
 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  
HỘI NGHỊ HƯỚNG ĐẠO THẾ GIỚI LẦN THỨ 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BỐI CẢNH. 
  
Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Hội nghị Huynh trưởng Hướng 
Đạo Thế Giới lần thứ 42 (42th World Scout Conference) năm 2021 buộc phải tổ chức trên nền tảng trực tuyến theo khuyến 
nghị và đồng thuận của đại đa số các Tổ chức Hướng đạo Quốc gia thành viên (NSOs) bỏ phiếu vào năm 2020 vừa qua. 
  
Sau nhiều nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng, Đoàn Đại biểu HĐVN đã “lên đường” tham gia Hội nghị với thành phần như sau: 

 
         6 Đại biểu chính thức: 

- Trưởng Nguyễn Tuấn –Ủy viên Quốc tế – Trưởng đoàn. 
- Trưởng Trần Minh Thiện 
- Trưởng Nguyễn Thiện Khánh 
- Trưởng Phan Tấn Luận 
- Trưởng Vũ Ngọc Hoàn 
- Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh 

         14 Đại biểu quan sát viên. 
- Trưởng Nguyễn Thái Hùng 
- Trưởng Nguyễn Đức Bình 
- Trưởng Trần Xê 
- Trưởng Võ Văn Tuấn 
- Trưởng Lê Hưởng 
- Trưởng Lê Anh Tuấn 
- Trưởng Lê Thái Sơn 
- Trưởng Hồ Hoàng Hoa 
- Trưởng Nguyễn Minh Tuấn 
- Trưởng Bùi Anh Tuấn 
- Trưởng Hoàng Đức Lâm 
- Trưởng Nguyễn Hoàng Bảo Huy 
- Trưởng Trần Tuấn Huy 
- Trưởng Nguyễn Hùng Quốc Dũng 
  

Chương trình Hội nghị giới thiệu những việc đạt được trong ba năm hiện tại, và tập trung vào việc đưa ra các quyết định quan 
trọng về tương lai của Hướng đạo. Các quyết định được đưa ra về các đề xuất của Hội nghị, chọn Chủ nhà đăng cai các sự kiện 
Hướng đạo Thế giới trong tương lai và bầu Ủy ban Hướng đạo Thế giới nhiệm kỳ tiếp theo. Trong suốt sự kiện, các phái đoàn 
sẽ có cơ hội chia sẻ các thực tiễn tốt nhất với các Tổ chức Hướng đạo Quốc gia khác, tìm hiểu về các cơ hội hợp tác với các 
đối tác và được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về tác động của Hướng đạo sinh từ khắp nơi trên thế giới. Khám phá 
chương trình nghị sự chi tiết để xem tất cả các phiên được cung cấp. 
  



 
 
 
 
 

THAM GIA CỦA ĐOÀN 
  
Thông thường, mở đầu một ngày làm việc vào lúc 15:00 giờ Việt Nam và chính thức bằng một phiên Toàn thể vào lúc 18:45 giờ 
Việt Nam cho đến 23:00 – Đoàn cũng đã chia nhau tham dự vào chương trình của các phiên hội thảo, các phiên thảo luận, các 
phiên chuyên đề do Hướng Đạo Thế giới, các đối tác khách mời tổ chức hoặc tham dự vào các sự kiện bên lề, gặp gỡ các ứng 
cử viên cho Uỷ ban HĐTG hoặc nghe thuyết trình về cách tổ chức của các nước đăng cai các sự kiện của Hướng Đạo Thế Giới 
vào các năm sau – hoặc tham gia vào khu triển lãm làm quen với hầu hết các nước trên toàn cầu – Hướng Đạo Việt Nam có tổ 
chức một gian hàng trưng bày rất phong phú đã được anh em trong và ngoài khu vực tán dương chúc mừng.  
Lần đầu tiên tham dự, đoàn HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM quyết tâm học hỏi, ghi nhận giao lưu và tiếp thu những sáng kiến của bè 
bạn khắp năm châu. Tuy nhiên vì trở ngại theo múi giờ nên đa số thành viên ít tham dự những phiên rơi vào giờ khuya từ 12:00 
đêm đến 5:00 sáng giờ Việt Nam. 
  
