
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:  

Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch thả muỗi mang Wolbachia  

tại xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang 

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Bộ Y tế đã có quyết định chính thức phê duyệt kế hoạch 

thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) 

của Dự án Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. 

Theo kế hoạch mới được Bộ Y tế phê duyệt, trong năm 2018, Dự án sẽ thả muỗi mang 

Wolbachia tại 8 thôn trung tâm xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, cụ thể là các thôn Lương 

Sơn 1-2-3, Văn Đăng 1-2-3 và Võ Tánh 1-2. Thời gian thả muỗi dự kiến bắt đầu từ tháng 

3/2018 và kéo dài trong 12-18 tuần. Dự án đã lập bản đồ phân chia các ô thả muỗi trong 

khu vực, mỗi ô có kích thước 50m x 50m (diện tích 2500m2). Mỗi tuần Dự án sẽ thả 

khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô như vậy, tương ứng với mức thả trung bình là 01 con 

muỗi/25m2/tuần.  

 

Hình minh hoạ quá trình muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia được thả ra  

và dần chiếm ưu thế trong quần thể muỗi vằn địa phương. 

Trước khi tiến hành thả muỗi ở xã Vĩnh Lương, Dự án sẽ phối hợp với các đơn vị liên 

quan ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và tham vấn cộng đồng bằng 

nhiều hình thức khác nhau, bao gồm truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, phát tờ rơi đến các hộ gia đình, tổ chức họp dân ở các thôn để cung cấp thông tin 

trực tiếp và lấy ý kiến người dân, sau đó sẽ tiến hành khảo sát về mức độ nhận thức của 

người dân về phương pháp này và lấy phiếu đồng thuận ở 370 hộ gia đình chọn ngẫu 

nhiên trong khu vực,... Việc thả muỗi Wolbachia chỉ được tiến hành sau khi có được sự 

đồng thuận cao của cộng đồng (từ 80% trở lên). Trong thời gian thả muỗi Wolbachia, 

Dự án sẽ tiếp tục công tác truyền thông và tham vấn cộng đồng. Bên cạnh đó, việc theo 

dõi quần thể muỗi và giám sát tình hình bệnh SXH trong cộng đồng sẽ được duy trì 

thường xuyên, lâu dài. Nếu có vấn đề bất lợi xảy ra liên quan đến muỗi Wolbachia, Dự 

án sẽ tạm ngừng thả muỗi cho đến khi có kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

(Dựa trên những đánh giá khoa học toàn diện về tính an toàn tại Australia, Việt Nam, 



 

và Indonesia cũng như kết quả từ hơn 10 năm nghiên cứu ứng dụng ở nhiều nơi trên thế 

giới, phương pháp sử dụng muỗi Wolbachia đã được khẳng định là an toàn cho con 

người, động vật và môi trường.) 

Trước đó, kế hoạch ban đầu của Dự án là triển khai thả muỗi Wolbachia thí điểm ở các 

phường Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường và Phước Long của TP. Nha Trang trong 

năm 2017, sau đó sẽ mở rộng ra các phường, xã khác trong những năm tiếp theo. Tuy 

nhiên, sau khi cân nhắc thêm các điều kiện thực tiễn và đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế 

xã hội của địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Dự án khảo sát thêm một số 

địa bàn ngoài trung tâm thành phố, tương đối biệt lập đồng thời cũng đảm bảo các yêu 

cầu về mặt khoa học để đề xuất chọn một địa bàn thả muỗi thí điểm đầu tiên trên đất 

liền, trước khi triển khai ở các phường nội thành. Trên cơ sở đó, Dự án đã cùng Viện 

Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hoà tiến hành khảo sát, nghiên cứu thêm các địa 

bàn và thấy rằng xã Vĩnh Lương là địa bàn phù hợp nhất để triển khai bước đầu. Xã 

Vĩnh Lương có mật độ dân cư tập trung cao ở khu vực trung tâm xã, các điều kiện địa 

lý và môi trường phù hợp, có mật độ muỗi vằn khá cao và dịch SXH lưu hành thường 

xuyên trong nhiều năm qua. Sở Y tế Khánh Hoà đã lấy ý kiến các sở ngành, đơn vị liên 

quan, báo cáo UBND tỉnh và được UBND tỉnh đồng ý với phương án triển khai thả muỗi 

Wolbachia bước đầu ở xã Vĩnh Lương và đánh giá kết quả đạt được, sau đó mới triển 

khai bước tiếp theo ở các phường của thành phố Nha Trang. 

