
 

QUYẾT ĐỊNH Số 2020/QĐ/002 

 Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) 

 Chiếu Nội Lệ HĐTƯ-HĐVN ngày 25 tháng 12, 2019 (Bộ mới) 

Tham chiếu theo kết quả biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng HĐTƯ-HĐVN ngày 6 tháng 2, 2020 

Tham chiếu theo mục đích “Trở về nguyên thủy” truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam đã có từ năm 

1930 nhằm khuyến khích các thế hệ sau nhớ về nguồn cội của phong trào. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1:  

❖ Áo chính thức của HĐTƯ-HĐVN kể từ nay sẽ là: 

▪ Nam: màu Nâu,  

 



▪ Nữ: màu Xanh Da Trời nhạt;  

❖ Quần: 

▪ Nam: quần dài hay ngắn màu đậm, xanh hay đen. 

▪ Nữ:  quần hay váy màu đậm, xanh hay đen. 

 Điều 2: Các phù hiệu và vị trí trên áo sẽ có thông báo chi tiết. 

 Điều 3: Khăn quàng sẽ là khăn quàng của HĐTƯ-HĐVN (nếu có) hay khăn quàng riêng của Liên 

Đoàn hoặc Ngành. 

 Điều 4: Nón tùy vào các Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên, các Liên Đoàn, Đơn vị. 

 Điều 5: Áo, quần, sẽ mặc khi tham dự các sự kiện hay sinh hoạt chính thức do HĐTƯ-HĐVN tổ 

chức.  Đặc biệt trong các Lễ Chào Cờ, Khai Mạc, Bế Mạc và nghi thức truyền thống, ... . của 

HĐTƯ-HĐVN. 

 Điều 6: Áo, quần riêng nếu đã có của mỗi Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên vẫn có thể 

mặc sau nghi thức Khai Mạc/Chào Cờ, .. . 

 Điều 7: Miền Tây Nam Hoa Kỳ đảm nhiệm trách vụ đặt hàng và phân phối đến tất cả các Liên 

Đoàn/Đơn vị/Trưởng và Đoàn Sinh đang ghi danh với HĐTƯ-HĐVN trước năm 2021.  Giá cả, 

cước phí sẽ có thông báo chi tiết sau. 

 Điều 8: Quyết Định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Montreal, ngày 18 tháng 8 năm 2020. 
TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang  



Nơi nhận:  
- Ban Thường Vụ, Ban Đại Diện, Ban Cố Vấn, Ban Tu Thư, Ban Pháp Lý 
- Văn Phòng Tổng Thư Ký 
- Lưu  

 

RESOLUTION No 2020/QĐ/002 

According to the By-Laws of ICCVS ratified on December 25, 2019 (New Issue) 
  
WHEREAS, the General Assembly of ICCVS approved on February 6, 2020 regarding to the direction 
of “Back to The Original” traditions of Hướng Đạo Việt Nam since 1930 to encourage future generations 
to remember the root of the Vietnamese Scout Movement. 

    
I, Tran Quang Thanh Trang, being the duly elected president of International Central Committee of 
Vietnamese Scouting (ICCVS) hereby certify that the following resolution was adopted: 
  
RESOLVED, that the official ensemble of ICCVS from today is: 
  

1)     Male: Dark brown color shirt and black/dark blue trousers or shorts. 
Female: Light blue color shirt and black/dark blue trousers or skirt. 
  
2)    All the insignias and their positions on the shirt are To Be Determined. 
3)    Neckerchief of ICCVS or own Liên Đoàn or Branch. 
4)    Hats are up to Region, Area, Office of Senior Scouts, Liên Đoàn or independent units, 
5)    These ensembles will be required for the official activities of ICCVS, especially in the flag 
ceremony, opening and closing ceremonies, .. . or any traditional activities of ICCVS. 
6)    Other ensembles or uniforms, if already had, can be worn after the flag and opening 
ceremonies. 
7)    The Southwestern Region will be in charge of taking orders and distributions to all Liên Đoàn, 
Units, Leaders and Scouts registered with ICCVS before 2021. The price and shipping fee will be 
determined. 
8)    This resolution will be effective immediately on the signed date. 

 