Trước mỗi ngày làm việc, đoàn Việt Nam tổ chức cuộc họp giao ban – nghe tóm tắt các nội dung kết quả của ngày hôm trước, 
tham khảo chương trình của ngày hôm nay, trao đổi những thách thức cũng như những kinh nghiệm của cá nhân cho mọi 
người tham khảo. 
   
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN TIẾN TỪNG NGÀY CỦA HỘI NGHỊ ( theo giờ Việt Nam - Ghi tóm tắt của nhóm nhật ký) 
  
NGÀY CHUẨN BỊ - 24.08.2021 

07:00 Mở cửa nền tảng và Phòng Triển lãm trực tuyến 
13:00 Cuộc họp các Trưởng đoàn của vùng Châu Á - Thái Bình Dương (Asia – Pacific Regional Meeting) với APR. 
thông qua quy trình hướng dẫn nền tảng kỹ thuật số, giới thiệu các dự thảo Nghị quyết và các sửa đổi, báo cáo công 
việc đã chuẩn bị cho Vùng, xác nhận tư cách thành viên tham dự.. 
Các Vùng có lịch họp riêng theo từng khu vực. 

17:00 – 20:00: Cuộc họp của Vùng Âu Á (Eurasia Regional Meeting) 
18:00 – 20:00: Cuộc họp của Vùng Ả Rập (Arab Regional Meeting) 
18:00 – 21:00: Cuộc họp của Vùng Châu Âu (European Regional Meeting) 
21:00 – 23:00: Cuộc họp của Vùng Châu Phi (Africa Regional Meeting) 

  
NGÀY 1 - 25.08.2021 

2:00 Chào mừng Thế giới – Kết nối trực tiếp tại khu vực triển lãm. 
5:00 Cuộc họp của Vùng Liên Mỹ (Interamerica Regional Meeting) 
7:00 Hoạt động tập trung tại Khu triển lãm cho đến 17:00  
16:00 Sinh hoạt tại khu triển lãm – đã có nhiều thành viên trong đoàn Việt Nam tham gia. 
18:00 Phiên hỗ trợ hằng ngày – mục đích để hướng dẫn mọi người cách vận hành của nền tảng (platform),  

thực hành giờ tinh thần cá nhân, và thư giãn với café ảo. 
18:45 KHAI MẠC – Hội nghị bước vào phiên làm việc chính thức.   

Trong phiên khai mạc này, người tham dự sẽ được tham gia vào: 
- Nghi thức thắp sáng ngọn lửa trại và ngọn nến Hội nghị. 
- Nghe phát biểu chào mừng của chủ tịch hội nghị - Trưởng Param Palany. 
- Tìm hiểu cách thức và quy trình bỏ phiếu (e-voting) 
- Bầu ban kiểm phiếu và Ủy ban nghị quyết của Hội nghị. 
- Nghe chủ tịch Ủy ban Hướng Đạo Thế Giới - Craig Turpie và Tổng thư ký WOSM - Ahmad Alhendawi 
báo cáo thành quả 3 năm (2017-2021) 
  Phần này có nhắc đến sự công nhận và thành quả của 3 thành viên mới – VIỆT NAM, AFGHANISTAN 
và SOLOMON ISLAND. 
- Suy ngẫm về khả năng phục hồi của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới trong và sau đại dịch covid-19. 
- Tìm hiểu kết quả của Diễn Đàn Thanh niên lần thứ 14 vừa bế mạc tuần trước (14th World Scout Youth 
Forum), phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của người trẻ trong Phong trào Hướng đạo. 
- Tìm hiểu sự ra đời của Hội nghị Hướng đạo thế giới trong suốt 101 năm qua. 

21:15 PHIÊN THẢO LUẬN TOÀN THỂ 1: Tìm hiểu những Dự Thảo Nghị quyết sửa đổi. 
 Đoàn Việt Nam đã chia nhau tham gia vào các phòng họp có nội dung riêng: 

 - Môi trường bền vững (Environmental Sustainability). 
 - Sự phát triển của Diễn đàn Hướng Đạo Sinh trẻ và Hội nghị Huynh trưởng (Evolving the Youth 
Forum and Conference). 
 - Lãnh đạo trong ôn hòa (Leadership in Peace)  



 
 

 
 
 - An toàn khỏi sự tác hại (Safe from Harm) 
 - Tổ chức sự kiện HĐ trong thế giới hiện đại (Scout Events in the Modern World) 
 - Hệ thống Phí thành viên của HĐTG (WOSM’s Registration Fee System). 
 - Sự tham gia của trẻ và Hệ thống cố vấn Trẻ - (Youth Engagement and the Youth Advisor System). 

