Sự Hợp Pháp của Những Sinh Hoạt Hướng Đạo trong Hội Nam Hướng
Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America - BSA)
Tính cách hợp pháp của một sinh hoạt Hướng Đạo
Tôi thường chia sẻ với một số trưởng: “An toàn - Mạnh khỏe - và tuân theo luật lệ của BSA (Safety Healthy - and follow BSA’s policy) là 3 điều chúng ta phải đặt lên hàng đầu trong sinh hoạt HĐ”.
An toàn ở đây không có nghĩa là chỉ lo bảo đảm an toàn trong thời gian sinh hoạt, hay tránh tối đa
những nguy cơ có thể xẩy ra nhưng còn mang một ý nghĩa sinh hoạt phải là một sinh hoạt hợp pháp.
Chỉ khi nào sinh hoạt hợp pháp chúng ta mới có được sự bảo vệ qua bảo hiểm hay kiện tụng khi một
tai nạn xẩy ra. Sinh hoạt HĐ hợp pháp không những bảo vệ cho các em mà còn bảo vệ cho chính
chúng ta; những trưởng chịu trách nhiệm.
Trong biên bản cuộc họp giữa BSA và ICCVS (viết tắt của International Central Committee of
Vietnamese Scouting) tại miền Nam California ngày 7 tháng 6 năm 2018, ông Jeff Hermann; Châu
trưởng Orange County kết thúc: “Bất cứ sự việc nào không được BSA hỗ trợ, các đơn vị Ấu, Thiếu,
Thanh đoàn sẽ không được BSA bảo vệ. Những trẻ em của chúng ta sẽ không thể tham dự những sự
kiện này với tư cách là Hướng đạo sinh. - Any event not sponsored by the BSA, the packs, troops,
crews will not be covered by BSA. Our kids are not going to be able to go to these events as Scouts.” (xem biên bản của buổi họp tại https://huongdao.org/hd-files/bsa/BSAICCVS_Meeting_Notes_June_7-2018.pdf).
Các buổi họp đoàn hằng tuần của đơn vị luôn luôn là những sinh hoạt HĐ hợp pháp. Tuy nhiên các
chương trình của đơn vị nếu sinh hoạt tại một địa điểm khác không phải là nơi hằng tuần họp đoàn,
ví dụ đi trại, đi thám du hay tham gia các sinh hoạt HĐ khác kể cả việc tham gia sinh hoạt với Châu
hay Đạo cần được thông báo và chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Đoàn (Unit Committee) và Cơ
Quan Chủ Quản (Chartered Oganization). Cũng nên nhớ các em cần phải có giấy cho phép tham gia
của cha mẹ hay người giám hộ các em.
Một chương trình sinh hoạt do Châu (Council) hay Đạo (District) tổ chức, tự nó mang sẵn tính cách
hợp pháp.
Một sinh hoạt HĐ gồm có nhiều đơn vị khác nhau trong cùng một Châu, cách tốt nhất là liên lạc và
báo cho Châu biết, vừa lịch sự vừa có thể nhận được sự hỗ trợ từ Châu.
Trường hợp một sinh hoạt có các đơn vị tham gia đến từ Châu khác nhau, ban tổ chức cần liên lạc
với Châu địa phương hay Châu Quốc Gia để được hướng dẫn. Cũng có thể nhờ Châu trong vùng tổ
chức đứng ra chịu trách nhiệm (host). Chỉ có các Châu (kể cả Châu Quốc Gia) mới có tư cách pháp
nhân mời các anh chị em từ Châu khác đến tham dự qua hệ thống Châu với Châu. Mặc dù bây giờ
các đơn vị không cần phải điền “tour plan” như trước đây, nhưng chúng ta cũng nên lịch sự báo cho
Châu địa phương biết khi đơn vị chúng ta tham dự sinh hoạt/trại HĐ của Châu khác.
