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Lời mở đầu 

 

Phát xuất từ nhu cầu thực tế là mong muốn các em Hướng đạo sinh được sinh 

hoạt trong một “Môi trường an toàn”. Hội nghị HĐTG năm 2002 đã thông qua  Nghị 

quyết về An toàn khỏi Nguy hại (Safe From Harm). Sau đó, Phong trào Hướng đạo tại 

các quốc gia thành viên đã bắt đầu áp dụng Nghị quyết An toàn khỏi Nguy Hại trong 

các hoạt động của mình  để tránh bớt những hệ lụy liên quan đến vấn đề xâm hại, lạm 

dụng đã gây ra cho các hội HĐ  quốc gia. Năm 2017 Chính sách An toàn Khỏi Nguy 

hại (Safe From Harm Policy) đã được Hội nghị HĐTG thông qua, đây là kết quả của 

một công việc tích lũy kể từ khi hội nghị thông qua Công ước Liên hiệp quốc về Quyền 

của Thanh niên/The Rights of the Youth năm 1990. 

Ở cấp độ thế giới, Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại sẽ chi phối Chính sách 

Chương trình trẻ (Youth Progamme Policy) & Chính sách Người lớn trong Phong trào 

(Adult in Scouting Policy) và các sự kiện HĐ nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu khả năng 

gây nguy hại cho trẻ em và thanh thiếu niên. Những yếu tố này rất quan trọng, là một 

phần không thể thiếu được trong việc thực hiện các Chương trình Trẻ Quốc gia, và 

trong các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm, hỗ trợ, đào tạo và lưu trữ hồ sơ của người 

trưởng thành trong PTHĐ. 

Trong bối cảnh sinh hoạt HĐ tại VN hiện nay, khi mà PTHĐ VN chúng ta vừa 

được HĐTG công nhận, để bảo vệ những hoạt động của PTHĐ VN an toàn, thì việc 

thực hiện chương trình này lại càng trở nên bức thiết hơn nữa. An toàn Khỏi Nguy hại 

là một chủ đề rất mới đối với HĐVN, chỉ được nghiên cứu và từng bước thông hiểu 

trong vài năm trở lại đây. Nhưng nó chưa được thực hiện như một chính sách quan 

trọng để bảo vệ PTHĐVN nói riêng hay PTHĐTG nói chung. Vì thế, Ủy ban  An toàn 

Khỏi Nguy hại  đề xuất chiến lược thực hiện chương trình An toàn Khỏi Nguy hại cho 

các hoạt động trong PTHĐVN dựa trên nền tảng Chính sách An toàn Khỏi Nguy hại/ 

Safe From Harm Policy của WOSM. 

 

Điều phối viên chính sách An toàn Khỏi Nguy hại – Hướng Đạo Việt Nam. 

       

LT. Nguyễn Trọng Luyện 
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MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH  

 

Mục tiêu tổng quát 

❖ Hình thành môi trường an toàn cho các hoạt động của Phong 

trào Hướng đạo Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể  

1. Thông hiểu các nội dung phù hợp về chương trình An toàn Khỏi 

Nguy hại đến tất cả các cấp. 

2. Tổ chức mạng lưới quốc gia về An toàn Khỏi Nguy hại của HĐVN. 

3. Soạn thảo nội dung & Tổ chức thi online lấy chứng chỉ An toàn 

Khỏi Nguy hại cho các Trưởng, tình nguyện viên người lớn & các 

bên có liên quan. Hổ trợ thi lấy chứng chỉ SFH của WOSM. 

4. Tất cả các Huynh trưởng HĐVN phải ký vào văn bản cam kết về qui 

tắc ứng xử của HĐVN khi tham gia các hoạt động Hướng đạo. 

5. Cuối năm 2023 tất cả các Trưởng đơn vị phải có chứng chỉ An toàn 

Khỏi Nguy hại của HĐVN. 
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I. CẤU TRÚC TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI 

HĐVN 

Bối cảnh 

Xuất phát từ những hoạt động tự phát của Toán Sinh Hoạt Ngành Tráng về việc 

thông hiểu các nội dung về xâm hại và lạm dụng cũng như việc quản lý rủi ro từ năm 

2017. Sau đó Ban Điều Hành HĐVN quyết định đưa chương trình này áp dụng vào các 

hoạt động của PTHĐVN (Đặc biệt là Khối Ban Điều Hành). Toán Sinh Hoạt Ngành 

Tráng đã biên soạn Bộ Qui tắc ứng xử của PTHĐVN dành cho các Huynh trưởng & 

Người lớn trong phong trào và đã được thông qua tại Hội Nghị Huấn Luyện toàn quốc 

năm 2018 tại Đà Nẵng. Năm 2021 một Tiểu ban Bảo Vệ Đoàn  Sinh được thành lập 

nhằm phục vụ cho các hoạt động của Ủy ban Chương Trình Trẻ HĐVN,  những hoạt 

động của Tiểu ban này chỉ là những bước khởi đầu với những chức năng hạn chế là 

phục vụ cho các trại họp bạn lớn.  

