
 

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ 

TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI LẦN THỨ 25 – 2023 SAEMANGEUM 

 

Kính gởi: Quý Châu trưởng, Quý Đạo trưởng, Quý Liên đoàn trưởng thuộc Đạo và Liên 
đoàn biệt lập cùng quý đơn vị trưởng, 

 

Kính thưa quý Trưởng, 

Tiếp theo thông báo số 1 về Trạo họp bạn thế giới lần thứ 25 vừa rồi, nay chúng tôi vui 
mừng gởi đến quý Trưởng Thông báo số 2 về việc Đăng ký tham dự Trại họp bạn thế giới lần 
thứ 25, sẽ được tổ chức tại Hàn quốc trong tháng 8/2023. 

Trại họp bạn thế giới là sân chơi lớn nhất của các Thiếu sinh trên toàn thế giới, được tổ 
chức 3 năm 1 lần. Việt Nam chúng ta đã có tham dự hai kỳ trại lần thứ 23 tại Nhật Bản và lần 
thứ 24 tại USA, nhưng những lần đó, chúng ta chỉ tham dự với số lượng rất ít do Ban tổ chức ấn 
định vì chúng ta chưa phải là thành viên chính thức của Phong trào Hướng đạo thế giới. 

Sau khi trở thành thành viên chính thức thứ 170 của WOSM ngày 10/01/2019, chúng ta 
có thể chính thức tham dự các sự kiện Hướng đạo thế giới, cụ thể là Hội nghị Hướng đọa thế giới 
vào tháng 8/2021 vừa qua và Trại họp bạn Hướng đạo thế giới lần thứ 25 này. 

Ban Điều Phối đã họp bàn và đã có quyết định cử Đoàn Hướng đạo Việt Nam tham dự Trại 
họp bạn lần thứ 25 này và đã cử các Trưởng sau đây đảm nhiệm các trách vụ trong Đoàn: 

- Tr. Nguyễn Tuấn        ; Trưởng đoàn. 
- Tr. Trương Bá Thắng : Phó đoàn. 
- Tr. Hoàng Đúc Lâm   : Phó đoàn. 

Trại họp bạn này cũng đánh dấu sự trở lại sân chơi Hướng đạo thế giới của Hướng đạo Việt 
Nam sau thời gian dài vắng bóng. 

Chúng tôi rất mong các em Thiếu sinh đủ điều kiện tích cực đăng ký tham dự sự kiện Hướng 
đạo lớn nhất hành tinh này. Trong suốt cuộc đời Hướng đạo của mình, mỗi em Thiếu sinh chỉ có 
1 – 2 cơ hội tham gia Trạị họp bạn Hướng đạo thế giới do quy định về độ tuổi (tính đến cả ngày 
tháng năm sinh), do đó mong các em đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.  

Chúng tôi cũng rất mong các Trưởng đủ điều kiện đăng ký Trại với trách vụ CMT và IST để 
có thể trải nghiệm các hoạt động Hướng đạo thế giới. Cũng xin lưu ý là IST sẽ do Ban tổ chức 
Trại Họp bạn duyệt xét để chọn sau khi có sự giới thiệu, đăng ký của Hướng đạo Việt Nam. 



 

Chúng tôi cũng rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của quý Trưởng Châu trưởng, 
Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng và Thiếu trưởng, Kha trưởng và nhất là quý phụ huynh đoàn sinh 
cho các đoàn sinh chúng ta có cơ hội tham dự Trại họp bạn thế giới này. 

Đây thục sự là cơ hội tốt cho tất cả chúng ta khi tham dự một Trại họp bạn Hướng đạo thế 
giới tổ chức tại Châu Á, tại một quốc gia gần với Việt Nam chúng ta. Các điều kiện đi lại, thời 
tiết,…hoàn toàn thuận lợi cho chúng ta. Mong tất cả chúng ta không bỏ lỡ cơ hội tốt này. 

