
 

 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1  
V/v TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HƯỚNG ĐẠO SINH TRẺ VIỆT NAM  

LẦN THỨ HAI – NĂM 2023 

2ND PATHFINDER SCOUTS VIETNAM NATIONAL YOUTH FORUM - 2023 

  

Kính gửi:   - Quý Trưởng Hội đồng HĐ quốc gia và Uỷ ban điều hành HĐ quốc gia 

- Quý Châu trưởng, Đạo trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị  

- Quý Trưởng Tráng trưởng, Kha trưởng các đơn vị 

- Đại diện Hướng đạo sinh trẻ trẻ các Châu 

 

Kính thư Quý Trưởng, 

Tiếp nối thành công của diễn đàn HĐS trẻ lần thứ 1 - năm 2020, trong suốt nhiệm 
kì 3 năm vừa qua, Ban đại diện HĐS trẻ quốc gia xin gửi lời cảm ơn đến quý Trưởng, quý 
đơn vị và các bạn HĐS trẻ khắp cả nước đã đồng hành, ủng hộ tham gia các hoạt động do 
Ban đại diện tổ chức, đặc biệt là chuỗi các hoạt động trong dự án Youth Force 2021 - vinh 
dự được ghi nhận là một trong những điển hình (best practices) của các hoạt động gắn 
kết người trẻ (Youth Engagement) HĐ Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Scout 
Region - APR) giai đoạn vừa qua.  

Được sự chấp thuận của Uỷ ban điều hành quốc gia Hướng Đạo Việt Nam và thực 
hiện quy định về nhiệm kỳ của Hướng đạo thế giới, nhằm giúp cho các HĐS trẻ Việt Nam 
có cơ hội được giao lưu học hỏi, rèn luyện các kỹ năng xã hội, tư duy về những vấn đề 
quốc gia và quốc tế thông qua việc thảo luận các nội dung hoạt động mới nhất của của Tổ 
chức HĐTG (WOSM), đóng góp cho sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam, quy chế Diễn đàn 
HĐS trẻ, Chính sách Sự tham gia của người trẻ HĐVN và đóng góp ý kiến cho Đại hội đồng 
Huynh Trưởng 2023, góp ý sửa đổi Hiến Chương HĐVN hiện nay. Ban đại diện HĐS Trẻ 
Việt Nam xin thông báo đến quý Trưởng và quý đơn vị thông tin tổ chức chương trình 
“DIỄN ĐÀN HƯỚNG ĐẠO SINH TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI – NĂM 2023” (Tên 
Tiếng Anh: 2ND PSV NATIONAL YOUTH FORUM – 2023) với nội dung chi tiết: 

 

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN:  

- THỜI GIAN DỰ KIẾN: các phiên chính thức từ 06:00 AM sáng Thứ 6, 
03/02/2023 đến 06:00 PM chiều Chủ Nhật, 05/02/2023.  

(các phiên trù bị dự kiến được tổ chức từ 07:00 - 09:00 PM các tối 09,11,13/01/2023 
với hình thức trực tuyến qua ZOOM) 
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- HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM: trực tiếp với địa điểm và kinh phí thông báo sau 

- CHỦ ĐỀ CỦA DIỄN ĐÀN: Thích nghi để thay đổi (Adapting to transformation) 

- KHẨU HIỆN CỦA DIỄN ĐÀN: Realize (Nhận biết) - React (Hành động) - Reinvent 
(Tái tạo)  

- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: tất cả các Hướng đạo sinh trẻ trong độ tuổi từ 17 đến 27 
tuổi (sinh trong năm 2006 đến 1996) đáp ứng các điều kiện và nhóm đối tượng: 

1. Đại biểu chính thức (tên tiếng Anh: delegates): 

Là các đại biểu chính thức, đại diện cho tiếng nói cho các HĐS trẻ của Châu, có trách 
nhiệm bỏ phiếu biểu quyết các kiến nghị của Diễn đàn và bỏ phiếu bầu chọn Ban đại diện 
HĐS trẻ nhiệm kỳ mới - do Hội đồng Châu lựa chọn, đáp ứng các tiêu chí:  

+ Đã sinh hoạt liên tục trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất và có đăng ký 
bảo hiểm sinh hoạt Hướng đạo Việt Nam năm 2022. 

+ Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh và hiểu biết về phong trào 
Hướng Đạo. 

+ Với Tráng sinh và Trưởng trẻ: có chứng chỉ hoàn thành Xưởng Sơ cấp cứu và/ 
hoặc Khoá cơ bản giới thiệu phong trào. 

+ Với Kha sinh: đạt đẳng thứ Thuần Kha trở lên. 

+ Được đơn vị Trưởng (Đạo trưởng hoặc Liên đoàn trưởng) xác nhận, do Châu 
đề cử và tổng hợp danh sách.  

Số lượng các đại biểu chính thức được quy định trong “Hướng dẫn Tổ chức Diễn đàn 
HĐS trẻ quốc gia - Hướng đạo Việt Nam” với mỗi đoàn đại biểu theo Châu thành lập, có 
số đại biểu chính thức theo tỉ lệ được phân bố 100 đoàn sinh/ đại biểu (dựa trên số  
đoàn sinh trung bình trong 3 năm gần nhất của Uỷ ban quản trị HĐVN) nhằm khuyến thích 
sự phát triển, công bằng của các đơn vị và có 1 đại biểu làm trưởng đoàn. Với tỉ lệ này, số 
lượng đại biểu chính thức của các Châu với tỉ lệ tương ứng:  

STT CHÂU SỐ ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC GHI CHÚ 

1 THĂNG LONG 1  

2 QUẢNG THỪA 4  

3 ĐÀ NẴNG 6  

4 LIÊN QUẢNG 4  

5 TRƯỜNG SƠN THƯỢNG 2  

6 TRƯỜNG SƠN HẠ 2  
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7 TRẤN ĐỊNH 5  

8 GIA ĐỊNH 5  

9 SÀI GÒN 4  

10 XUÂN HOÀ 4  

11 ĐÔNG SƠN 5  

12 CỬU LONG 3  

13 PHƯƠNG NAM 1  

 

2. Với đại biểu quan sát viên (tên tiếng Anh: observers): 

Là các đại biểu quan sát viên, có vai trò đóng góp ý kiến và thảo luận các nội dung 
của Diễn đàn, góp tiếng nói và góc nhìn từ địa phương mình cho các quyết nghị của Diễn 
đàn nhưng không có quyền biểu quyết và bỏ phiếu bầu chọn Ban đại diện HĐS trẻ nhiệm 
kì mới - đăng ký tự do, được đơn vị Trưởng chấp thuận và Hội đồng Châu thông qua từ 
đơn đăng ký của các đơn vị, đáp ứng các tiêu chí: 

+ Đã sinh hoạt liên tục trong thời gian tối thiểu 3 năm và có đăng ký bảo hiểm 
sinh hoạt của Ban điều phối năm 2022. 

+ Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh và hiểu biết về phong trào 
Hướng Đạo. 

3. Đại biểu đương nhiên: là 6 thành viên của Ban đại diện HĐS trẻ đương nhiệm, 
không trực thuộc đoàn đại biểu của các Châu. 

 

II. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN ĐẠI DIỆN HĐS TRẺ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2 
(2023 - 2026):  

Ban Đại diện HĐS trẻ Hướng Đạo Việt Nam (tên Tiếng Anh: National Scout Youth 
Advisor - NSYA hay PSV NYA) là đội ngũ 6-7 thành viên trẻ từ 18 đến 27 tuổi (tính đến 
này được bổ nhiệm), được Diễn đàn Hướng Đạo sinh trẻ quốc gia bầu chọn nhằm đại diện 
cho tiếng nói của HĐS trẻ Việt Nam tại các diễn đàn trẻ quốc tế và tham gia đóng góp ý 
kiến trong các Hội nghị Huynh trưởng chính thức. Ban đại diện có nhiệm kỳ 3 năm, sẽ đại 
diện các HĐS trẻ Việt Nam tham dự Đại hội đồng Huynh Trưởng thường niên của Hướng 
đạo Việt Nam, Diễn đàn HĐS trẻ thế giới năm 2024 tại Ai Cập, Diễn đàn HĐS trẻ Vùng 
Châu Á Thái Bình Dương năm 2025 tại Đài Loan và khoá đào tạo Kỹ năng lãnh đạo trẻ 
Vùng năm 2024 tại Ấn Độ cùng nhiều sự kiện chính thức khác. 