Cụm từ “Bảo vệ đoàn sinh” chưa lột tả được ý nghĩa, chức năng, vai trò & vị trí của 

chương trình SFH của WOSM. Vì phạm vi tác động của chương trình SFH rộng hơn 

như thế nhiều, nó không chỉ tác động đến đoàn sinh mà còn tác động đến các Trưởng, 

tình nguyện viên, người lớn trong phong trào và các bên có liên quan. Nên chúng tôi 

đề nghị không dùng từ Bảo vệ đoàn sinh nữa và đổi cụm từ “Safe From Harm” thành 

“An toàn Khỏi Nguy hại” cho đủ nghĩa. 

Trên thế giới, ở Hội Hướng đạo các quốc gia thành viên của WOSM, Ủy ban An 

toàn Khỏi Nguy hại/Safe From Harm Committee là một bộ phận phục vụ độc lập nằm 

trong Hội Hướng đạo Quốc gia, có nhiệm vụ chi phối các hoạt động Hướng đạo, đặc 

biệt là tập trung vào Chương trình trẻ, Người lớn trong Phong trào, các Tổ chức và các 

sự kiện Hướng đạo nhằm tránh hay giảm thiểu tối đa các lạm dụng, xâm hại và rủi ro 

xảy ra trong các hoạt động HĐ. Hiện nay Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại của PTHĐVN 

dần được hình thành và cơ cấu như sơ đồ được trình bày dưới đây. 

 

Cấu trúc tổ chức mạng lưới An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia 

Theo chính sách của WOSM, chương trình An toàn Khỏi Nguy hại được thực hiện 

bởi Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia (Safe From Harm Committee). Ủy ban 

này chi phối tất cả các hoạt động của PTHĐ nhằm tạo ra “Môi trường An toàn” cho 

các hoạt động của PTHĐ. Ngoài ra, Ủy ban này còn hợp tác với chính quyền sở tại và 
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thế giới để hổ trợ cho việc thực hiện “Quyền trẻ em” Và “Quyền Thanh Niên” tại các 

quốc gia này. 
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Biểu đồ 1: Phân cấp chương trình An toàn Khỏi Nguy hại của 

HĐVN 

 

 

 

Biểu đồ trên thể hiện 4 cấp trong mạng lưới An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia 

của HĐVN. Mạng lưới này sẽ giúp cho Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại có thể thực 

hiện được chương trình An toàn Khỏi Nguy hại trong Phong trào HĐVN.  

Trên thực tế, mỗi thành viên người lớn trong PTHĐ VN phải ý thức rằng mình 

là một thành viên góp phần vào việc tạo ra một môi trường an toàn cho các em Hướng 

đạo sinh trong các hoạt động Hướng đạo. 
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II. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CÁC CẤP TRONG VIỆC THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI CỦA HĐVN 

Cấp 1: Cấp quốc gia - Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại 

 

Ủy Ban được cấu thành bởi các bộ phận sau: 

1. Nhóm chuyên gia: Theo chính sách SFH của WOSM, nhóm chuyên gia này sẽ 

hổ trợ về mặt Y học, Tâm lý học, Xã hội học và Pháp lý cho PTHĐ. Bao gồm 

các thành phần sau:  

➢ Chuyên gia về y tế: Giáo sư Y khoa, Bác sĩ, Bác sĩ Phụ trách y tế cộng 

đồng… 

➢ Chuyên gia về Tâm lý học: Các chuyên gia Tâm lý. 

➢ Chuyên gia về luật: Luật sư. 
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➢ Chuyên gia về pháp luật: Thành viên của Bộ Tư Pháp. 

➢ Đại diện các tổ chức về Quyền trẻ em & Quyền Thanh niên: Ở VN chúng ta 

có lẽ là Đại diện của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt nam hoặc Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em. 

 Trong bối cảnh của HĐVN hiện tại, chỉ  có thể có  3 loại chuyên gia về các lĩnh 

vực như Y tế, Tâm lý học và Luật (Đã có sẵn trong phong trào HĐVN hiện nay). 

