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Talisman	  Việt	  Nam	  chống	  lại	  nạn	  mua	  bán	  người	  thông	  qua	  hỗ	  trợ	  giáo	  dục	  

cho	  trẻ	  em	  gái	  có	  nguy	  cơ	  cao	  ở	  đồng	  bằng	  sông	  Cửu	  Long	  	  
	  
	  
Hôm	  nay,	  ngày	  27	  tháng	  09	  năm	  2013—Tại	  Thành	  phố	  Hồ	  Chí	  Minh—công	   ty	  Talisman	  Việt	  Nam	  
thông	  báo	  tiếp	  tục	  hỗ	  trợ	  cuộc	  đấu	  tranh	  chống	  nạn	  mua	  bán	  người	  thông	  qua	  việc	  tài	  trợ	  học	  bổng	  
cho	  các	  trẻ	  em	  gái	  có	  nguy	  cơ	  cao	  ở	  đồng	  bằng	  sông	  Cửu	  Long.	  Công	  ty	  sẽ	  tài	  trợ	  cho	  125	  học	  sinh	  nữ	  
tại	  02	  tỉnh	  Tiền	  Giang	  và	  An	  Giang	  thông	  qua	  chương	  trình	  Học	  bổng	  “Liên	  minh	  An	  Giang/Đồng	  Tháp	  
phòng	  chống	  mua	  bán	  người”	  (ADAPT)	  của	  Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình.	  Học	  bổng	  bao	  gồm	  học	  phí,	  
dụng	  cụ	  học	  tập,	  đồng	  phục,	  bảo	  hiểm	  y	  tế,	  phí	  phụ	  đạo	  và	  trại	  hè.	  Các	  suất	  học	  bổng	  sẽ	  được	  trao	  
kể	  từ	  năm	  học	  2013-‐2014.	  
	  
Tham	  dự	  buổi	  ký	  kết	  Thoả	  Thuận	  Hợp	  Tác	  gồm	  có	  ông	  Wayne	  Robson,	  Tổng	  Lãnh	  sự	  Canada	  tại	  Tp.	  
Hồ	  Chí	  Minh;	  ông	  Rob	  Mills,	  Phó	  Chủ	  tịch	  &	  Tổng	  Giám	  đốc	  công	  ty	  Talisman	  Việt	  Nam;	  Ông	  Henry	  
Groen,	   	   Phó	  Chủ	   tịch	   Ban	   Kinh	   doanh	  &	  Phó	   Tổng	  Giám	  đốc	   công	   ty	   Talisman	  Việt	  Nam;	   bà	  Diệp	  
Vương,	  Chủ	  tịch	  &	  Đồng	  sáng	  lập	  viên	  của	  Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình;	  và	  ông	  Colin	  McDonald,	  Giám	  
đốc	  Điều	  hành	  Phòng	  Thương	  mại	  Canada	  tại	  Việt	  Nam.	  	  	  
	  
Đây	  là	  năm	  thứ	  2	  công	  ty	  Talisman	  Việt	  Nam	  tiếp	  tục	  ủng	  hộ	  chương	  trình	  Học	  Bổng	  ADAPT	  nhằm	  
giúp	  các	  nữ	  sinh	  có	  nguy	  cơ	  bị	  lừa	  bán	  tại	  đồng	  bằng	  sông	  Cửu	  Long.	  Trong	  năm	  học	  2012-‐2013,	  công	  
ty	  đã	  tài	  trợ	  50	  suất	  học	  bổng	  tại	  tỉnh	  An	  Giang	  và	  tham	  gia	  tư	  vấn	  hướng	  nghiệp	  cho	  các	  học	  sinh	  
trong	  chương	  trình	  Học	  Bổng	  ADAPT	  tại	  trại	  hè	  2013.	  Ông	  Rob	  Mills,	  Phó	  Chủ	  tịch	  &	  Tổng	  Giám	  đốc	  
của	   Talisman	   Việt	   Nam	   nhấn	  mạnh	   động	   lực	   của	   công	   ty	   khi	   tham	   gia	   hỗ	   trợ	   vào	   dự	   án	   này	   là:	  
“Talisman	  cam	  kết	  đầu	  tư	  vào	  cho	  cộng	  đồng	  nơi	  chúng	  tôi	  đang	  hoạt	  động	  kinh	  doanh,	  chúng	  tôi	  
chú	  trọng	  vào	  các	  dự	  án	  về	  giáo	  dục	  và	  sức	  khỏe.	  	  Nguồn	  đầu	  tư	  này	  giúp	  nâng	  cao	  cơ	  hội	  tiếp	  cận	  
giáo	  dục	  để	  tăng	  khả	  năng	  kinh	  tế	  trong	  tương	  lai	  cho	  các	  trẻ	  em	  gái.	  Đây	  là	  một	  trong	  những	  ví	  dụ	  
điển	  hình	  về	  sáng	  kiến	  mà	  Talisman	  đã	  và	  đang	  theo	  đuổi	  nhằm	  thực	  hiện	   trách	  nhiệm	  đối	  với	  xã	  
hội”	  	  
	  
