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ỦY BAN AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI 

 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ 
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I. MỨC ĐỘ ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN VỀ VIỆC THÔNG HIỂU CÁC NỘI 

DUNG AN TOÀN KHỎI NGUY HẠI/SAFE FROM HARM: 

1. Thông hiểu theo sự kiện: 

 Tùy thuộc vào nội dung sự kiện mà các nội dung thông hiểu được lựa chọn 

một phần với nội dung & hình thức được biên soạn phù hợp để phổ biến cho các 

thành viên tham dự (Huynh trưởng, tình nguyện viên, phụ huynh & các bên có liên 

quan). 

 Ví dụ: Hội nghị Huynh trưởng, Trại họp bạn, phối hợp với Ủy ban Huấn luyện 

& Nguồn lực Trưởng trong đào tạo Trưởng Đơn vị, các buổi quảng bá cho PTHĐ 

với công chúng. 

2. Chứng chỉ để tham gia sự kiện: 

a. Chứng chỉ của SFH của WOSM: Được sự hướng dẫn tự ôn & hổ trợ thi lấy 

chứng chỉ SFH1, SFH2, SFH3 của WOSM do Tiểu ban Cấp Chứng chỉ thực 

hiện.  

(Chứng nhận của WOSM) 

 

b. Chứng chỉ SFH của WOSM chương trình tiếng Việt: Tiểu ban Cấp Chứng 

chỉ sẽ tổ chức thi bằng tiếng Việt chứng chỉ SFH1, SFH2 để cấp chứng chỉ 

cho học viên đạt yêu cầu. 

(Chứng nhận của UB ATKNH) 

 



3. Chứng nhận qua khóa ATKNH của HĐVN  

Một khóa huấn luyện về tất cả các nội dung cơ bản của Chương trình An toàn 

Khỏi Nguy hại của PTHĐVN được Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại Quốc gia hay 

Toán An toàn Khỏi Nguy hại của Châu tổ chức thông qua một cuộc trại 36 giờ (hay 

hay hình thức khác với thời lượng lên khóa tương đương 26 giờ). Có thi kiểm tra 

cuối khóa và cấp giấy chứng nhận qua khóa của Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại quốc 

gia. 

 

II. NHIỆM VỤ THÔNG HIỂU VỀ NỘI DUNG AN TOÀN KHỎI NGUY 

Để có thể thông hiểu cho tất các các Huynh trưởng, tình nguyện viên người 

lớn trong phong trào, các HĐS, phụ huynh & các bên có liên quan, cần có sự tham 

gia của các thành phần sau: 

1. Ủy ban An toàn Khỏi Nguy hại 

2. Tiểu ban An toàn Khỏi Nguy hại trong UB Chương trình Trẻ 

3. Các Toán Huấn luyện & Sinh hoạt của Ngành (Chọn lựa và biên soạn lại nội 

dung, hình thức truyền đạt về ANKNH/SFH cho phù hợp với tâm sinh lý lứa 

tuổi của ngành). 

4. Toán phụ trách An toàn Khỏi Nguy hại của Châu 

5. Trưởng đơn vị 

 

III. ĐỀ XUẤT NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN AN TOÀN KHỎI 

NGUY HẠI CỦA HĐVN 

1. Tất cả các trưởng được đào tạo HHR phải ký vào bộ Qui tắc Ứng xử của 

HĐVN trước khi được công nhận trúng cách. 

2. Tất cả các Trưởng Đơn vị phải ký vào bộ Qui tắc Ứng xử khi nhận nhiệm vụ 

tại đơn vị. 

3. Các tình nguyện viên người lớn phải có chứng chỉ về ATKNH theo yêu cầu 

của trại khi về phục vụ các Jamboree trong & ngoài nước. 

4. Tất cả các thành viên trong mạng lưới ATKNH của PTHĐVN phải có giấy 

chứng nhận qua khóa đào tạo về ATKNH (Bao gồm các thành viên thuộc UB 



ATKNH quốc gia, các Toán ATKNH của Châu & các Trưởng Đơn vị đang 

sinh hoạt). 

 

Kết luận 

 Thực hiện Chương trình An toàn Khỏi Nguy hại/Safe From Harm ở các Hội 

Hướng đạo Quốc gia là một hoạt động ưu tiên hàng đầu vì mục tiêu của nó là hình 

thành “Môi trường An toàn” cho các hoạt động Hướng đạo trên toàn thế giới. Điều 

này sẽ giúp tránh được hay giảm thiểu được những rủi ro, nguy hại hay lạm dụng 

xảy ra trong PTHĐ, mà đôi khi nó có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho 

bản thân các em & Hội Hướng đạo Quốc gia thành viên. Dưới các chủ trương về 

Safe From Harm thông qua các nghị quyết của WOSM, các nội dung này đã được 

các hội Hướng đạo Quốc gia thực hiện từ những năm 2002, riêng HĐVN chỉ mới 

tiếp cận với các nội dung này trong vài năm trở lại đây. Vì thế, tất cả các Huynh 

trưởng, tình nguyện viên người lớn, phụ huynh cùng các em HĐS phải nổ lực hết 

mình ngõ hầu tạo được “Môi trường An toàn” cho các hoạt động của HĐVN chúng 

hôm nay.  

Chúc quí Trưởng luôn vui, khỏe, hạnh phúc và dồi dào năng lượng để cống 

hiến cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. 

 

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2022 

Điều phối viên An toàn Khỏi Nguy hại  

 

 

 

 LT. NGUYỄN TRỌNG LUYỆN 