Tóm tắt về Chương trình Muỗi Thế giới (www.worldmosquitoprogram.org) và Dự 

án Hướng tới Loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam (www.loaitrusotxuathuyet.vn) 

Chương trình Muỗi Thế giới (tên cũ là Chương trình Loại trừ Sốt xuất huyết toàn cầu) 

là một chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế phi lợi nhuận do trường Đại học Monash 

chủ trì, với sự tham gia của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan chuyên 

môn ở nhiều nước trên thế giới. Mục tiêu dài hạn của chương trình là phát triển ứng 

dụng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia nhằm ngăn chặn sự lây truyền SXH (Dengue), 

Zika và một số bệnh khác do muỗi truyền. Từ năm 2005, các nhà khoa học Australia đã 

tiên phong trong việc nghiên cứu phương pháp mới này và đã lần đầu tiên triển khai thả 

muỗi Wolbachia trên thực địa ở 2 khu vực thuộc thành phố Cairns (bang Queensland, 

Australia) từ năm 2011, đến nay muỗi Wolbachia vẫn tự duy trì tốt ở các khu vực này. 

Trên cơ sở đó, Dự án tại Australia tiếp tục mở rộng địa bàn thả muỗi bao gồm phần lớn 

diện tích các thành phố Cairns, Townsville, Charters Towers, Douglas Shire,… đồng 

thời phối hợp/hỗ trợ các nước khác tham gia vào Chương trình. Hiện tại, Chương trình 

đã và đang triển khai nghiên cứu ứng dụng phương pháp Wolbachia tại Australia, Việt 

Nam, Indonesia, Brazil, Colombia và tiếp tục mở rộng ra một số quốc gia khác như Ấn 

Độ, Sri Lanka,... Dự án tại các nước Australia, Indonesia và Brazil đã tiến hành thả muỗi 

ở những khu vực thành thị với quy mô dân số từ vài trăm nghìn đến 2,5 triệu dân, ví dụ như 

ở các thành phố Cairns, Townsville (Australia), Yogyakarta (Indonesia), Rio de Janeiro 

(Brazil); hầu hết đều là các địa bàn trong đất liền. Kết quả chung từ các nước đã triển khai 

http://www.worldmosquitoprogram.org)/
http://www.loaitrusotxuathuyet.vn/


 

thả muỗi cho thấy muỗi Wolbachia có khả năng tự duy trì lâu dài và hầu như không còn 

sự lan truyền bệnh SXH đáng kể nào ở những khu vực mà muỗi Wolbachia đã chiếm ưu 

thế trong quần thể muỗi vằn địa phương.  

Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 

ương chủ trì, phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hoà thực hiện từ 

năm 2006. Dự án này được tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ Đại học Monash (Australia) 

trong khuôn khổ Chương trình Loại trừ Sốt xuất huyết toàn cầu. Việt Nam là nước thứ 

hai trên thế giới triển khai nghiên cứu thí điểm thả muỗi Wolbachia trên thực địa, cụ thể 

là tại đảo Trí Nguyên (thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) vào năm 2013 và 

2014. Từ khi kết thúc thả muỗi tới nay, số ca mắc SXH trên đảo giảm đi đáng kể so với 

những năm trước và không có ổ dịch SXH tập trung nào xảy ra trên đảo trong 4 năm 

qua (trong khi thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa nói chung vẫn có dịch SXH lưu 

hành hàng năm với tỷ lệ mắc cao so với trung bình cả nước). Mặt khác, việc thả muỗi 

Wolbachia ở đảo Trí Nguyên (cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới) đã chứng minh 

tính an toàn, không gây ảnh hưởng bất lợi gì đối với sức khoẻ con người hoặc môi trường 

sinh thái. Dự án cũng đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng người dân trên đảo và 

các cấp chính quyền địa phương. Các kết quả này đã được Hội đồng chuyên môn của 

Bộ Y tế đánh giá nghiệm thu vào năm 2016. Đây là những tín hiệu khả quan về tính khả 

thi và hiệu quả bước đầu của phương pháp này trong phòng SXH tại Việt Nam. 

Tóm tắt về phương pháp Wolbachia nhằm ngăn chặn sự lan truyền của bệnh SXH 

Dengue và Zika: 

Wolbachia là một loại vi khuẩn sống cộng sinh trong khoảng 60% các loài côn trùng có 

trong tự nhiên, ví dụ như ruồi giấm, chuồn chuồn, bướm và một số loài muỗi. Tuy nhiên, 

muỗi vằn (trung gian truyền bệnh SXH và Zika) thì lại không có sẵn vi khuẩn này. Các 

nhà khoa học đã cấy thành công vi khuẩn Wolbachia vào trứng muỗi vằn (Aedes 

aegypti), từ đó nở ra muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia và chúng tiếp tục sinh sản ra 

các thế hệ muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia. Trong cơ thể muỗi, vi khuẩn Wolbachia 

sẽ ức chế (ngăn chặn) sự xâm nhập và nhân lên của một số loại vi-rút, bao gồm vi-rút 

Dengue (gây bệnh SXH) và vi-rút Zika, do đó các vi-rút gây bệnh này hầu như không 

còn khả năng truyền từ muỗi sang người. Như vậy, vi khuẩn Wolbachia được đưa vào 

cơ thể muỗi vằn giúp muỗi tăng “sức đề kháng” với vi-rút gây bệnh, do đó có thể ví 

phương pháp này giống như “tiêm vắc-xin” cho muỗi. 