Chương	  trình	  Học	  Bổng	  ADAPT	  giúp	  các	  em	  gái	  từ	  11	  đến	  18	  tuổi	  tiếp	  tục	  đến	  trường	  và	  nâng	  cao	  
hiểu	  biết	  về	  nạn	  mua	  bán	  người	  cho	  gia	  đình	  và	  cộng	  đồng	  nơi	   các	  em	  sinh	  sống.	  Trong	  năm	  học	  
2010-‐2011,	  tỉ	  lệ	  bỏ	  học	  của	  các	  học	  sinh	  nhận	  học	  bổng	  ADAPT	  là	  11%	  so	  với	  gần	  27%	  tỉ	  lệ	  trung	  bình	  
bỏ	  học	  của	  riêng	  tỉnh	  An	  Giang.	  Qua	  quá	  trình	  làm	  việc	  với	  các	  nạn	  nhân	  bị	  mua	  bán	  trở	  về,	  Tổ	  chức	  
Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  nhận	  thấy	  rằng	  trình	  độ	  học	  vấn	  thấp	  hạn	  chế	  nghiêm	  trọng	  cơ	  hội	  nghề	  nghiệp	  
của	  các	  cô	  gái	  trẻ	  và	  khiến	  họ	  rơi	  vào	  nguy	  cơ	  cao	  bị	  lừa	  bán	  cho	  mục	  đích	  bóc	  lột	  lao	  động	  và	  tình	  
dục.	  Việc	  nâng	  cao	  trình	  độ	  học	  vấn	  cho	  các	  em	  gái	  có	  nguy	  cơ	  giúp	  nâng	  cao	  năng	   lực	  của	  họ	  khi	  
tham	  gia	  vào	  lực	  lượng	  lao	  động	  và	  đóng	  góp	  cho	  cộng	  đồng	  trong	  tương	  lai.	  Từ	  năm	  2005,	  Tổ	  chức	  
Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  đã	  cấp	  hơn	  4.100	  lượt	  học	  bổng	  cho	  các	  nữ	  sinh	  có	  nguy	  cơ	  bỏ	  học	  và	  nguy	  cơ	  
trở	  thành	  nạn	  nhân	  của	  nạn	  mua	  bán	  người.	  Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  định	  nghĩa	  “nguy	  cơ”	  đối	  
với	  các	  trẻ	  em	  gái	  ở	  các	  gia	  đình	  nghèo	  phải	  đối	  mặt	  với	  một	  hoặc	  nhiều	  hoàn	  cảnh	  sau:	  	  
•	   Có	  phụ	  nữ	  là	  chủ	  hộ	  
•	   Phụ	  nữ	  là	  nguồn	  thu	  nhập	  chính	  của	  gia	  đình	  
•	   Gia	  đình	  có	  người	  bị	  tàn	  tật	  hoặc	  mắc	  bệnh	  nặng	  
•	   Nhiều	  chị	  em	  gái	  không	  có	  việc	  làm	  
•	   Nhiều	  con	  gái	  trong	  độ	  tuổi	  có	  nguy	  cơ	  cao	  (10-‐25	  tuổi)	  
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“Chúng	  tôi	  vô	  cùng	  biết	  ơn	  sự	  hỗ	  trợ	  to	   lớn	  và	  không	  ngừng	  của	  công	  ty	  Talisman	  đối	  với	  chương	  
trình	  Học	  Bổng	  ADAPT	  vùng	  đồng	  bằng	  sông	  Cửu	  Long”	  Bà	  Diệp	  Vương,	  Chủ	  tịch	  &	  Đồng	  sáng	   lập	  
viên	  Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  phát	  biểu.	  “Thật	  khó	  để	  đặt	  ra	  một	  giá	  trị	  so	  với	  tác	  động	  tích	  cực	  
mà	   chương	   trình	  học	  bổng	  đã	  mang	   lại	   cho	   cuộc	   sống	   của	   các	   cô	   gái	   trẻ,	   bởi	   vì	   nó	  mang	  nhiều	   ý	  
nghĩa	  hơn	  là	  chỉ	  giúp	  họ	  tiếp	  tục	  đến	  trường.	  Học	  bổng	  này	  giúp	  các	  cô	  gái	  phá	  vỡ	  vòng	  nghèo	  đói	  	  
thông	  qua	  giáo	  dục	  và	  gia	  tăng	  tính	  tự	  lực	  để	  sống	  một	  cuộc	  sống	  ý	  nghĩa	  hơn.”	  	  
	  
