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ABSTRACT 

The “Transfer of technology” approach is not really successful in transferring new technologies 
to poor farmers. More often than not, these new technologies do not respond to the needs and 
resources of the poor. Only richer farmers adapt these new technologies. Participatory 
Technology Development (PTD) was developed to fill the gap between technology development 
and poorer farmers. In 2001, the Mekong Delta Agricultural Extension project (MDAEP) 
introduced PTD in the Mekong Delta. As the extension in Viet Nam is mainly based on the 
transfer of “fixed models” (mo hinh), extension staff needed to be trained thoroughly in PTD. 
Therefore, the demands for training on extension skills (such as PTD) are huge and urgent in the 
Mekong Delta. This paper analyses the MDAEP training and coaching methodology and its 
results for the period 2002 – 2007. 
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TÓM TẮT 

Khuyến nông truyền thống “chuyển giao kỹ thuật” tỏ ra kém hiệu quả với hoạt động chuyển giao 
kỹ thuật tới nông dân nghèo, chỉ những nông dân khá - giàu hưởng lợi từ hoạt động này.  Từ 
năm 2001, dự án khuyến nông ĐBSCL  đã giới thiệu “Phương pháp phát triển kỹ thuật có sự 
tham gia (PTD)”, một cách tiếp cận của khuyến nông, vào hệ thống khuyến nông ở ĐBSCL. 
Phần lớn cán bộ khuyến nông (CBKN) ở ĐBSCL giỏi về kỹ thuật nhưng rất thiếu về kỹ năng 
khuyến nông. Do đó nhu cầu đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng khuyến nông cho CBKN là 
rất lớn và cấp bách. Báo cáo này tập trung phân tích phương pháp huấn luyện PTD của 
MDAEP. Kết quả cho thấy PTD là cách tiếp cận khuyến nông mới ở ĐBSCL, chỉ tập huấn PTD 
cho CBKN thôi chưa đủ, mà cần thiết phải có hoạt động giám sát, theo dõi,  đánh giá và huấn 
luyện liên tục sau tập huấn.  
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