22:00  Chấm dứt thời hạn gửi các bản kiến nghị sửa đổi Hiến chương và bỏ phiếu thông qua Dự thảo nghị quyết 
                 số 2021-B  về Hệ thống Phí thành viên của WOSM 
22:05 PHIÊN THẢO LUẬN TOÀN THỂ 2:  Khám phá Dự thảo Nghị quyết và Sửa đổi Hiến Chương. 
 Cũng như nội dung của phiên trước, mọi người trong đoàn đã đổi phòng để tìm hiểu thêm. 
23:55 PHIÊN KẾT THÚC ngày làm việc chính của Hội nghị. 
00:00 Phiên hỏi đáp và giao lưu  (networking) liên quan đến Dự thảo Nghị quyết và Sửa đổi Hiến chương. 
 (Đoàn Việt Nam nghỉ đêm – khuyến khích thành viên nào tham dự được thì tham dự tiếp vào các 

 chương trình). 
 NGÀY 2 - 26.08.2021 

01:00 - Mở những phòng kết nối (Networking rooms) 
 - Khu kết nối – Gặp bạn cũ và làm quen bạn mới (Networking Space Meet and Greet) 
02:00 Phần trao đổi kiến thức về chương trình “Hướng Đạo Sinh và các mục tiêu phát triển bền vững  
                (SCOUTS FOR SDGs). Có nhiều phòng theo nhiều ngôn ngữ để chọn (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập) 
03:00 Hội thảo với nhiều chủ đề do các NSOs trưng bày và diễn thuyết (showcases) 

- Điều chỉnh chương trình dành cho giới trẻ theo thực tế thời hậu Covid 19. 
  (Adapting the Youth Programme to A Post-Covid Reality) 
- Xây dựng Môi trường An toàn cho Trẻ em và Thanh thiếu niên.  
  (Building A Safe Environment for Children and Young People)  
- Sự Phản hồi và phục hồi sau đại dịch Covid-19.  
   (Covid-19 Response and Recovery) 
- Tạo hợp lực bằng cách củng cố Ban quản trị quốc gia.  
   (Creating Synergies by Strengthening National Board) 
- Bình đẳng giới - Một hành trình để tiếp tục.  
  (Gender Equality - A Journey to Continue) 
-  Phát triển thông qua bảy thành phần chính.  
   (Growing Through the Seven Key Ingredients) 
- Tăng cường sự tham gia của người trẻ vào quá trình ra quyết định.  
   (Increasing the involvement of young people in decision-making) 
- Gây quỹ từ tổ chức - áp dụng, quản lý và báo cáo.  
   (Institutional fundraising - applying, managing and reporting) 
-  Hành động khí hậu được thiết kế riêng.  
    (Tailored climate action) 
- Sức khỏe tinh thần của Người lớn trong Hướng đạo     
   (Well-being of Adults in Scouting) 

07:00  Tập trung hoạt động tại khu triển lãm (Exhibition Area) đến 17:00 giờ. 
15:00  Phiên hỏi đáp và giao lưu (networking) liên quan đến Dự thảo Nghị quyết và Sửa đổi Hiến chương.  

Dành cho những người chưa tham dự phiên trước đây. 
16:00 - Mở những phòng kết nối (Networking rooms) 
 - Khu kết nối – Gặp bạn cũ và làm quen bạn mới (Networking Space Meet and Greet) 
 - Sự kiện bên lề: Hướng đạo và Giải thưởng Quốc tế của Công tước Edinburgh - Một khuôn khổ cho 

 tương lai.  
Scouting and the Duke of Edinburgh’s International Award – A framework for the future. 

