phóng thả của Việt Nam – TS. Trần Như Dương 

– Viện phó viện VSDTTƯ  
 
TS. Dương trình bày cụ thể, chi tiết về các bước sẽ tiến hành phóng thả thử 
nghiệm. Bài trình bày của TS. Dương cũng đề cập đến các nghiên cứu đã 
tiến hành tại địa phương, sau đó đi chi tiết vào từng giai đoạn của quá trình 
phóng thả sẽ diễn ra, bao gồm: làm giảm quần thể muỗi, nuôi muỗi, phóng 
thả muỗi, giám sát, đánh giá và quá trình tham vấn cộng đồng.  
 
Các câu hỏi: 
 
• Ông Anastasius Wahyuhadi: Bộ Y tế Việt Nam có đưa ra yêu cầu dự án 

cần phải tiến hành thêm các thí nghiệm về an toàn đối với phương pháp 
này không?  

 
TS. Trần Như Dương: Khi bắt đầu triển khai dự án vào khoảng 5 năm 
trước đây, dự án đã tổ chức một cuộc hội thảo với thành phần tham gia 
là các chuyên gia y tế và dự án đã hỏi họ về những vấn đề theo họ cần 
có những vấn đề gì cần giải quyết. Trong quá trình triển khai dự án, một 
số các hội thảo khác cũng đã được tổ chức nhằm trả lời những thắc mắc 
trước đó và cho đến hiện nay, chúng tôi có thể tự tin nói rằng dự án đã 
trả lời được hầu hết tất cả những thắc mắc, quan ngại của các chuyên 
gia đã đặt ra.  
GS. Vũ Sinh Nam bổ xung: Vấn đề mà bộ Y tế băn khuăn nhất là liệu  
Wolbachia có truyền sang người và các con ăn mồi không? Các thí 
nghiệm này đã được tiến hành ở cả Việt Nam và Úc, kết quả cho thấy 
không có một bằng chứng nào chứng tỏ có sự lây truyền sang người hay 
động vật ăn mồi.  

 
• TS. Ngan Chantha: Có ý kiến nào thắc mắc về thời điểm phóng thả tại 

Việt Nam không? (ví dụ như mùa mưa, mùa khô)? 
 

TS. Vu Sinh Nam: Ổ bọ gây nguồn ở miền Nam Việt Nam, giống như các 
đại biểu đã nhìn thây ở đảo Trí Nguyên thường là luôn luôn có nước 
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trong suốt năm mặc dù không phải là lúc nào cũng đây nước. Trước khi 
phóng thả, dự án sẽ tiến hành một số hoạt động làm giảm quần thể muỗi 
nhằm làm giảm bớt quần thể muỗi Aedes aegypti tự nhiên xuống mức 
thấp. Việc làm giảm quần thể muỗi sẽ giúp cho quá trình phóng thả muỗi 
tiếp theo đạt hiệu quả nhanh hơn: our Wolbachia sẽ dễ dàng lan nhanh 
và xâm nhập vào quần thể muỗi tự nhiên trong thời gian ngắn. Với lý do 
đó, chúng tôi thấy rằng kể cả việc phóng thả muỗi vào mùa khô cũng sẽ 
không gặp khó khăn hay cản trở gì. Tuy nhiên, nếu hoạt động phóng thả 
diễn ra vào mùa mưa, khi các dụng cụ chứa nước thường xuyên đầy 
nước thì có thể sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn.  

 
• Ông Anastasius Wahyuhadi: Dự án sẽ tuyển bao nhiêu nhân viên phục 

vụ cho quá trình phóng thả?   
 

TS. Tran Nhu Duong trả lời: Chúng tôi chưa quyết định chắc chắn về số 
lượng chính xác, tuy nhiên dự kiến về nhân sự như sau: 5 cán bộ NIHE, 
5 cán bộ viện Pasteur Nha Trang, 20 cộng tác viên từ cộng đồng.  Dự án 
cũng cần có các tư vấn khoa học từ Việt Nam và thế giới, cũng như nhân 
viên phòng thí nghiệm thực hiện các công việc đánh giá, giám sát.  

 
• TS. Rita Kusriastuti: Dự án sẽ dự kiến làm gì nếu như sau khi tiến hành 

phóng thả muỗi thì xuất hiện dịch sốt dengue tại thực địa phóng thả? Có 
thể phun hóa chất diệt muỗi không?  

 
TS. Tran Nhu Duong: Một điểm lưu ý quan trọng là không nên thay đổi 
phương pháp ứng phó đối với dịch SXH mà Y tế và cộng đồng đối phó 
với bệnh SXH. Ở Việt Nam, khi có dịch SXH xảy ra, Y tế địa phương sẽ 
có trách nhiệm phun hóa chất xung quanh nhà và nơi ở - nơi có dịch 
SXH xảy ra.  Khi tiến hành phóng thả tại đảo Trí Nguyên, chúng tôi vẫn 
sẽ tiến hành tương tự.   