2. Bộ phận tổ chức sự kiện: Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện 

hổ trợ cho sự thông hiểu, quảng bá, xưởng, hội thảo chuyên đề… nhằm thực hiện 

một số nhiệm vụ của Ủy ban ATKNH. Mặt khác, các thành viên trong Ủy ban 

ATKNH sẽ tham gia vào quá trình đánh giá rủi ro, xâm hoại, lạm dụng có thể 

xảy ra trong các dự án tổ chức các sự kiện quốc gia của HĐVN và đề xuất biện 

pháp khắc phục. 

3. Bộ phận Huấn luyện: Thành viên của bộ phận này là các Huấn luyện viên của 

các xưởng ATKNH vừa qua. Về tương lai, do yêu cầu phải nâng cấp về nội dung 

& phương pháp huấn luyện, bộ phận này sẽ mời một số chuyên gia bên ngoài 

Phong trào tham gia huấn luyện thêm. 

4. Đại diện các Châu: Đây là những thành viên được mời gọi, tuyển chọn từ các 

Châu để giúp Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia và các Toán An toàn 

Khỏi Nguy hại của Châu quản lý mạng lưới ATKNH của Châu mình phụ trách, 

nhằm thực hiện chính sách SFH của WOSM đề ra. 

5. Đại diện các Ngành: Nhiệm vụ nghiên cứu các nội dung huấn luyện phù hợp về 

An toàn Khỏi Nguy hại ở lứa tuổi ngành mình phụ trách, nhằm soạn thảo và đưa 

ra các nội dung ATKNH mang tính thực tiển trong hoạt động của Ngành đến các 

Huynh trưởng, phụ huynh và các em HĐS trong ngành. Có thể đang cai tổ chức 

các hội thảo, xưởng về ATKNH vào sinh hoạt của ngành hoặc các bài khóa bổ 

xung trong chương trình huấn luyện trại trường từ cấp Căn bản, Dự bị, Huy hiệu 

rừng đến các cấp cao hơn. 
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Nhiệm vụ của Ủy Ban ATKNH 

 

 

1. Cập nhật thông tin để tham mưu: 

Bao gồm các công việc sau: 

➢ Dịch các tài liệu SFH của WOSM như chính sách về SFH ở các cấp khác 

nhau (Thế giới, Vùng, Quốc gia). 

➢ Dịch các tài liệu SFH của các quốc gia thành viên APR hay các Hội Hướng 

đạo thành viên của WOSM có điều kiện gần giống với HĐVN để học hỏi 

về việc thực hiện chương trình SFH của ở quốc gia này. 
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➢ Cập nhật các thông tin mới có liên quan đến chương trình SFH quốc gia 

và thế giới. 

➢ Cập nhật các thông tin cần lưu ý về việc thực hiện chương trình ATKNH 

của HĐVN (Các trường hợp hay tình huống đặc biệt xảy ra tại đơn vị). 

2. Tham gia sinh hoạt SFH quốc tế & Báo cáo với WOSM: Các thành viên này 

có vai trò như một thành viên phụ trách về liên lạc quốc tế, đòi hỏi phải có khả 

năng tốt về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và khả năng giao tiếp quốc tế để 

giúp Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại tiếp xúc và tham gia các sự kiện quốc tế về 

SFH cũng như việc báo cáo thường kỳ cho WOSM. 

3. Soạn chính sách, chiến lược, nội dung huấn luyện để thực hiện chương trình 

ATKNH cho HĐVN: 

Đây là một công việc quan trọng của Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại khi HĐVN 

hội nhập với thế giới. Ở thế giới, chương trình này bắt đầu từ năm 2002, chương 

trình này được tiến hành không đồng đều ở những quốc gia thành viên. Còn ở 

nước ta, công việc này chỉ mới bắt đầu ở bước thông hiểu về các nội dung xâm 

hại, lạm dụng ở một số Trưởng & HĐS trong thời gian gần đây. Vì thế, chúng ta 

chưa có văn bản chính thức về các chính sách và chiến lược của chương trình 

ATKNH của HĐVN.  