17:00 - Sự kiện bên lề: Gây quỹ để phát triển (Erick Frank Trust: Fundraising for Development). 
 - Phòng trưng bày của Hướng Đạo Thế Giới tại Khu triển lãm (World Scouting Showcase at the Exhibition 
Area). 
18:30 Phiên hỗ trợ hằng ngày – mục đích để hướng dẫn mọi người cách vận hành nền tảng  (platform),  

thực hành giờ tinh thần cá nhân, và thư giãn với café ảo. 
18:45 PHIÊN TOÀN THỂ: Tầm nhìn 2023 và Kế hoạch ba năm. 

Trong phiên khai mạc ngày thứ 2 này người tham dự sẽ được nghe: 
- Lời chào mừng các đại biểu trở lại phiên họp toàn thể của Chủ tịch Hội nghị. 
- Nghe Trưởng Jo Deman - thành viên Ủy Ban Hướng Đạo Thế giới 2017-2021 và Karin Nolke Grubström – 
Văn Phòng HĐTG  báo cáo tiến độ và những gì đã đạt được trong Chiến lược Hướng Đạo - Tầm Nhìn 2023. 
 



 

 
 
 
 

19:15 - Ghi dấu kỷ niệm sự phát triển của Phong trào và chào đón 3 Thành viên NSOs mới:  
Đây là thời điểm xúc động nhất đối với Hướng Đạo Việt Nam – Được giới thiệu chứng thư Công Nhận 
Thành Viên mới cùng với 2 Hội Hướng Đạo Afghanistan và Quần đảo Solomon trong tiếng vỗ tay của Hội 
nghị. (vỗ tay kỹ thuật số). 

19:45 PHIÊN ĐỘT PHÁ:  
Khám phá Kế hoạch 3 năm của Hướng đạo Thế giới (2021 – 2024) và sẽ là kế hoạch cuối cùng nhằm đạt 
được tầm nhìn 2023. Các đại biểu hội nghị được phân chia vào nhiều phòng Hội thảo theo tháng sinh và 
ngôn ngữ sử dụng. 
(có 3 phòng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ả rập, Tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Pháp) 

20:25  Giải lao 
20:30 PHIÊN TOÀN THỂ THỨ 2: Gặp gỡ Ứng cử viên vào Ủy ban Hướng đạo Thế giới nhiệm kỳ 2021-2024(WSC) 
22:05 PHIÊN TOÀN THỂ THỨ 3: Tài chính và sửa đổi Hiến chương (lệ phí WOSM) 
00:00 (Đoàn Việt Nam nghỉ đêm – khuyến khích thành viên nào tham dự được thì tham dự tiếp các chương trình) 

  
NGÀY 3 - 27.08.2021 

00:00 SỰ KIÊN BÊN LỀ:  
- Sáng kiến Huy động Thanh niên Toàn cầu (Global Youth Mobilization) 
- Trung tâm triển lãm: World Scouting Showcase – Dịch vụ của HĐTG. 

01:00 Sự kiện bên lề tiếp theo:  
- Trao quyền cho Trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 

02:00 Sự kiện bên lề tiếp theo: 
- Sự kiện cộng đồng vùng Châu Phi và Tây Âu (Africa & European Scout Region), giới thiệu những  
sự kiện cộng đồng. 

03:00 - Mở những phòng kết nối (Networking rooms) 
06:00 Hết thời hạn gửi các bản sửa đổi đối với các dự thảo nghị quyết và kế hoạch thế giới ba năm. 
 Hết thời gian gửi Dự thảo Nghị quyết về trường hợp Khẩn cấp. 
07:00 Tập trung hoạt động tại khu triển lãm (Exhibition Area). Đến 17:00 giờ. 
15:00 Giới thiệu sách “Hướng đạo cho trẻ em trên khắp hoàn cầu” (Scouting for Boys around the world) 
16:00 Hội thảo Xây Dựng Năng Lực và Đối Tác (Capacity Building and Partners Workshops). 

Có 7 lĩnh vực tự chọn: 
- Chuyển đổi kỹ thuật số trong Hướng đạo. (Digital transformation in Scouting) 
- Năm xu hướng truyền thông cần chú ý trong 3 năm tới (Triennium). 
- Mở rộng chương trình Trẻ để chào đón thanh niên tị nạn. 
- Đổi mới trong việc tăng trưởng thành viên - đóng góp vào Chương trình Nghị sự Tăng trưởng 
Toàn cầu. 
- Hỗ trợ Tổ chức Hướng đạo Quốc gia của mình trở thành các quốc gia bền vững về trung hoà   
   (carbon neutral). 