Khi một sinh hoạt/trại HĐ có thêm thành viên HĐ từ các quốc gia khác, ban tổ chức cũng cần tham
khảo với Châu, nếu Châu chấp thuận trách nhiệm (host), Châu sẽ báo tin đến Ủy Ban HĐ Quốc Tế
của Hội (International Committee) để chuyển thư mời đến Ủy Ban Quốc Tế các quốc gia muốn mời.
Tóm lại, một sinh hoạt HĐ được coi là hợp pháp khi được chấp thuận của BSA (sanctioned by the
BSA), hay có thể nói là một sinh hoạt KHÔNG được chấp thuận của BSA khi sự tổ chức không phải
hội đoàn hay ủy ban thuộc BSA. Trong biên bản nói trên cũng được viết rõ “Tất cả các hoạt động
trong tương lai của ICCVS / HDTU tại Hoa Kỳ KHÔNG được phê chuẩn của BSA vì ICCVS không phải là
ủy ban của HĐ Hoa Kỳ. Việc sử dụng đồng phục và huy hiệu BSA đều bị nghiêm cấm. - All future

activities of ICCVS/HDTU in the United States are NOT sanctioned by the BSA since ICCVS is not a
committee of the Boy Scouts of America. The use of BSA uniforms and insignia is prohibited.”
Sự hợp pháp của Trại Giữ Vững 22
Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, tôi có việc đi Dallas và Houston hơn 10 ngày. Nhân dịp này
tôi có dịp gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ một số suy nghĩ với một số trưởng trong vùng.
Tại Houston, một trong những chuyện mà tôi được nghe và được cho xem một điện thư liên quan
đến Trại Giữ Vững 22. Tôi chợt nhớ đến tin đồn “Cướp Công” mà tôi đã nghe cả tháng trước khi đi.
Sau khi nghe và xem qua điện thư, tôi có một cảm giác thật khó diễn tả và tự hỏi: Chẳng lẽ Tr. Đệ
nhẩy vào để cướp công (take credit from) của các anh chị em Hướng Đạo vùng Houston/Dallas, vì
anh chị em đã không bị trở ngại gì khi tổ chức được 21 trại GV trước đó? Để trả lời câu hỏi này, một
câu hỏi khác được đặt ra: Ai là người liêc lạc trước và liên lạc với ai? Câu chuyện đầu đuôi như thế
nào? Tôi góp ý cho anh em biết tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành về chuyện này. Tôi cũng yêu cầu
anh em có tài liệu liên quan gì thêm thì gửi cho tôi.
Đến bây giờ tôi đã có được một số tin tức chính xác liên quan đến vấn đề hợp pháp của trại. Đắn đo
suy nghĩ mãi và tôi quyết định viết thêm vài hàng về diễn tiến hợp thức hóa của trại GV 22.
Ghi chú: Từ đây, các chữ trong ngoặc đơn (…) là để giải thích thêm cho rõ nghĩa. Các chữ trong
ngoặc kép “...” là nguyên văn trong các điện thư/tài liệu mà tôi có được.
Diễn tiến đàng sau việc tổ chức trại GV 22:
1. Khi nhận trách nhiệm trại trưởng trại GV 22, Tr. Dũng Tống liên lạc với Tr. Đệ Nguyễn để được cố
vấn về tính cách hợp pháp cho trại. (Điều này tôi cũng được chính Tr. Dũng Tống xác nhận là Tr.
Dũng Tống là người liên lạc trước.)
2. Tr. Đệ sau đó đã báo với ông Thomas Varnell, Châu trưởng Châu Sam Houston (Sam Houston Area
Council, viết tắt SHAC) sẽ có một kỳ trại từ ngày 9 đến ngày 11, 2018 trong Châu SHAC và Châu Quốc
Gia (National Council) sẽ bảo trợ “will be sponsoring” và chịu trách nhiệm “host” cho trại. Ông
Thomas Varnell trả lời rất thích thú “We are excited” và thông tin đến các trưởng trong Vùng (Area)
và Châu.
