
 

THÔNG BÁO 

Kính chào quý Trưởng, quý Phụ Huynh, quý đoàn sinh, 
 
Hiện nay có 1 số phần tử xấu trong nội bộ của chúng ta, đă lợi dụng danh nghĩa Hướng Đạo để thực hiện 
những âm mưu thâm độc, không những vì quyền lợi riêng tư mà còn có những mưu đồ chính trị xấu xa để gây 
chia rẽ trong nội bộ anh chị em Hướng Đạo.  
 
Vì những lý do trên: 
 

1. Những thông báo đến các đơn vị nếu không chính thức từ Văn Phòng HDTU-HDVN (ICCVS) đưa ra từ 
các Đại diện Miền/CN , qua FB/ Website , sẽ là TIN GIẢ / FAKE NEWS. 
 

2. HDTU-HDVN luôn nâng cao tinh thần giữ chặt mối dây giữa các Anh Chị Em Hướng Đạo, không hề chủ 
trương phe nhóm , bè phái.  
Những thông tin trái ngược là TIN GIẢ/FAKE NEWS. 
 

3. HDTU-HDVN là 1 tổ chức có tính cách quốc tế, vô vụ lợi được thành lập để: 
a. Hỗ trợ các liên đoàn, Miền/ CN trong công tác  
b. Duy trì và phát triển truyền thống văn hóa VN. HDTU-HDVN luôn tôn trọng sự hợp tác hỗ tương 

với các Hội Hướng Đạo Quốc Gia (BSA, GSUSA,  Scouts de France, Scouts of Germany, Scouts 
Canada, Scouts of Australia.).   

Mọi thông tin về HDTU-HDVN muốn thay thế các Hội HD bản địa là TIN GIẢ/FAKE NEWS. 
  
Tất cả các Liên Đoàn nên đề cao cảnh giác với những mưu toan nhằm gây chia rẽ và hoang mang. Nhất là 
những mưu toan nhằm xóa đi tình tự dân tộc, truyền thống văn hóa , căn cước người ty nạn , những thành 
quả xây dựng Phong trào HDVN tại Hải Ngoại của HDTU-HDVN từ 35 năm qua . 

Đây là lúc tất cả các Anh Chị Em chúng ta cùng đoàn kết với nhau, tạo nên niềm tin vững chắc để thanh lọc 
hàng ngũ, bảo vệ phong trào, bảo vệ HĐTƯ-HĐVN một di sản vô cùng quý báu mà các Trưởng kỳ cựu đã công 
khó gầy dựng lên và để lại cho chúng ta.  

Am Chị Em chúng ta hãy chung một đường lên. 

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

 

 

Trần Quang Thanh Trang, Chủ tịch  



 

To all Leaders, Parents and Scouts: 
  
There are a few people among our ranks trying to cause division among us to achieve their own heinous 
plans.  They do it for individual and political gains.   
  
Therefore, please note that: 
 

1. Any official communications of HDTU-HDVN (ICCVS) coming from your Mien representative, from the 
HDTU ICCVS FB page, or the HDTU ICCVS web site are the only legitimate communications.   
Any other communications besides the above are FAKE NEWS. 

 
2. HDTU-HDVN always promote the scouting bond among the Vietnamese scouters, never to promote 

division.   
News that is contrary to those principles is FAKE NEWS. 

 
3. HDTU-HDVN is an international and independent  non-profit organization. Its mission is  

a. to support the Lien Doan, Mien and Chi Nhanh  
b. to promote and preserve our Vietnamese heritage, language, and our Viet scouting traditions.  

HDTU-HDVN always respects and promotes cooperation with the national scouting associations 
such as, BSA, GSUSA, Scouts of France, Scouts of Germany, Scouts Canada, Scouts of 
Australia. 

News about HDTU-HDVN wanting to replace the local national scouting association is FAKE 
NEWS. 

 
All Lien Doan need to be on guard against those who want to cause division and confusion among our ranks, 
those who want to erase our heritage and tradition, our Vietnamese Refugee identity and the valuable 
contributions of HDTU-HDVN in the past 35 years. 
      
 

Let us be united.   
Let us hold fast  

Let us have faith in one another. 
 
 

  
On behalf of  HDTU-HDVN 

 
 
 
 
 
 
 

Chairwoman 
Tran Quang Thanh Trang 

 