 - Hỏi đáp về sự cập nhật Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới. 
 - Hội làng những người nhận giải thưởng Sói đồng (Chỉ những đại biểu được mời) 

17:00 Mở Khu kết nối – Gặp bạn cũ và làm quen bạn mới (Networking Space Meet and Greet) 
17:30 Phiên hỏi đáp và kết nối công việc (networking) liên quan đến Dự thảo Nghị quyết và Sửa đổi Hiến chương 
18:30 PHIÊN HỖ TRỢ HẰNG NGÀY 
18:45 PHIÊN TOÀN THỂ: Tường trình và đăng cai tổ chức các Sự kiện Hướng đạo Thế giới sắp tới. 
20:00 LỬA TRẠI HƯỚNG ĐẠO QUỐC TẾ  
00:00 Phiên hỏi đáp về các sự kiện Hướng Đạo Thế Giới săp tới. (Q/A about upcoming World Scout Events) 

(Đoàn Việt Nam nghỉ đêm – khuyến khích thành viên nào tham dự được thì tham dự tiếp vào các chương 
trình) 

 
NGÀY 4 - 28.8.2021 

00:00 - Phiên hỏi đáp về các sự kiện Hướng Đạo Thế Giới săp tới. (Q/A about upcoming World Scout Events) 
 - Sự kiện bên lề - Kế hoạch cho việc Tình nguyện Quốc Gia (National Volunteering Plan). 
01:00 - Sự kiện bên lề - Hướng Đạo Vùng Liên Mỹ và Vùng Ả Rập sự kiện cộng đồng (Interamerica & Arab Scouts. 
 - Sự kiện bên lề - Hỏi đáp về việc cập nhật Tổ chức HĐTG phần 2. 
02:00 Hội thảo Xây Dựng Năng Lực và Đối Tác (Capacity Building and Partners Workshops)  

Có 5 lĩnh vực tự chọn song hành. 
- Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình bảo vệ trẻ em. 
- Đảm bảo an toàn trực tuyến. 



 
 
 

 
 
- Khám phá các ngôn ngữ của WOSM. 
- Đại diện cho phong trào Hướng đạo bên ngoài và ủng hộ các nhu cầu của Tổ chức Hướng đạo 
  Quốc gia của bạn. 
- Hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thể chất của những người trẻ tuổi. 

03:00 Mở những phòng kết nối (Networking rooms) 
07:00 Tập trung hoạt động tại khu triển lãm (Exhibition Area). 
15:00 Sự kiện bên lề - Trình bày về Quỹ phát triển của Tổ chức Hướng Đạo Liên Mỹ. 
16:00 Hội thảo với nhiều chủ đề do các NSOs trưng bày và diễn thuyết (showcases) 
 Các đại biểu tự chọn chủ đề và vào tham gia. 

- Xây dựng Tuyển dụng và giữ chân Thành viên. 
- Xây dựng liên kết để phát triển bền vững. 
- Xây dựng quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi cho Hướng đạo. 
- Chính sách và chiến lược đa dạng và hòa nhập. 
- Tài chính và quản lý rủi ro trong những thời điểm không chắc chắn. 
- Lập kế hoạch cho một tương lai kết hợp. 
- Hỗ trợ Người lớn trong Hướng đạo để tạo ra một môi trường an toàn. 
- Hỗ trợ Tổ chức Hướng đạo Quốc gia nâng cao sự phát triển tinh thần trong Chương trình Trẻ 
- Tác động của Hướng đạo trong môi trường nhân đạo. 
- Phương thế Người trẻ lãnh đạo - phát triển khả năng lãnh đạo thông qua Chương trình Trẻ. 