4. Thông hiểu theo cấp, thông hiểu theo lứa tuổi, thông hiểu theo đối tượng: 

Nội dung thông hiểu các cấp không hoàn toàn giống nhau tùy theo mục đích của 

từng cấp. Nếu như ở cấp Đại Hội đồng, Ủy ban, Châu việc thông hiểu sẽ tập 

trung nhiều đến Chính sách, Chiến lược. Thì ngược lại, ở cấp đơn vị, các em, 

phụ huynh, tình nguyện viên người lớn và các bên có liên quan lại tập trung vào 

các nội dung thông hiểu và thực hành cách phòng tránh, nhận diện nguy cơ, phản 

ứng lại các xâm hại, lạm dụng cùng qui trình báo cáo khi bị xâm hại, lạm dụng 

phù hợp theo lứa tuổi của ngành. Điều này rất cần sự hợp tác của các Ủy viên 

Huấn luyện & Sinh hoạt của ngành tham gia chương trình. 

5. Biên soạn lại nội dung & hình thức thông hiểu cho phù hợp với nhóm tuổi 

của ngành: Các Ủy viên Sinh hoạt & Huấn luyện ngành sẽ dựa trên đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi ngành mình phụ trách mà biên soạn lại nội dung thông hiểu 

và phương pháp truyển đạt cho phù hợp. 

6. Đánh giá: Đây là hoạt động thường qui của WOSM dùng cho tất các các chương 

trình hoạt động của PTHĐ nhằm đánh giá năng lực, hiệu quả của các chương 

trình khi đưa vào thực hiện tại các hội HĐQG.  

Dựa vào hướng dẫn của WOSM về SFH và các Bộ Công cụ đánh giá toàn cầu 

(GSAT) của HĐTG, Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại sẽ soạn các bộ công cụ đánh 

giá cho 4 cấp thực hiện bao gồm quá trình tự đánh giá và được đánh giá. 
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Cấp 2: Cấp Châu 

Dưới sự hổ trợ của Châu trưởng và các Ủy viên của Châu, Toán An toàn Khỏi 

Nguy hại của Châu được thành lập. Theo quan điểm của WOSM, thành viên của toán 

nên là những người đang có trọng trách trong Châu thì càng tốt, vì chương trình An 

toàn khỏi Nguy hại sẽ được lồng ghép vào các hoạt động của Châu. Ví dụ: Khi đi tiền 

trạm khảo sát thực địa để tổ chức các sự kiện của Châu, thì thành viên của toán sẽ làm 

thêm một công việc là đánh giá rủi ro của sự kiện và đề xuất khắc phục với Ban Tổ 

chức sự kiện. Vì thế, nếu Trưởng phụ trách Chương trỉnh trẻ của Châu là thành viên 

của Toán ATKNH Châu thì thật là thuận lợi cho công việc thực hiện chương trình SFH 

của Châu. 

 

Cấp Châu sẽ hổ trợ cho Toán ATKNH của Châu thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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1. Thông hiểu cho các thành viên của Châu và các Trưởng đơn vị. Nếu Châu chưa 

đủ điều kiện thực hiện công việc này, thì sẽ nhờ sự hổ trợ từ Ủy ban ATKNH. 

2. Cung cấp các nguồn tài nguyên được chuyển giao từ Ủy ban An toàn Khỏi Nguy 

hại Quốc gia cho Trưởng đơn vị (Tài liệu về Chính sách, nội dung giảng dạy & 

các bộ công cụ…). 

3. Tổ chức, quản lý ATKNH trên không gian mạng của Châu. 

4. Đánh giá & Báo cáo công việc về thực hiện chính sách ATKNH hàng năm cho 

Ủy ban ATKNH Quốc gia. 

 

Cấp 3: Trưởng đơn vị 

Trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về sự an toàn của các em HĐS 

trong mọi hoạt động của đơn vị mình phụ trách. Và thường, trưởng có thể là người phát 

hiện, là nhân chứng và là người thụ lý ban đầu những trường hợp bị xâm hại, lạm dụng 

xảy ra trong đơn vị mình. Sau đó mới yêu cầu sự hổ trợ từ Châu & Ủy ban ATKNH 

nếu cần. Vì thế, Trưởng đơn vị phải nắm rõ các nội dung chống xâm hại, lạm dụng 

cũng như cách xử trí và qui trình báo cáo của Ủy ban ATKNH HĐVN. 

 

 

Công việc của Trưởng đơn vị: 
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1. Thông hiểu các nội dung vể xâm hại & lạm dụng có thể xảy ra cho đơn vị mình 

và cách phòng chống cho các em HĐS, phụ huynh, tình nguyên viên người lớn 

và các bên có liên quan tham gia sinh hoạt cùng với đơn vị mình. 