Thông báo này đặc biệt nhấn mạnh việc đăng ký tham dự Trại Họp bạn Hướng đạo thế giới 
lần thứ 25 tại Hàn quốc. Các thông tin chung đã có trong Thông báo số 1. Tuy nhiên việc quyết 
định đăng ký là hết sức quan trọng, nên đề nghị các em và quý Trưởng xem kỹ và quyết định 
đăng ký để không trễ hạn. 

Mọi vấn đề có liên quan đến việc đăng ký được giao phó cho Tr, Hoàng Đức Lâm, Phó đoàn 
phụ trách Hành chánh.  

 

 

1. THÔNG TIN CHUNG: 
- Thời gian: 01 – 12/08/2023 
- Địa điểm: SaeManGeum, Jeollabuk-do, 

Hàn Quốc 
- Thành phần tham dự và độ tuổi: 

+ Đoàn sinh: là các em có ngày sinh từ 
22/07/2005 đến 31/07/2009 (từ 14 đến 18 tuổi) 

+ Nhóm quản lý đoàn CMT (Contingent 
Management Team): là các huynh trưởng theo 
đoàn để hỗ trợ đoàn sinh theo tỷ lệ sau: 

SL Đoàn Sinh SL CMT 
01 – 09 01 
10 – 18 02 
19 – 36 03 
37 – 72 05 
73 – 144 08 
145 – 288 14 
289 – 576 22 
577 – 1557 30 
1558 – 2304 40 
Trên 2305 Liên hệ KSA 
 



 

+ Nhóm dịch vụ quốc tế (IST: International Service Team): sinh trước ngày 31/07/2005 và đáp 
ứng điều kiện sau: 

 Phải giao tiếp thành thạo tiếng Anh hoặc/và tiếng Pháp 
 Phải sẵn sàng thực hiện tất cả các công việc cần thiết của kỳ trại 
 Phải tham gia kỳ trại như một thành viên đại diện quốc gia. 

Khoảng cách từ sân bay quốc tế Incheon (ICN) về đất trại: 280 Km 

Thời gian di chuyển dự kiến: 3 giờ và 30 phút 

(Xe sẽ có một điểm dừng tại khu vực nghỉ ngơi của đường cao tốc). 

2. CHƯƠNG TRÌNH TRẠI 
 

29 – 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 05/08/2023 06/08/2023 
IST đến 
đất trại và 
huấn luyện 
 
Lễ chào 
mừng IST 

 
Các đoàn 
đến đất 
trại 

 
Chương Trình của Trung Tâm Hướng Đạo Thế Giới 
Chương Trình Người Lớn trong Phong Trào (IST, CMT) 
 

 
Lễ Theo 
Tôn Giáo 
 
Chương 
Trình Giao 
Lưu Văn Hóa 

Chào Mừng 
 
Lễ Khai Mạc 
Trại 

 
Ngày Chương Trình Khách Thăm (Visitor) 
 
  

Hoạt động tiểu trại 
     

07/08/2023 08/08/2023 01/09/2023 10/08/2023 11/08/2023 12/08/2023 13-14/08/2023 
 
Chương Trình của Trung Tâm Hướng Đạo Thế Giới   
Chương Trình Người Lớn trong Phong Trào (IST, CMT) 
 

 
 
 
Các Đoàn 
Rời Đất 
Trại 

 
 
 
IST Rời Đất 
Trại  

Ngày Chương Trình Khách Thăm (Visitor) 
 

 
 
Lễ Bế Mạc 
Trại  

Hoạt Động của Trại 
 

 
Chia Tay 

 

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI LẦN THỨ 25 

Lưu ý quy định về tỷ lệ đoàn sinh và huynh trưởng (CMT) của Ban Quản Trại: 09 đoàn + 1 
Huynh Trưởng. Huynh Trưởng đi kèm đoàn sinh sẽ do Châu giới thiệu. 