 
• TS. Ngan Chantha: Sau khi phóng thả muỗi thành công tại thực địa của 

Úc, tại sao dự án vẫn phải tiếp tục tiến hành phóng thả tại thực địa hẹp?  
 

PGS. Vu Sinh Nam: Dự án tại Việt Nam cần thiết phải thử nghiệm chủng 
wMelPop. Thực tế nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chủng 
này có khả năng ức chế sự lan truyền của virus dengue là 100%, tuy 
nhiên vẫn cần phải nghiên cứu thử nghiệm trong môi trường thực địa để 
so sánh kết quả và có những kết luận thực tế hơn. Bên cạnh đó, việc thử 
nghiệm tại Việt nam sẽ giúp xác định được những yêu cầu, đòi hỏi và 
nhu cầu về khâu hậu cần cần thiết để chủng wMelPop có thể xâm nhập 
và tồn tại ổn định tại thực địa.  

 
• Ông Anastasius Wahyuhadi: Quan niệm về sự đồng ý và chấp thuận của 

cộng đồng?  
 

TS. Tran Nhu Duong: Sự đồng thuận, chấp thuận của cộng đồng tại đảo 
rất dễ, ông đã nhìn thấy trong bài trình bày với tỉ lệ 99% hộ gia đình đồng 
ý phóng thả. Chúng tôi cũng dự định trước khi phóng thả sẽ tiến hành hỏi 
các hộ gia đình về việc đồng ý phóng thả và đồng ý để cán bộ thực hiện 
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một số hoạt động tại hộ gia đình như: giám sát dụng cụ chứa nước tại hộ 
gia đình. Việc này không khó để thực hiện ở Việt Nam và vấn đề sự chấp 
nhận của cộng đồng là vấn đề không khó.  

 
5. Bài trình bày của TS. Nguyễn Đình Cường về kết quả đánh giá rủi ro độc 

lập ở Việt Nam 
 
Bài trình bày đã trình bày tổng quan về phương pháp áp dụng đánh giá rủi ro 
độc lập và quá đánh giá rủi ro độc lập, quá trình lấy ý kiến của các chuyên gia 
và những kết quả chính thu được.  
 
Câu hỏi 
 
• Ông Anastasius Wahyuhadi: Việc tiến hành đánh giá độc lập do ai trả? 

Các tư vấn sẽ được lựa chọn như thế nào? Họ có thực sự là nhóm độc 
lập không?  

 
Ông Nguyễn Đình Cường: Nhóm đánh giá được chọn dự án lựa chọn 
dựa trên một số tiêu chí nhất định. Dự án cũng chi trả chi phí cho việc 
tiến hành đánh giá rủi ro độc lập. 
Ông Simon Kutcher bổ xung: Chúng tôi đầu tiên mong muốn tìm một cơ 
quan hoặc một tổ chức có tính chất độc lập của bộ Y tế nhưng thực tế 
chúng tôi không tìm được cơ quan nào có tính chất như vậy vì hầu hết 
các cơ quan, tổ chức có liên quan đều thuộc bộ Y tế.  Vì lý do như vậy 
nên chúng tôi chuyển hướng sang tìm các thành viên phù hợp có thể 
tham gia vào nhóm tư vấn độc lập. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy 
những cá nhân thuộc các lĩnh vực phù hợp như: sức khỏe môi trường, 
nông nghiệp và bảo vệ thực vật, sinh thái học, virus côn trùng học. Các 
cán bộ dự án không tham gia vào quá trình đánh giá mà chỉ trình bày cho 
nhóm đánh giá độc lập hiểu về dự án, trả lời câu hỏi liên quan đến 
chuyên môn dự án, về Wolbachia. Do vậy, việc đánh giá là hoàn toàn độc 
lập.  

 
6.  Bài trình bày về quá trình phê duyệt của bộ Y tế Việt Nam, được trình bày 

bởi TS. Nguyễn Ngô Quang – vụ khoa học đào tạo.  
 
TS. Quang đã trình bày ngắn gọn về quy định phê duyệt dự án của bộ Y tế 
Việt Nam, các bước chuẩn bị hoàn thiện và nộp dự án chờ phê duyệt, và quá 
trình phê duyệt tại bộ Y tế.  
 
Câu hỏi: 
 
• TS. Rita Kusriastuti: Hội đồng y đức và khoa học của bộ Y tế có bao nhiêu 

người, họ thuộc các lĩnh vực nào?  
 