2. Nhận diện những nguy cơ của việc xâm hại & lạm dụng có thể xảy ra trong đơn 

vị mình phụ trách để có thể có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

3. Có phản ứng tích cực và thích hợp với các trường hợp xâm hại & lạm dụng khi 

đã xảy ra. 

4. Báo cáo lại việc thực hiện chính sách ATKNH của HĐVN và những trường hợp 

đặc biệt đã xảy ra cho đơn vị mình. Kiến nghị cách giải quyết nếu có. 

5. Thực hiện tự đánh giá theo mẫu của Ủy ban ATKNH HĐVN.  

Quá trình đánh giá gồm hai hình thức:  

- Tự đánh giá 

- Được đánh giá 

 

Cấp 4: Phụ huynh, tình nguyên viên người lớn, đoàn sinh và các bên có liên quan 

Các thành viên ở cấp 4 trong mạng lưới An toàn Khỏi Nguy hại của HĐVN 

thường là các đối tượng thụ hưởng của chương trình An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia. 

Họ được trang bị những kiến thức, kỹ năng và thái độ để đối phó với những xâm hại 

tiềm tàng hay những xâm hại đã và đang xảy ra. Đây cũng là cấp thụ hưởng chính, cấp 

cuối cùng của chương trình, nhằm mang lại môi trường an toàn cho các hoạt động của 

PTHĐ VN. 
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Công việc của các thành viên cấp 4:  

1. Nhận diện các nguy cơ tiềnm tàng, nguy hiểm có thể xảy ra hoặc đang xảy, nhận 

đinh mức độ trầm trọng của sự việc để có sự phản ứng phù hợp và liên hệ kịp 

thời với cấp giải quyết của trường từng hợp cụ thể. Đặc biệt là cố gắng theo dõi 

sát các chương trình hoạt động của trẻ để có thể phát hiện những dấu hiệu tiềm 

tàng của việc xâm hại và lạm dụng có thể xảy ra mà có phương án ngăn chặn kịp 

thời. Báo cáo lại Trưởng đơn vị hoặc cấp cao hơn theo qui trình. 

2. Phản ứng một cách phù hợp khi có sự xâm hại hay lạm dụng xảy ra và báo cáo 

với Trưởng đơn vị hay Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại. Những trường hợp đặc 

biệt có liên quan đến pháp lý, phải thực hiện theo qui định của luật pháp hiện 

hành. 

3. Hàng năm, báo cáo theo qui định cho Châu & Tham gia vào qui trình đánh giá 

của Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia. 
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III. NHỮNG CÔNG VIỆC ƯU TIÊN THỰC HIỆN CỦA 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

Bảng 1: những công việc ưu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện nay 

 

 

 

STT 

 

 

Nội dung công việc 

 

Tóm tắt tiến độ thực hiện  

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Ghi chú Thời 

gian áp dụng 

1 Dịch các tài liệu SFH của 

WOSM ra tiếng Việt 

x   06/2019 đến 

nay 

2 Thành lập Toán Thông hiểu 

SFH 

x   07/2019 

3 Mở xưởng SFH cho Trưởng 

và Tráng sinh. 

Thông hiểu cho các sự kiện 

có nhu cầu (Hội nghị Huynh 

trưởng, hội họp các 

ngành…) 

x   Từ 06/2019 

4 Soạn thảo Bộ qui tắc ứng xử 

cho các Huynh Trưởng 

HĐVN 

x   06/2018-

06/2019 

5 Thành lập Tiểu ban An toàn 

Khỏi Nguy hại HĐVN 

x   08/11/2021 

6 Soạn Thủ bản Huấn luyện 

SFH cho HĐVN 

x   Hoàn tất 

01/01/2022 

7 Tổ chức thông hiểu cho Tiểu 

ban An Toàn Khỏi Nguy Hại  

x   01/2022 

8 Soạn chiến lược SFH của 

HĐVN 

x   10/02/2022 

9 Thành lập thư viện điện tử 

về SFH của HĐVN 

  x Quí 1 

2022 

10 Soạn bộ đề thi lấy chứng chỉ 

ATKNH của HĐVN 

  x Quí 1 

2022 

11 Thành lập bộ phận tổ chức 

ôn thi & thi lấy chứng chỉ 

SFH online 

  x Từ Quí 2 

2022 

12 Thành lập mạng lưới 4 cấp 

ATKNH HĐVN, hổ trợ 

x   Quí 3 

2022 
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Châu thông hiểu ở cấp Châu 

khi có yêu cầu. 

