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ABSTRACT 

At the end of 2001, the Mekong Delta Development Research Institute (MDI) of Cantho 
University and the VVOB organization of Belgium implemented the Mekong Delta 
Agricultural Extension Project (MDAEP) at four pilot sites of provinces in the Mekong 
Delta: Soc Trang, An Giang, Ca Mau and Ben Tre.  Up to the year 2003, the project was 
spread to eight more sites, covering all remaining provinces of the Mekong Delta and 
gained experiences in introducing the Participatory Technology Development (PTD) into 
extension activities.  Experiences and lesson learnt from PTD practicing at these pilot 
sites led to follow-on phase 2 (2005-2007) - institutional integration of PTD into 
agricultural extension activities, started on October, 2005.  The MDAEP used this 
successful example of local innovation as an entry-point to introduce PTD - an approach 
of participatory agricultural extension into the existing extension system of the Mekong 
Delta provinces. 

Key words: agricultural extension, Participatory Technology Development, 
institutionalization, participatory agricultural extension 

Title: Participatory agricultural extension in the Mekong Delta: the route and         
milestones in the process of institutionalization 

TÓM TẮT 

Cuối năm 2001, Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Viện PTĐB) 
thuộc Đại học Cần Thơ và tổ chức VVOB thuộc Vương Quốc Bỉ, thực hiện dự án Khuyến 
nông đồng bằng sông Cửu Long (MDAEP) ở 4 điểm thí điểm thuộc 4 tỉnh của ĐBSCL: 
Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau và Bến Tre.  Đến năm 2003 có thêm 8 điểm thí điểm mới 
trải khắp 8 tỉnh còn lại của ĐBSCL và đã đạt được những kinh nghiệm trong việc giới 
thiệu phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD) vào hoạt động khuyến nông.  
Những kinh nghiệm và những bài học rút ra được trong việc thực hiện PTD ở những 
điểm thí điểm này đã dẫn đến giai đoạn 2 (2005-2007) - lồng ghép PTD vào hoạt động 
khuyến nông thường xuyên, bắt đầu vào tháng 10/2005.  Dự án sử dụng ví dụ thành công 
này như là điểm khởi đầu để đưa cách tiếp cận PTD - khuyến nông có sự tham gia  vào 
hệ thống khuyến nông đang hiện hữu tại các tỉnh ĐBSCL.  
Từ khóa: khuyến nông, phát triển kỹ thuật có sự tham gia, thể chế hóa, khuyến nông 
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