TS. Nguyễn Ngô Quang: Hội đồng xét duyệt thường có khoảng tối đa 10 
thành viên, họ là chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau về y tế, và cũng 
không loại trừ trường hợp họ là chuyên gia đã nghỉ hưu của bộ. Đối với 
dự án này, chúng tôi nhận định có thể phải tiến hành đầy đủ các bước xét 
duyệt, và có thể mời 7 người bên ngoài tham gia vào hội đồng xét duyệt. 
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Họ là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt 
động mà dự án dự kiến sẽ tiến hành.  
 

• TS. Ngan Chantha:  WPRO hoặc SEARO có cần phải tham gia phê duyệt 
dự án trước khi phóng thả tại Việt Nam cũng như các nơi khác không?  

 
TS. Nguyễn Ngô Quang: đối với dự án này chúng tôi không nghĩ là cần 
thiết phải có sự đồng ý, phê duyệt của WHO, hơn nữa WHO cũng không 
liên quan và không tham gia tài trợ. Cũng có thể nói rằng, có một số dự 
án, hội đồng xét duyệt có thể hỏi ý kiến WHO xem họ có phản đối gì 
không, tuy nhiên điều này không xảy ra thường xuyên. 

 

 
Hình 4. TS. Nguyễn Ngô Quang thảo luận về quá trình phê duyệt hội đồng y 
đức và khoa học bộ Y tế.   
 
7. Thăm quan cơ sở vật chất của Viện VSDTTƯ 
 
TS. Trần Như Dương đã dẫn đoàn đại biểu đi thăm cơ sở vật chất của Viện 
VSDTTƯ, thăm quan cơ sở vật chất của khoa côn trùng, nơi nuôi muỗi nhiễm 
Wolbachia, thăm quan phòng thí nghiệm nghiên cứu về khả năng ức chế vi 
rút dengue và các thí nghiệm lây nhiễm Wolbachia.  
 
Kết quả: 
 
Tất cả các đại biểu đều cho biết họ rất hài lòng và tỏ ra ấn tượng với dự án 
cũng như phương pháp tiếp cận của dự án. Hơn nữa, chúng tôi cũng không 
nhận được bất kỳ phản hồi nào về những băn khuăn, lo ngại nào về kế hoạch 
phóng thả muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia dự kiến tại Việt Nam. Quá 
trình thảo luận của dự án chủ yếu tập trung vào hỏi về cơ chế lây nhiễm  
Wolbachia, trình tự phóng thả sẽ diễn ra ra sao và quá trình phê duyệt trình 
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tự sẽ như thế nào? Điểm đáng lưu ý là gần như không có những ý kiến hỏi về 
tính an toàn của phương pháp sử dụng Wolbachia, điều này chứng tỏ các 
thông tin về tính an toàn của phương pháp này cho người, động vật và môi 
trường đã được đề cập một cách đầy đủ trong các bài trình bày.  
 
Kết luận chung của hội thảo là đại bộ phận các chuyên gia tham gia bày tỏ sự 
ủng hộ tuyệt đối đối với dự án và ứng dụng triển khai dự án trong khu vực 
ĐNA. Ngoài ra, đại biểu Campuchia còn bày tỏ mong muốn về khả năng thảo 
luận để áp dụng phương pháp mới này tại Campuchia.  
 
Bản báo cáo này sẽ được nộp cho hội đồng Y đức bộ Y tế để xin phê duyệt 
phóng thả muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia tại Việt Nam.  
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Phụ lục 1 
 
Chương trình hội thảo 
 

Thời gian Hoạt động Trách nhiệm 
08:30 – 09:00 Đăng ký đại biểu  
09:00 – 09:15 Opening PGS.TS Nguyễn Trần Hiển 

Viện trưởng Viện VSDTTƯ 
09:15 – 09:45 
 
 

Giới thiệu về dự án loại bỏ Sốt 
Xuất Huyết 

PGS.TS Vũ Sinh Nam 
Phó cục trưởng Cục Y tế dự 
phòng, Bộ Y tế 

09:45 – 10:00 Thảo luận  
10:00 – 10:30 Kết quả phóng thả muỗi tại 

thực địa Úc  
TS. Peter Ryan 
Quản lý dự án tại Úc 

10:30 – 10:45 Thảo luận  
10:45 – 11:00 Nghỉ giải lao  
11:00 – 11:30 Kế hoạch phóng thả thử 

nghiệm tại Úc 
TS. Trần Như Dương 
Phó viện Trưởng Viện 
VSDTTƯ 

11:30 – 11:45 Thảo luận  
11:45 – 12:05 Kết quả đánh giá rủi ro độc lập 

tại Việt Nam 
TS. Nguyễn Đình Cường, 
trưởng nhóm đánh giá rủi ro 
độc lập tại Việt Nam 