 - Sự kiện bên lề - Tổ chức Hướng Đạo Châu Phi. 
17:00 Mở Khu kết nối – Gặp bạn cũ và làm quen bạn mới (Networking Space Meet and Greet) 
 - Phiên hỏi đáp về các sự kiện Hướng Đạo Thế Giới sắp tới – Ban tổ chức Trại Họp Bạn Thế giới 2023 tại  

    Hàn Quốc trình bày và giải đáp. 
18:30 PHIÊN HỖ TRỢ HẰNG NGÀY 
18:45 PHIÊN TOÀN THỂ:  

Nghị quyết Hội nghị, Thông báo về nước đăng cai tổ chức các Sự kiện Hướng đạo Thế giới sắp tới, 
Công bố Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban HĐTG 2021-2024. Tại phiên này mọi người được nghe 
và tham dự: 
- Chủ tịch Hội đồng huynh trưởng Vùng Liên Mỹ báo cáo về tình hình sinh hoạt của các quốc gia 
trong Vùng hiện nay. 
- Đại diện HĐ Ba Lan nói về Safe from Harm . 
- Báo cáo của Trưởng Pia Melin Graasboll –là thành viên Hội đồng Hướng đạo Đan Mạch 2017-2021 
và 2021-2024. Trưởng ban tổ chức sự kiện “Diễn đàn Thế giới về giáo dục không chính thức lần thứ 
nhất vào năm 2019. Diễn đàn này đã mở ra tuyên bố RIO và xúc tiến sự hợp tác mạnh mẽ hơn của 
nhiều tổ chức giáo dục ngoài học đường, đánh dấu sự ra đời của nhóm BIG 6 (6 tổ chức giáo dục 
không chính quy dành cho người trẻ trên thế giới) 
- Báo cáo của ủy ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi nghị quyết và kế hoạch hành động cho HĐTG các 
năm 2021-2024. 
- Thảo luận và bỏ phiếu thông qua các dự thảo nghị quyết và kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2021-
2024 gồm các phần được ký số 2021 - A,B,C,D,E,F. 
- Tất cả các nội dung sửa đổi đều được thảo luận cách kỹ lưỡng, nghe trao đổi trực tiếp và phát 
biểu thẳng thắn để Đại hội Đồng biểu quyết thông qua từng chi tiết một. 

23:00 Phiên kết thúc cuối ngày thứ 4:  
- Hội nghị vui mừng công bố kết quả biểu quyết thông qua quyết định trao quyền tổ chức: 

+ Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới lần thứ 43 và Diễn đàn Hướng Đạo sinh Trẻ lần thứ 15 (43th 
World Scout Conference and 15th World Scout Youth Forum 2024) cho Hướng Đạo Ai Cập. 
+ Trại Họp Bạn Thế Giới Ngành Tráng 2025 (World Rover Moot) cho Bồ Đào Nha. 
+ Trại Họp bạn Thế Giới lần thứ 26  (26th World Scout Jamboree 2027) tại Ba Lan 

Hội nghị công bố kết quả bầu chọn Ủy Ban Hướng Đạo Thế Giới 2021-2024 (World Scout Committee) 
 + Tân chủ tịch của Ủy ban HĐTG – Trưởng Edward Andrew Andy Chapman (Hoa kỳ) 
 + Tân Phó chủ tịch - Trưởng Sarah Rita Kattan ( Lebanon)  
 + Tân Phó chủ tịch  - Trưởng Jo Deman (Bỉ)  

00:00 Đoàn nghỉ đêm – khuyến khích thành viên nào tham dự được thì tham dự tiếp vào các chương trình. 
 
 

 



 
 

 
 
NGÀY 29.8.2021 

00:00 Sự kiện bên lề - Hội đồng những người phản đối trong Hướng Đạo. 
 - Tham dự khu vực triển lãm. 
01:00  Phiên Hỏi đáp về cách thức tuyển các Tình nguyện Viên cho Hướng Đạo Thế Giới. 
 - Sự kiện bên lề - KISC event. 
02:00 Mở Networking Rooms 
03:00 Phiên Triển khai kế hoạch hành động từ kết quả của Hội nghị vào Tổ chức Hướng Đạo Quốc gia. 
 Có 5 phòng dành cho các ngôn ngữ khác nhau. 
07:00 Tập trung hoạt động tại khu triển lãm (Exhibition Area). 
15:00 PHIÊN HỎI ĐÁP – Chương trình tuyển Tình nguyện viên Quốc tế của WOSM trong 3 năm tới. 
15:30 Hội thảo hướng dẫn về chương trình “Hướng Đạo và Phát triển bền vững – Scout for SDSs” 
16:00 Sự kiện bên lề - Giới thiệu Vùng Châu Á Thái Bình Dương và Vùng Á Âu về các sự kiện cộng đồng. 
 - Song song có hội thảo về cách thức triển khai kế hoạch hành động từ kết quả của Hội nghị vào Tổ chức 
Hướng Đạo Quốc gia. 
17:00 Thánh lễ đặc biệt dành cho  Hội nghị và các đại biểu Công giáo – qua nền tảng Zoom. 
18:45 PHIÊN TOÀN THỂ: Nghị quyết Hội nghị và Phiên bế mạc. 
 Phiên cuối cùng của Hội nghị diễn ra với những nội dung chính rất đáng quan tâm và chú ý. 