13 Hổ trợ cho các Toán SFH 

của Châu thông hiểu & Tổ 

chức mạng lưới  

x   Từ quí 4 

2022 

*Các Châu đủ 

nguồn nhân lực 

sẽ tự tổ chức. 

*Ủy ban 

ATKNH sẽ hổ 

trợ các Châu  

có yêu cầu hổ 

trợ. 

14 Thông hiểu các nội dung 

ATKNH của HĐVN đến  

Cấp 3 & 4 của các Châu 

  x Từ quí 4 

2022 

Toán ATKNH 

của Châu chủ 

trì với sự hổ trợ 

của Châu chủ 

quản. 

15 Xây dựng bộ công cụ đánh 

giá cho từng cấp 

  x Quí 4 

 2022 

16 Đưa chương trình ATKNH 

vào Chương trình Trẻ (YP) 

& Người lớn trong Phong 

trào (AiS) 

  x Quí 4 

2022 

*Ủy ban 

ATKNH sẽ 

PHối hợp với 

Ủy ban HL & 

NNLT, Ủy ban 

Chương trình 

trẻ thực hiện.  

*Các Châu sẽ 

hổ trợ đưa vào 

áp dụng chương 

trình ATKNH 

vào Chương 

trình trẻ của 

Châu 

17 Chiến lược phổ biến tập 

trung vào việc triển khai các 

hoạt động đến cấp quốc gia 

và địa phương với nhiều 

chuyên gia / tình nguyện 

viên / trưởng tham dự, tạo 

trang web và Facebook, sản 

  x Từ năm 2023 

trở đi: 

*Thực hiện 

trong phạm vi 

có thể tùy thuộc 

vào tình hình và 

năng lực của 
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xuất video, in ấn và phát 

hành trên mạng các phát 

hiện chính, và tổ chức các sự 

kiện. 

Sử dụng các công cụ truyền 

thông để thông hiểu bằng 

nhiều hình thức khác nhau 

nhằm quảng bá chương trình 

ANKNH của PTHĐ VN đến 

mọi thành viên trong và 

ngoài Phong trào (clip, sách, 

bản tin, tờ bướm, trò chơi, 

bài hát, dụng cụ học tập...) 

Ủy ban 

ATKNH & 

Toán ATKNH 

các Châu. 

*Chuẩn bị cho 

các em tham dự 

Jamboree Hàn 

Quốc. 

18 Chỉ định bộ phận giám sát & 

đánh giá rủi ro về ATKNH 

vào các hoạt động quốc gia 

của PTHĐ VN 

  x Năm 2023 

19 Xây dựng những qui định 

chặt chẽ để tạo môi trường 

an toàn cho các thành viên 

HĐVN 

  x Năm 2023 

20 Thực hiện báo cáo về việc 

thực hiện chương trình SFH 

quốc gia & tự đánh giá việc 

thực hiện chương trình theo 

GSAT gởi cho WOSM theo 

qui định.  

  X Bắt đầy từ cuối 

năm 2022 

 

Ghi chú: 

Dựa trên tính cấp bách của chương trình & dựa trên tình hình thực tế của HĐVN, để 

có thể áp dụng chính sách An toàn Khỏi Nguy hại một các kịp thời và hiệu quả. Ủy ban 

An toàn Khỏi Nguy hại sẽ ưu tiên thực hiện các công cuộc theo thứ tự ưu tiên như trên. 

Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tiễn khi thực hiện, trình tự thực hiện các hạng mục 

có thể thay đổi chút ít để có hiệu suất cao hơn. 
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Kết luận 

Việc tiếp cận và thực hiện những chính sách An toàn Khỏi Nguy hại/Safe From 

Harm của WOSM trong giai đoạn hiện nay của các quốc gia thành viên nhằm hội nhập 

vào dòng chảy chung Hướng đạo Thế giới là một trong những mục tiêu quan trọng 

trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, việc thực hiện nghiêm túc chính sách ATKNH/SFH 

sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được nguy cơ xâm hại, lạm dụng, rủi ro ngõ hầu tạo được 

một môi trường an toàn cho các hoạt động của PTHĐ VN. Đây là một nhiệm vụ mà 

PTHĐVN phải thực hiện khi muốn hòa vào giòng chảy của HĐTG và cũng phải xem 

đây là một trong những sứ mệnh mà Huynh trưởng HĐVN phải ưu tiên thực hiện trong 

các hoạt động HĐ của mình. 

HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

      Điều phối viên An toàn Khỏi Nguy hại HĐVN 

          

           LT. Nguyễn Trọng Luyện 

 

 


