
 

Số: 2021/BTV/001 

Ngày 26 tháng 4, năm 2021 

THÔNG TƯ 

Kính chào Quý Phụ Huynh, Quý Trưởng và quý Đoàn Sinh, 

 

Ngày 30 tháng 4 lại đến, nhằm hướng dẫn các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam tại hải ngoại biết thêm về lịch sử 

Việt Nam cũng như hiểu biết thêm về nguyên nhân chúng ta phải sống xa quê cha đất tổ, Hội Đồng Trung Ương 

- Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) đề nghị tất cả cố gắng thực hiện: 

 

❖ Nhắc nhở các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên cùng tất cả các 

Trưởng và các em Hướng Đạo Sinh:  Ngày Tưởng Niệm tháng 4 Đen để tưởng nhớ các chiến sĩ, các Trưởng 

và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. 

❖ Gửi ra đến các em xem video clip trên YouTube dưới đây:  

https://youtu.be/LqkveKzB48o      hay  

https://hdtuhdvn.com/p349a478/never-forget-4-30-1975 

Bằng tiếng Anh, có thuyết minh Tiếng Việt từ Ban Thông Tin của HĐTƯ-HĐVN thực hiện nhằm giúp 

các em phần nào hiểu rõ về ngày 30 tháng 4. 

❖ Gửi ra bài viết đính kèm về 30 tháng 4 (Anh/Việt) hiện đang có trên Trang Nhà của Hội Đồng Trung Ương 

– Hướng Đạo Việt Nam: 

https://hdtuhdvn.com/p349a476/khong-bao-gio-quen-     (Việt Ngữ) 

https://hdtuhdvn.com/p348a475/never-forget-   (Anh Ngữ) 

 

Các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp thuộc các Miền/Chi Nhánh và Hướng Đạo Trưởng Niên  

tùy theo điều kiện và khả năng cố gắng hết sức để thực hiện. 

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

Trần Quang Thanh Trang 
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Announcement 

 

Dear Parents, Scouts and Scouters, 

Here comes April 30. In order to guide the Vietnamese scouts who live abroad to know more about our history 

and the reasons why we left our ancestral homeland, the International Central Committee of Vietnamese 

Scouting (ICCVS) suggest all the units and every individuals do the following:     

❖ Remind each Liên Đoàn/Unit/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên as well as all scouts 

and scout leaders about the commemoration of the Black April Day honoring of all fallen soldiers, scout 

leaders, and people who lost their lives for our freedom.  

❖ Forward to our scouts the following links on YouTube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=LqkveKzB48o  or 

https://hdtuhdvn.com/p349a478/never-forget-4-30-1975 

These videos are in English with the Vietnamese subtitles, created by a group of young scouts on behalf 

of the Communications Department of ICCVS. These clips will help our scouts to know more about "30 

tháng 4" 

❖ Send out the attached article :Never Forget! (in English) and Không Bao Giờ Quên (in Vietnamese) which 

are posting on the web pages of Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.  

https://hdtuhdvn.com/p349a476/khong-bao-gio-quen- (Viet) 

https://hdtuhdvn.com/p348a475/never-forget-  (English) 

Depend on your circumstances, please try your best to help our scouts understand why we left our homeland. 
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