3. Tr. Linda Lê khi biết tin trại kỳ này sẽ được bảo trợ và chịu trách nhiệm bởi Châu Quốc Gia và sau
khi bàn thảo (với một số trưởng) đã viết thư chất vấn cho ông Châu trưởng với tư cách đại diện
Miền (của ICCVS). Trong thư Tr. Linda Lê có nhắc đến các trại Thẳng Tiến và đặc biệt Trại TT 10 tại
Camp Strake (thành phố Conroe, Texas) và đặt vấn đề Trại GV hàng năm vẫn được tổ chức trong
Châu và tại sao trại GV năm nay lại có chuyện do Châu Quốc Gia bảo trợ và chịu trách nhiệm
“National is sponsoring the event” (ý muốn nói là National Council) và tại sao Châu Quốc Gia biết để
bảo trợ cho trại này.
4. Ông Châu trưởng trả lời khẳng định lại trại Thẳng Tiến tại Camp Strake năm 2014 là sinh hoạt của
BSA National, Châu SHAC không đóng vai trò gì ngoại trừ cung cấp cho thuê mướn đất trại qua hợp
đồng với BSA. Ông cũng cho biết Trại GV 22 là sinh hoạt của “BSA National activity” và SHAC cũng
không đóng vai trò gì trong trại.
5. Tr. Dũng Tống, trại trưởng Trại GV 22 lên tiếng cho hay qua bối cảnh cuộc họp giữa BSA và ICCVS
tại Châu Orange, miền Nam California “under the backdrop of the BSA Meeting with ICCVS” vào
ngày 7 tháng 6 năm 2018, nên giữa tháng 7, Tr. Dũng Tống có liên lạc với Tr. Đệ Nguyễn để bảo đảm
tính cách hợp pháp cho Trại GV 22 và điều quan tâm nhiều nhất là có sự bảo đảm an toàn cho các
em và những người tham dự trại.

6. Tr. Linda Lê sau đó đã viết email cho Tr. Dũng Tống và sao gửi (c/c) cho Tr. Đệ và một số trưỏng
BSA trong Châu, Vùng và Quốc gia Hội HĐ Hoa Kỳ có tên trong loạt điện thư qua lại. Tr. Linda Lê cám
ơn Tr. Dũng Tống đã cho biết rõ ràng câu chuyện và xác nhận Tr. Linda đã không rõ chuyện Tr. Dũng
Tống đã liên lạc với Tr. Đệ trước để được sự góp ý cho việc hợp pháp của trại và nhân tiện trong thư
xin lỗi Tr. Đệ.
Để kết,
Bài này tôi viết với mục đích chia sẻ đến các trưởng HĐHK gốc Việt đang có trách nhiệm hay sẽ nhận
trách nhiệm tổ chức các sinh hoạt HĐ dù lớn hay nhỏ, biết để thực hiện những chương trình sinh
hoạt cho hợp pháp và được sự chấp thuận của BSA. Thêm vào đó là chứng minh một lời đồn “Cướp
Công” là không đúng sự thật, nguy hiểm gây chia rẽ, mà quên đi điều chính là tạo sự an toàn cho các
em và những người tham gia một chương trình sinh hoạt HĐ tại HK.
Nhận tiện đây tôi cũng xin đính kèm thêm các nguồn tài liệu liên quan đến vấn đề hợp pháp của một
số trại Thẳng Tiến đã qua tại Hoa Kỳ. https://huongdao.org/index.php/documents. Theo tài liệu các
trại Thẳng Tiến 8, 9 và 10 đều có tính cách hợp pháp vì được chấp thuận hay chịu trách nhiệm (host)
bởi các Châu (Councils) hay Châu Quốc Gia (National Council).
San Jose, ngày 10 tháng 12, 2018
Trần V Long