- Mở đầu là báo cáo hoạt động JOTA-JOTI từ năm 2017-2021 với sự phát triển từ chủ đề cho hàng 
năm và số lượng người tương tác tăng lũy tiến, trong đó rất chú trọng đến chương trình tri ân các 
Huynh trưởng. 
- Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc và hoàn tất các phần trong Dự thảo Nghị quyết và chương 
trình hành động từ năm 2021- 2024 cho Hướng Đạo Thế Giới, lần lượt bỏ phiếu cho các phần Dự 
thảo 2021-G,H,I,J và K. 
- Việc bỏ phiếu rất nghiêm túc và đa số các ý kiến đều được Hội nghị tán thành cao. Trong đó có ý 
kiến số 21 về đề xuất 2021-G về việc loại bỏ Hệ thống Youth Advisor đã được Hội đồng biểu quyết 
không thông qua. 
- Giải Thưởng Sói Đồng – Bronze Wolf Award do Trưởng Kirty Brown làm chủ tịch đã trình bày về lộ 
trình trao giải trong 4 năm qua cho các Huynh trưởng đã có các đóng góp đặc biệt cho phong trào 
Hướng Đạo gần như cả cuộc đời mình. 
- Lời cám ơn của Ủy Ban Hướng Đạo Thế giới dành cho Trưởng Craig Turpie, trong nhiệm kỳ 2017-
2021. 
- Phát biểu đầy xúc động của Trưởng Craig Turpie khi hết nhiệm kỳ, cám ơn các cá nhân, tập thể và 
gia đình đã hỗ trợ, đồng hành suốt thời gian qua. 
- Lời chúc mừng và ra mắt Ban đại diện Hướng Đạo Trẻ (World Scout Youth Advisor) nhiệm kỳ 
2021-2024. 
- Lời chúc mừng và ra mắt Ủy Ban Hướng Đạo Thế Giới (World Scout Committee) nhiệm kỳ 2021-
2024 vừa được bầu ra. 
- Phát biểu chào mừng và ra mắt của Trưởng Edward Andrew Andy Chapman – Tân Chủ Tịch Ủy 
ban Hướng Đạo Thế Giới. 
- Sau cùng là lời cám ơn của Hội nghị dành cho Ban Tổ chức cùng các tình nguyện viên khắp nơi 
trên toàn Thể giới với nỗ lực không ngừng góp phần làm cho Hội Nghị Trực tuyến lần đầu tiên 
trong lịch sử và lớn nhất về quy mô Thế giới từ trước đến nay. 
Tiếp theo nghi thức bàn giao cờ Hướng Đạo Thế Giới cho đại diện chủ nhà tổ chức Hội Nghị tiếp 
theo vào năm 2024 – Hội Hướng Đạo Ai Cập. 

23: 55 Nghi thức lửa tàn và lời tuyên bố bế mạc –  
Chính thức khép lại Đại Hội Đồng Hướng Đạo Thế giới lần thứ 42 năm 2021. 
Các đại biểu nhận được thư mời lượng giá cá nhân về các mặt của Hội nghị. 

Đoàn Hướng Đạo Việt Nam trở về với sinh hoạt bình thường mới, mang theo nhiều tâm trạng và 
hoài vọng có được từ Hội nghị này. 

 
                Ngày 30 tháng 8 năm 2021 

 
Trưởng đoàn     Thư ký nhật trình 
Nguyễn Tuấn         Lê Hưởng – Nguyễn Hoàng Bảo Huy 

 