Talisman	  Energy,	  Inc.	  

	  
Talisman	  Energy	  Inc.	  là	  một	  công	  ty	  toàn	  cầu	  về	  thăm	  dò	  và	  khai	  thác	  dầu	  khí,	  có	  trụ	  sở	  tại	  Canada.	  	  
Ba	  	  khu	  	  vực	  	  hoạt	  	  động	  	  chính	  	  của	  	  Talisman	  	  là	  	  Bắc	  	  Mỹ,	  	  Biển	  	  Bắc	  	  và	  	  Đông	  	  Nam	  	  Á.	  Công	  ty	  cũng	  
có	  danh	  mục	  đầu	  tư	  trong	  các	  lĩnh	  vực	  khai	  thái	  thăm	  dò	  quốc	  tế.	  Talisman	  cam	  kết	  kinh	  doanh	  an	  
toàn,	  có	  trách	  nhiệm	  về	  	  xã	  hội	  và	  môi	  trường,	  và	  được	  	  đưa	  vào	  	  bảng	  Chỉ	  số	  bền	  vững	  Dow	  Jones	  
(Bắc	  Mỹ).	  Talisman	  được	  niêm	  yết	  trên	  Thị	  Trường	  Chứng	  Khoán	  ở	  Toronto	  và	  New	  York	  dưới	  tên	  gọi	  
TLM.	  
	  
Tại	  Việt	  Nam,	  Talisman	  đang	  điều	  hành	  các	  dự	  án	  sau:	  Lô	  PM3	  Khu	  vực	  Điều	  hành	  Thương	  mại	  với	  
Malaysia	  (PM3-‐CAA),	  các	  Lô	  46-‐Cái	  Nước,	  133/134,	  135-‐136/03	  và	  05-‐2/10.	  Talisman	  còn	  là	  đối	  tác	  
của	  công	  ty	  Điều	  hành	  chung:	  Công	  ty	  Điều	  hành	  Chung	  Thăng	  Long	  của	  Lô	  15-‐2/01	  và	  Công	  	  ty	  	  Điều	  	  
hành	  Chung	  Trường	  Sơn	  của	  Lô	  46-‐02.	  	  Gần	  đây,	  Talisman	  đang	  đầu	  tư	  vào	  các	  Lô	  45,	  46/07	  và	  07-‐03	  
theo	  phương	  thức	  Hợp	  đồng	  Phân	  chia	  Sản	  phẩm	  (PSC).	  	  	  
	  