Muỗi vằn mang Wolbachia sau khi được thả ra thực địa sẽ cặp đôi, sinh sản và tự duy 

trì trong môi trường tự nhiên. Muỗi cái mang Wolbachia giao phối với muỗi đực mang 

hoặc không mang Wolbachia thì cũng đều sinh ra trứng nở thành thế hệ muỗi tiếp theo 

mang vi khuẩn Wolbachia, theo cơ chế mẹ truyền sang con. Trong khi đó, muỗi cái 

không mang Wolbachia (muỗi truyền bệnh) nếu giao phối với muỗi đực có Wolbachia 

thì trứng do con cái sinh ra sẽ không nở (do cơ chế bất hợp dịch bào), nhờ đó làm giảm 

số lượng muỗi truyền bệnh. Việc cặp đôi ngẫu nhiên và đặc tính sinh sản trong quần thể 

muỗi vằn như vậy qua nhiều thế hệ sẽ giúp cho muỗi Wolbachia dần chiếm ưu thế, giúp 

“cải tạo” quần thể muỗi tự nhiên và tiếp tục duy trì lâu dài mà không làm tăng số lượng 

muỗi ở cộng đồng. Cần lưu ý rằng muỗi mang vi khuẩn Wolbachia không “tiêu diệt” 



 

muỗi vằn tự nhiên, mà chúng cặp đôi/giao phối lẫn nhau. Việc thả cả muỗi đực và muỗi 

cái mang Wolbachia giúp cho loại muỗi này tự duy trì qua nhiều thế hệ, giúp phòng 

bệnh SXH và Zika một cách chủ động, lâu dài, góp phần bảo vệ sức khoẻ người dân và 

tiết kiệm chi phí cho xã hội. (Ở Trung Quốc, Singapore và một số nước khác, người ta 

đang thí điểm phương pháp chỉ thả muỗi đực mang Wolbachia, có tác dụng làm giảm 

số lượng muỗi sinh ra ở thế hệ sau. Muỗi đực không đốt người nhưng nếu không có 

muỗi cái mang Wolbachia thì chúng không duy trì được lâu dài). 

 

Hình minh hoạ cơ chế lan truyền vi khuẩn Wolbachia  

trong quần thể muỗi vằn. 

Muỗi vằn mang Wolbachia mà Dự án sử dụng để thả ở thực địa là muỗi có nguồn gốc 

địa phương, có vi khuẩn Wolbachia nhờ quá trình lai nhiều thế hệ muỗi đực địa phương 

với một số muỗi cái mang Wolbachia ban đầu. Chúng có các đặc điểm hình thái và thói 

quen sinh dưỡng giống như muỗi vằn tự nhiên (muỗi cái tìm hút máu người để có chất 

dinh dưỡng cần thiết cho trứng của chúng, muỗi đực chỉ ăn mật hoa/nước trái cây). Nếu 

nhìn bằng mắt thường thì chúng ta không thể biết được con muỗi nào có hay không có 

Wolbachia (điều này chỉ xác định được bằng các xét nghiệm kỹ thuật cao). Phương pháp 

Wolbachia có thể áp dụng đồng thời với các biện pháp khác nhằm phòng bệnh SXH và 

Zika. Vì không có phương pháp nào có hiệu quả tuyệt đối (100%) và trong cộng đồng 

vẫn có thể tồn tại một tỷ lệ muỗi vằn không mang Wolbachia, các nhà khoa học khuyến 

cáo người dân vẫn nên áp dụng các biện pháp phòng tránh muỗi đốt và xua, diệt muỗi 

thường áp dụng trong gia đình (cũng không cần lo giết nhầm cả muỗi “lành” mang 

Wolbachia).  

Lưu ý thêm: Muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia hoàn toàn KHÔNG PHẢI là 

muỗi biến đổi gen và không liên quan đến công nghệ biến đổi gen vì trong phương 

pháp Wolbachia không có bất cứ sự can thiệp nào vào hệ gen của muỗi. (Phương pháp 

dùng muỗi biến đổi gen là một phương pháp khác, được nghiên cứu thí điểm diện hẹp ở 

Brazil, Panama và một số nước khác, chưa bao giờ được thí điểm hay sử dụng ở Việt Nam. 

Phương pháp biến đổi gen chỉ thả muỗi đực đã bị làm thay đổi một số gen với tác dụng làm 

cho muỗi con sinh ra ở thế hệ sau sẽ bị chết trước khi đến tuổi trưởng thành. Phương pháp 

biến đổi gen không có tác dụng lâu dài nếu chỉ thả muỗi trong một đợt.) 

Để biết thêm thông tin về Dự án Hướng tới Loại trừ Sốt xuất huyết tại Việt Nam, xin vui 

lòng liên hệ: TS. BS. Nguyễn Bình Nguyên- Điều phối viên dự án tại thực địa 

 ĐT: 0986.270.276  Email: nguyen.nguyen@eliminatedengue.com.  
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