
Nội lệ Hướng Đạo Việt Nam 

Bản Nội lệ HÐVN qui định cơ cấu tổ chức và cách thức sinh hoạt của hệ thống Phong trào 

Hướng Ðạo Việt Nam trên thế giới ngày naỵ Bản Nội lệ này đã được biểu quyết tại Hội nghị 

Trưởng Costa Mesa, tháng 7.1983. Sau đó, Nội lệ đã được tu chính tại Ðại Hội Ðồng San 

José, Hoa Kỳ, tháng 7.1990, Ðại Hội Ðồng Le Breuil, Pháp, tháng 8.1993, và Ðại Hội Ðồng 

Sydney, Úc, tháng 12.1995. 

Sau đây là tóm tắt những điều qui định trong Nội lệ: 

 

Thành viên Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam 

Các đơn vị HÐVN sinh hoạt tại mỗi nước phải ghi danh với Hội Hướng Ðạo nơi cư ngụ và 

sinh hoạt trong khuôn khổ pháp lý của Hội Hướng Ðạo nơi cư ngụ Các đơn vị này là thành 

viên của Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam sau khi tình nguyện tham gia Phong trào, là một tổ 

chức kết hợp các đơn vị Hướng Ðạo có đoàn sinh Việt Nam trên khắp thế giớị 

Các đơn vị Hướng Ðạo thành viên của Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam chấp thuận tuân theo 

những nguyên tắc chung nêu trong Bản Hiến Chương HÐVN, nhất là việc bảo vệ và phát huy 

truyền thống văn hóa Việt Nam qua chương trình sinh hoạt của Ðoàn. 

Các đơn vị HÐVN tại mỗi nước kết hợp thành "Chi nhánh của Phong trào Hướng Ðạo Việt 

Nam" tại nước đó, và bầu lên một Ban Chấp hành, hay một Ban Ðại diện, qua những cuộc bầu 

cử định kỳ đúng với lề lối dân chủ và tinh thần thấu hiểu trách nhiệm của Hướng Ðạo 

 

Hội Ðồng Trung Ương và Ban Thường Vụ 

Ðại diện của các Chi nhánh, hay là "Ủy viên Trưởng Chi nhánh" là thành viên của Hội Ðồng 

Trung Ương HÐVN và nhóm họp thành Ðại Hội Ðồng ba năm một lần để quyết định những 

đường hướng sinh hoạt chính của Phong trào HÐVN và bầu một Ban Thường Vụ với nhiệm 

kỳ 3 năm, để điều hành các công tác thường xuyên. Ban Thường Vụ gồm có Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư Ký, và một số Ủy viên. Chủ tịch Ban Thường Vụ cũng là Chủ tịch 

Hội Ðồng Trung Ương HÐVN. 

 

Tình trạng đặc biệt tại Hoa Kỳ 

Do tình trạng đặc biệt tại Hoa Kỳ là nơi tập trung một số đông đơn vị HÐVN, các đơn vị này 

được phân phối trong bốn Vùng: Vùng Ðông, Vùng Trung, Vùng Tây Nam và Vùng Tây Bắc. 

Các đơn vị trong Vùng bầu lên một Ban Chấp hành hay Ban Ðại diện của cùng và bốn Ủy 

viên Ðại diện Vùng là thành viên Hội Ðồng Trung Ương, đại diện cho Chi nhánh Hoa Kỳ. 

Bên cạnh các Ủy viên Ðại diện Vùng, Ban Thường Vụ Hội Ðồng Trung Ương đề cử một số 

Ủy viên Phát triển Liên lạc để tăng cường liên lạc và hợp tác giữa các đơn vị trong vùng với 

các đơn vị HÐVN tại những nơi khác. 