12:05 – 12:20 Quá trình phê duyệt dự án Bộ 
Y tế 

TS. Nguyễn Ngô Quang 
Thư ký hội đồng Y đức Bộ Y tế 

12:20 – 12:30 Kết luận Viện Trưởng Viện VSDTTƯ 
12:30 – 13:30 Ăn trưa  
13:30 – 15:30 Thăm quan Viện VSDTTƯ Tất cả mọi người 
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Phụ lục 2 
 
Danh sách người tham gia 
 

Campuchia 

Ngan Chantha 
 

Phó giám đốc 
Chương trình SXH quốc gia 
Trung tâm kiểm soát bệnh sốt rét và 
côn trùng. 
Bộ Y tế 

 
To Setha 

Quản lý chương trình 
Chương trình SXH quốc gia 
Trung tâm kiểm soát bệnh sốt rét và 
côn trùng. 
Bộ Y tế 

Trung 
Quốc Liu Xia 

Phó Giám đốc 
Kiểm soát bệnh lây truyền 
Cục kiểm soát bệnh 
Bộ Y tế 

Lào Samlane Phompida 

Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu nghiên cứu 
bệnh sốt rét, bệnh do côn trùng, bộ Y 
tế.  

Malaysia Hanizah Mohd Yusoff 
Trợ lý Giám đốc   
Vụ Kiểm tra dịch bệnh  
Bộ Y tế  

Thái Lan 
 

Wichai Satimai 
 

Giám đốc 
Cục kiểm soát Vector truyền bệnh, 
bộ Y tế.  

Kanutcharee Thanispong 
Quản lý chương trình 
Cục kiểm soát vector truyền bệnh 
Bộ Y tế  

Pattamaporn Kittayapong  
Giám đốc Trung tâm kiểm soát vector 
truyền bệnh 
Trường đại học Mahidol  

Indonesia 

Rita Kusriastuti  
 

Giám đốc 
Cục kiểm soát vector truyền bệnh  
Bộ Y tế 

Sarminto 
Quản lý dự án 
Kiểm soát vector truyền  
Sở Y tế tỉnh Yogyakarta  

Singapore 

Jeffery Cutter 
Giám đốc  
Cục phụ trách bệnh lây truyền 
Bộ Y tế 

Chong Chee-Seng 
Quản lý chương trình SXH 
Vụ Y tế môi trường  
Cục môi trường Quốc gia 

WHO A P Dash  Tư vấn khu vực 
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SEARO Kiểm soát vector truyền bệnh (VBN)  
Tổ chức Y tế thế giới (SEARO) 

WHO 
WPRO 

John Ehrenberg 

Tư vấn khu vực 
Sốt rét và các bệnh do vector truyền 
bệnh.  
Tổ chức Y tế thế giới (WPRO) 

Chang Moh Seng Kiểm soát vector truyền bệnh 
Tổ chức Y tế thế giới (WPRO) 

WHO 
Vietnam Tran Cong Dai 

Phụ trách chương trình Sốt xuất 
huyết 
WHO Vietnam 
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Phụ lục 3 
  
Các thành viên tham gia 
 

Cambodia 

Ngan Chantha 
 

Phó giám đốc 
Chương trình SXH quốc gia 
Trung tâm kiểm soát bệnh sốt rét và 
côn trùng. 
Bộ Y tế 

 
To Setha 

Quản lý chương trình 
Chương trình SXH quốc gia 
Trung tâm kiểm soát bệnh sốt rét và 
côn trùng. 
Bộ Y tế 

Indonesia 

Rita Kusriastuti  
 

Giám đốc 
Cục kiểm soát vector truyền bệnh  
Bộ Y tế 

Sarminto 
Quản lý dự án 
Kiểm soát vector truyền  
Sở Y tế tỉnh Yogyakarta  

Titayanto Pieter 
Nona Pooroe 
Anastasius Wahyuhadi 

Đại diện từ tổ chức Yayasan Tahija, 
Nhóm thành viên dự án từ Indonesia 

Singapore Chong Chee-Seng 
Quản lý chương trình SXH 
Vụ Y tế môi trường  
Cục môi trường Quốc gia 

Australia Peter Ryan Quản lý dự án tại Úc 

Việt Nam 

Nguyễn Trần Hiển  
Trần Như Dương 
Trần Vũ Phong 
Nguyễn Thị Yên 
Nguyễn Hoàng Lê 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 

Vũ Sinh Nam Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng 
Bộ Y tế 

Nguyễn Ngô Quang 
Thư ký hội đồng Y đức, 
Vụ khoa học và đào tạo 
Bộ Y tế 

Nguyễn Đình Cường Trưởng nhóm 
Đánh giá rủi ro tại Việt Nam 

Steve Mills 
Simon Kutcher 
Dương Thị Thu Hương 

FHI 360 

 
 
 


