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Nhận định 

• Từ ngày bắt buộc phải ly hương, các Trưởng và đoàn sinh thuộc hai hội Nam và 
Nữ Hướng Ðạo Việt Nam đã tự động kết hợp tại các xứ định cư để tiếp tục hoạt 
động.  

• Nguyện vọng và nhu cầu chung là Hướng Ðạo Việt Nam được đại diện và kế tục 
bởi một hệ thống liên lạc và phối hợp, thích ứng với qui lệ Hướng Ðạo Thế Giới 
cùng những điều kiện sinh hoạt ở mỗi nước.  

• Những thỏa hiệp và cam kết giữa các đơn vị hiện hữu được ghi trong bản Hiến 
Chương này, cũng sẽ là căn bản để tổ chức và hợp thức hóa những đơn vị hoạt 
động dưới danh hiệu Hướng Ðạo Việt Nam trong tương lai. 

Ðường hướng chung  

• Hướng Ðạo Việt Nam là một đại gia đình hợp nhất cả hai phái nam và nữ, liên tục 
noi theo tôn chỉ Hướng Ðạo do Baden-Powell khởi xướng và đứng trong Phong 
trào Hướng Ðạo Thế Giới. 

• Hướng Ðạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy 
trì truyền thống tinh thần và văn hóa dân tộc. Trong lãnh vực này, Hướng Ðạo 
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với những tổ chức người Việt hải ngoại có những hoạt 
động cùng chung mục đích.  

• Hướng Ðạo Việt Nam hướng dẫn các sinh hoạt trong sự tôn trọng qui lệ của hai 
tổ chức Nam và Nữ Hướng Ðạo Thế Giới, cùng chủ quyền của Hội Ðồng Hướng 
Ðạo từng quốc gia. 

Hệ thống Hướng Ðạo Việt Nam 

• Ở mỗi nước, đơn vị hoặc hệ thống đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam thành lập và hoạt 
động trong khuôn khổ thỏa hiệp với tổ chức Hướng Ðạo quốc gia sở tại. Trên bình 
diện chung, Hội Ðồng Trung Ương Hướng Ðạo Việt Nam phụ trách liên lạc, phối 
hợp và hướng dẫn. 

• Hướng Ðạo Việt Nam coi sự hình thành hệ thống trên căn bản Hiến Chương này 
như sự góp phần vào các nỗ lực của cộng đồng Việt Nam hải ngoại hướng về quê 
hương và dân tộc. /. 

  

 


