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Tôi nhận được nhiều điện thư thắc mắc từ những Trưởng ghi danh với BSA về việc ký tên vào bản hiến 
chương, qui tắc và qui định (Nội Lệ) của Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Southwest Region, USA) Hội Đồng Trung 
Ương/Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS). Tôi yêu cầu cô và các thành viên của ICCVS hãy ngưng phổ biến 
những văn bản này đến các đơn vị và cá nhân thành viên ghi danh với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ trong 
Châu Orange County. 

Như chúng ta đã bàn luận trong buổi họp chính thức giữa BSA và ICCVS tại văn phòng chúng tôi ngày 7 
tháng 6 năm 2018, BSA không khuyến khích việc tổ chức những nhóm Hướng Đạo Việt Nam, những ủy 
ban hay tổ chức nào tách biệt khỏi các hoạt động được phê chuẩn của BSA. Tại buổi họp này, tôi đã 
khẳng định các đơn vị ghi danh với BSA  bị cấm tham dự bất cứ sinh hoạt và hoạt động nào của ICCVS với 
tư cách đơn vị BSA hay thành viên của BSA. Đồng thời chúng tôi cũng nêu rõ rằng “Những hoạt động 
trong tương lai của ICCVS/HDTU trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ KHÔNG được phê chuẩn bởi BSA vì ICCVS 
không phải là một ủy ban của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Việc xử dụng đồng phục và huy hiệu của BSA 
tại những sinh hoạt và hoạt động bị nghiêm cấm. Tổ chức Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới KHÔNG nhìn 
nhận ICCVS”. 

Tôi yêu cầu cô và ICCVS hãy chấm dứt gây hiểu lầm đến các đơn vị gốc Việt (Liên Đoàn) và cá nhân ghi 
danh với BSA bằng cách yêu cầu họ ký những văn kiện này. Tôi đồng thời đính kèm bản sao ghi chú buổi 
họp ngày 7 tháng 6 năm 2018 cùng với những văn bản được phân phối liên quan đến BSA về vấn đề này. 

Hơn nữa, Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Southwest Region, USA), International Central Committee of 

Vietnamese Scouting (ICCVS) không phải là một  ủy Ban của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, nên sẽ không 
được nhìn nhận bởi Châu Orange County, BSA. Như tôi đã nói trong buổi họp tháng 6, tôi tiếp tục 
khuyến khích ICCVS/HDTU giải tán và trở thành một phần tử của Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt 
thuộc BSA nơi tôi biết quý vị sẽ được đón chào . 

Xin vui lòng chia sẻ thư này đến những thành viên liên kết với ICCVS. Nếu cần thiết, tôi sẽ vui lòng liên 
lạc trực tiếp cá nhân về vấn đề này. 

Thân chào 

Jeff Herrmann, Châu Trưởng (ký tên) 

Đồng chuyển : 

Hui Nhat Ly 
De Tan Nguyen 
Nicholas Viet Nguyen 
Lan Quôc Nguyen 

 

Lược dịch bởi NVSC - 01-10-2019 Letter_from_Jeff_Herrmann_to_Tammy_Nguyen (Eng) 

https://huongdao.org/hd-files/bsa_iccvs/01-10-2019_Letter_from_Jeff_Herrmann_to_Tammy_Nguyen.pdf