Đối với Đoàn sinh, Huynh trưởng (CMT), Phục vụ trại (IST) 

o Đăng ký theo đơn vị đợt 1: từ 06/11/2021 đến 30/11/2021 (đăng ký theo Mẫu 1) 



 

o Đăng ký bổ sung: từ 30/11/2021 đến 06/12/2021 (đăng ký theo Mẫu 1) 
o Đăng ký theo mẫu cá nhân theo yêu cầu của Trạị: từ 07/12 đến 20/12/2021 (hình thức 

đăng ký trực tuyến sẽ được bổ sung sau khi hoàn thành Mẫu 1) 

Lưu ý: Phục vụ trại (IST) đăng ký theo mẫu riêng (Mẫu IST), được Trưởng đơn vị xác nhận 
và gửi về BTC cùng Mẫu 1 trước ngày 06/12/2021. 

 

 

 
4. TRẠI PHÍ TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI LẦN THỨ 25 

Trại phí chung: 6,930,000 VNĐ/ Trại sinh (bao gồm: Đoàn sinh, Huynh trưởng, IST).  

Trại phí này bao gồm: 

o Lều đơn và chiếu ngủ 
o Các bữa ăn từ tối ngày 01/08 đến sáng ngày 12/08 

*** Đối với IST, từ tối 29/07 tới sáng ngày 13/08 

o Thiết bị nấu ăn (chưa bao gồm dụng cụ cá nhân như muỗng dĩa) 

*** Chi tiết sẽ được cũng cấp sau 

o Bộ dụng cụ trại cho đơn vị (tấm trải, bàn, ghế) 
o Vật phẩm trại: Khăn quàng, logo, thẻ nhận diện 
o Dịch Vụ Vận chuyển (Từ sân bay quốc tế Incheon đến đất trại và ngược lại) 

      Trại phí chưa bao gồm: 

o Vé máy bay khứ hồi SGN – ICN – SGN (Giá dự báo: 8 – 10 triệu VNĐ) 
o Thị Thực Hàn Quốc (Visa) (Giá dự báo: 2 triệu – 2.5 triệu VNĐ) 
o Chi phí theo đoàn (quà tặng, logo, đồng phục đoàn, khăn quàng đoàn, và các vật 

phẩm khác liên quan tới đoàn) (Dự báo: 1 triệu VNĐ, tùy vào số lượng tham gia) 
o Bảo hiểm du lịch quốc tế (120,000VNĐ cho 12 ngày) 

 

Xin lưu ý, hiện tại chưa thể kiểm tra được giá vé máy bay và giá visa của năm 2023 nên 
chỉ dự kiến để Anh Chị Em nhắm chừng tổng chi phí cho chuyến đi này (khoảng 20 – 25 triệu 
VNĐ) 

Để xác nhận đăng ký, Quý Trưởng, Đoàn sinh, IST vui lòng đóng trại phí ứng trước (theo 
quy định của Ban tổ chức Trại): 2.100.000 VNĐ/ người về cho Châu phụ trách đơn vị. Hạn chót 
đóng trại phí ứng trước: 20/12/2021. 

 



 

Mọi Thắc Mắc Xin Liên Hệ:  

- Tr. Hoàng Đức Lâm – Điện thoại : 0917 733 994 
                                     Email: wsj.hdvn2023@gmail.com 

                                                Fanpage: https://www.facebook.com/TRẠI-HỌP-BẠN-THẾ-
GIỚI-LẦN-THỨ-25-25th-WSJ-2023-365151607480733/ 

   

 Rất mong đón nhận các đăng ký tham dự Trại họp bạn của các em và quý Trưởng. 

Trân trọng kính chào, 

 

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2021 

                             TM. Đoàn HĐVN tham dự Trại họp bạn HĐTG lần thứ 25 

       Trưởng đoàn, 

         

                                                                   

Nguyễn Tuấn 

               ĐT: 0938 557 589 
                                                                                 Email: wsj.hdvn@gmail.com 

 

+ Đề nghị các Ủy viên liên lạc các Châu triển khai đến các đơn vị trong Châu. 
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