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CHƯƠNG I 

 
Khoản 1.  Cơ cấu đại diện và hướng dẫn Hướng Đạo Việt Nam ở tất cả các nước là Hội đồng Trung 

Ương gồm HĐVN ở mỗi nước và một số Ủy viên. Mỗi nước cử một đại diện, riêng Hoa Kỳ vì 
đông nhân số, có 3 đại diện. 

 
Các Ủy Viên được Hội Đồng Trung Ương mời theo một danh sách đã tham khảo ý kiến rồi 
trao cho Chủ tịch. 

 
Khoản 2.  Hội Đồng Trung Ương có một Ban Thường Vụ, gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, một 

Tổng thư ký, một Phó Tổng thư ký, một Thủ quỹ. Các trách vụ trong Ban Thường Vụ do Hội 
Đồng Trung Ương bầu ra với nhiệm kỳ 4 là năm, có thể tái hạn. 

 
Nếu cần tăng cường, Ban Thường Vụ sẽ bổ nhiệm một hay nhiều ủy viên đặc trách. 
 
Trong nhiệm kỳ, nếu có chỗ khuyết, Ban Thường Vụ sẽ điền thế và thông báo cho các thành 
viên. 

 
Khoản 3.  Hội Đồng Trung Ương họp thường lệ 4 năm một lần. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường 

khi có trường hợp đặc biệt, hoặc có lời yêu cầu của đa số thành viên. 
 

Các cuộc thảo luận, tham khảo và biểu quyết có thể thực hiện bằng thư, giữa các phiên họp. 
Mỗi văn thư sẽ ấn định rõ rệt thời gian trả lời. 
 
Các đại diện ở mỗi nước và Ủy viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau. Ai không thể dự 
họp có thể ủy nhiệm cho một thành viên khác hoặc bầy tỏ ý kiến trước bằng văn thư về các 
điểm ghi trong chương trình nghị sự.  

 
Khoản 4.  Ban Thường Vụ HĐTƯ có thể lập các tiểu ban gồm các thân hữu, học giả, chuyên gia, kỹ thuật 

gia, trưởng HĐ không phải là thành viên của Hội Đồng, để nghiên cứu một vấn đề, soạn thảo 
một văn kiện hay tài liệu, chuẩn bị hay đề xướng một kế họach, một công cuộc, hay một 
chương trình sinh hoạt, v.v 

 
Mỗi lần lập tiểu ban, Ban Thường Vụ sẽ ấn định rõ ràng mục tiêu, thành phần và thời hạn làm 
việc. 
 
Tất cả trách vụ trong Hội Đồng Trung Ương và các tiểu ban đều có tính cách tình nguyện, 
không có thù lao. 

 
Khoản 5.  Một quỹ chung sẽ được thiết lập để đài thọ các khoản chi tiêu cần thiết của Hội Đồng Trung 

Ương và Ban Thường Vụ, Hội Đồng sẽ ấn định thể thức đóng góp và có thể vận động những 
sự tài trợ trực tiếp. 

 
Khi số tồn ngân của Hội Đồng lên quá 1000 Mỹ kim, thủ quỹ sẽ nhờ tổ chức Hướng Đạo VN 
gần nhất ký thác vào chương mục, nếu Hội Đồng chưa đặt cơ sở pháp lý để mở một chương 
mục riêng. 



 
Mỗi năm thủ quỹ sẽ lập một bản kế toàn chi thu gửi đến Chủ tịch để phổ biến. Phiên họp 
thường lệ của Hội Đồng sẽ xem xét bản kế toán suốt nhiệm kỳ 4 năm rồi biểu quyết giải 
nhiệm, trước khi duyệt xét ngân sách cho nhiệm kỳ mới. 

 
CHƯƠNG I I - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Ở MỖI NƯỚC 

 
Khoản 6.  Ở mỗi nước, hệ thống HĐVN xây dựng trên căn bản sau đây: 
 

a). Có thỏa hiệp của tổ chức HĐ xứ cư ngụ để sinh hoạt. 
 
b). Có ban chấp hành được chỉ định qua những cuộc bầu cử định kỳ đúng với lề lối dân chủ và 
tinh thần thấu hiểu trách nhiệm của HĐ. 
 
c). Ngoài phần bắt buộc theo HĐ sở tại, áp dụng những điều khoản riêng của HĐVN về 
chương trình giáo dục, về truyền thống, do HĐVN ấn định. 
 
d). Sẵn sàng hưởng ứng và tham dự nhữnh sinh hoạt chung, sẵn sàng chu toàn phận sự từ phần 
góp tài chánh đến sự thực hiện công tác được giao phó. 

 
Khoản 7.  Ban Chấp hành HĐVN tại mỗi nước là đại diện duy nhất của HĐTƯ/HĐVN trong phạm vi 

lãnh thổ quốc gia, hoàn toàn đảm nhiệm việc giao dịch với tổ chức HĐ sở tại. 
 

CHƯƠNG I I I - HIỆP NHẤT 
 
Khoản 8.  Hội Đồng Trung Ương sẽ tùy nghi đặt giềng mối giao dịch với tổ chức Hướng Đạo Thế Giới 

qua trung gian Văn phòng Thế giới của hai hệ thống Nam và Nữ. Riêng Hội Đồng Trung 
Ương có thẩm quyền tuyên bố hay cam kết nhân danh HĐVN. 

 
Khoản 9.  Mọi sửa đổi thêm bớt trong bản Hiến Chương và Nội Lệ đều do một biểu quyết chung của Hội 

Đồng Trung Ương với đa số 2/3. 
  

Làm tại Costa Mesa, California (Hoa Kỳ) ngày 3 tháng 7 năm 1983 


