
 

 
 
 

THƯ MỜI 
ĐẠI BIỂU TRẺ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG HƯỚNG ĐẠO QUỐC GIA 2022 

THAM GIA BUỔI SINH HOẠT ĐẠI BIỂU CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG 
(YOUTH PRE-SESSION) – NGÀY 22/11/2022 

 
Kính gửi:  - Uỷ ban điều hành Hướng đạo quốc gia 

   - Ban tổ chức Đại hội đồng HĐQG năm 2022 
   - Quý Châu Trưởng và đơn vị Trưởng 
   - Quý Đại biểu trẻ tham dự Đại Hội Đồng HĐQG 2022 
 

Nhằm chuẩn bị cho các Đại biểu trẻ tham dự Đại Hội Đồng Hướng đạo 
quốc gia (Đại Hội Đồng) có những hiểu biết và tâm thế tốt nhất khi tham 
dự sự kiện, Ban đại diện HĐS trẻ Việt Nam xin gửi lời mời trân trọng đến 
quý đơn vị và các Đại biểu trẻ cùng tham dự buổi sinh hoạt đại biểu trẻ 
chuẩn bị cho Đại Hội Đồng 2022 (Youth Pre-Session) với thông tin chi tiết: 

- Thời gian: từ 07:30 PM – 09:30 PM tối Thứ 3, 22/11/2022 
- Hình thức: trực tuyến qua nền tảng ZOOM Meeting 
- Link tham dự: https://us02web.zoom.us/j/9088728310 
- Meeting ID: 908 872 8310 (không có pass)  
Quý đại biểu trẻ cần đổi thông tin tài khoản khi đăng nhập với cấu trúc 

[Tên đơn vị] – [Tên đại biểu] để được chấp thuận tham dự.  
- Trang phục: đồng phục Hướng đạo  
 
Các nội dung sinh hoạt dự kiến bao gồm:  
- Giới thiệu khung đóng góp các kiến nghị của Đại biểu trẻ cho Đại hội 

đồng Hướng đạo quốc gia 2022 
- Trình bày và giới thiệu “Chính sách sự tham gia của người trẻ và Quy 

chế tổ chức Diễn đàn HĐS trẻ, Quy chế hoạt động Ban đại diện HĐS trẻ 
Hướng đạo Việt Nam” 

- Hướng dẫn hình thức tham dự và gợi ý đóng góp kiến nghị cho các 
phiên sinh hoạt đại biểu trẻ trong Đại Hội Đồng 

 



 

Vì tính chất quan trọng của chương trình, kính mong quý đơn vị hỗ trợ 
chuyến tiếp thư mời này đến Đại biểu trẻ đơn vị mình và rất mong sự tham 
dự của các đại biểu trẻ trong buổi sinh hoạt sắp đến.  

Mọi thông tin liên hệ, xin quý đơn vị gửi email đến địa chỉ 
youthforum.vietnamscouts@gmail.com hoặc trực tiếp đến Ban đại diện 
HĐS trẻ Việt Nam (Bảo Huy/ Quang Thanh/ Thành Tâm/ Kim Khánh/ Mai 
Thanh/ Phạm Thị Yến).  

Trân trọng cám ơn,  
 

      TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2022 
TM. BAN ĐẠI DIỆN HĐS TRẺ VIỆT NAM 20-23 

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN 

 
Nguyễn Hoàng Bảo Huy 

 