Như	  một	  phần	  chiến	  lược,	  Talisman	  cam	  kết	  thực	  hiện	  trách	  nhiệm	  công	  ty	  đảm	  bảo	  rằng	  các	  cộng	  
đồng	  nơi	  chúng	  tôi	  hoạt	  động	  kinh	  doanh	  được	  hưởng	  lợi	  từ	  hoạt	  động	  của	  chúng	  tôi.	  Talisman	  đã	  
đóng	  góp	  đáng	  kể	  vào	  việc	  phát	  triển	  nhiều	  dự	  án	  xã	  hội	  để	  thúc	  đẩy	  giáo	  dục,	  an	  toàn,	  môi	  trường	  
và	  giúp	  đỡ	  cộng	  đồng	  tại	  nhiều	  tỉnh	  thành	  của	  Việt	  Nam.	  	  
	  
Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  	  

Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	   là	  một	  tổ	  chức	  phi	   lợi	  nhuận	  số	  501	  (c)	  (3)	  và	  có	  thể	  khấu	  trừ	  thuế	  tại	  
Hoa	  Kỳ	  và	  được	  cấp	  phép	  hoạt	  động	  như	  là	  một	  tổ	  chức	  Phi	  chính	  phủ	  quốc	  tế	  tại	  Việt	  Nam	  được	  
thành	  lập	  năm	  2005	  với	  mục	  đích	  hỗ	  trợ	  các	  cộng	  đồng	  người	  Việt	  phát	  triển	  bền	  vững	  thông	  qua	  
việc	  nâng	  cao	  tính	  tự	  lực	  cho	  các	  chị	  em	  phụ	  nữ.	  	  

Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  đi	  đầu	  trong	  công	  tác	  phòng	  chống	  nạn	  mua	  bán	  người	  tại	  các	  vùng	  biên	  
giới	  Việt	  Nam	  bằng	  cách	  tạo	  thêm	  cơ	  hội	  tiếp	  tục	  đến	  trường,	  cung	  cấp	  nơi	  ở	  an	  toàn	  và	  các	  dịch	  vụ	  	  
hỗ	  trợ	  tái	  hòa	  nhập,	  mở	  rộng	  cơ	  hội	  kinh	  tế	  mới	  cho	  các	  thanh	  thiếu	  nữ.	  Chúng	  tôi	  đang	  thực	  hiện	  4	  
chương	  trình	  chính:	  (1)	  Giúp	  phòng	  chống,	  (2)	  Hỗ	  trợ	  tái	  hoà	  nhập,	  (3)	  Nâng	  cao	  năng	  lực,	  và	  (4)	  Vận	  
động	  chính	   sách.	  Từ	  năm	  2005,	   chúng	   tôi	  đã	  cấp	  hơn	  4100	   lượt	  học	  bổng	  học	  chữ	  cho	  các	   thanh	  
thiếu	  nữ	  thông	  qua	  chương	  trình	  Học	  bổng	  ADAPT,	  hơn	  800	  suất	  học	  bổng	  học	  nghề,	  hỗ	  trợ	  tái	  hoà	  
nhập	  cho	  hơn	  100	  nạn	  nhân	  bị	  mua	  bán	  trở	  về	  và	  nâng	  cao	  nhận	  thức	  về	  mua	  bán	  người	  cho	  hơn	  
10,000	  người	  dân	  và	  các	  cán	  bộ	  chính	  quyền	  địa	  phương.	  	  
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Bà	  Trần	  Thị	  Đan	  Phương,	  Điều	  phối	  viên	  Quan	  hệ	  
Cộng	  đồng	  
ttdphuong@talisman-‐energy.com	  	  
www.talisman-‐energy.com	  	  
	  
	  

Tổ	  chức	  Vòng	  Tay	  Thái	  Bình	  
Bà	  Mimi	  Vũ,	  Giám	  đốc	  Tuyên	   truyền	  &	  Quan	  hệ	  
Đối	  tác	  Chiến	  lược	  
mimivu@pacificlinks.org	  
www.pacificlinks.org	  