Nhằm đảm bảo tính đại diện và chất lượng ứng viên, kính đề nghị mỗi Châu đề cử 01 
(MỘT) ứng viên phù hợp tham gia ứng cử Ban đại diện HĐS trẻ Việt Nam nhiệm kì 2023 
- 2026 để Diễn đàn HĐS trẻ Việt Nam biểu quyết bầu chọn. 
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Các ứng viên được đề cử bên cạnh đáp ứng các tiêu chí của đại biểu chính thức 
(delegates), cần thoả thêm một số tiêu chí sau: 

 (1) Có quá trình sinh hoạt lâu dài, có tiềm năng phát triển và đảm nhận các vai trò, 
trách nhiệm quan trọng tại đơn vị và của phong trào HĐVN trong tương lai. 

(2) Cam kết sinh hoạt thường xuyên và có nhiều đóng góp trong sinh hoạt của đơn 
vị/ phong trào trong thời gian vừa qua. 

(3) Sẵn sàng dấn thân, cam kết đảm nhận các trách vụ và tham gia các hoạt động 
lớn của phong trào trong tương lai, đặc biệt là trong giai đoạn năm 2023 - 2026. 

(4) Các ứng cử phiên phải cam kết tham dự và có mặt trong toàn bộ thời gian diễn 
ra Diễn đàn cũng như các cuộc họp chuẩn bị theo thông báo của BTC. 

Theo quy định của HĐTG, vì việc tham gia Ban đại diện là một “cơ hội học tập", đặc 
biệt là phát triển năng lực lãnh đạo cho tất cả các HĐS trẻ lãnh nhận vinh dự này, do đó 
mỗi HĐS trẻ chỉ được tham gia vào Ban đại diện một (1) nhiệm kỳ duy nhất, không được 
tái cử nhưng không giới hạn số lần ứng cử. Do đó, các thành viên Ban đại diện đương 
nhiệm sẽ nằm ngoài danh sách ứng cử viên.  

Trường hợp có ít nhất ¼ các Châu không đề cử đại diện ứng cử, các Châu còn lại có 
quyền đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên và không vượt quá 18 ứng cử viên. Việc gia 
tăng các suất ứng cử viên thay thế được thông báo công khai trong cuộc họp Hội đồng 
quốc gia cuối năm 2022 và trong lộ trình tổ chức của BTC Diễn đàn.  

 
III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ: 

Uỷ viên quản trị của Châu xin tổng hợp và gửi thông tin đăng ký của các Hướng đạo 
sinh Trẻ là đại biểu tham dự trực thuộc Châu theo mẫu đính kèm, về địa chỉ email 
youthforum.vietnamscouts@gmail.com không trễ hơn Chủ Nhật, 18/12/2022. 

Mọi thông tin chi tiết cần trao đổi, xin quý Trưởng liên hệ trực tiếp đến email trên 
hoặc các thành viên của BĐD HĐS trẻ đương nhiệm (Bảo Huy/ Quang Thanh/ Kim Khánh/ 
Thành Tâm/ Phạm Thị Yến/ Mai Thanh). 

Rất mong nhận được sự ủng hộ tham gia quý Trưởng, quý đơn vị và các bạn. 

Trân trọng, 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

TM. UỶ BAN ĐIỀU HÀNH QUỐC GIA HĐVN 

PHÓ TỔNG ỦY VIÊN 

TRƯỞNG ỦY BAN CHƯƠNG TRÌNH TRẺ

 
PHAN TẤN LUẬN 

TM. BAN ĐẠI DIỆN HĐS TRẺ VN 

NHIỆM KỲ 2020 - 2023 

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN 

 

NGUYỄN HOÀNG BẢO HUY 

 


