
 

 

THÔNG TƯ NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC 1 THÁNG 7 NĂM 2020 

Ngày 22 tháng 6, 2020,  

Kính chào quý Phụ Huynh, quý Thân Hữu, quý Trưởng, và các em Đoàn Sinh thân mến,  

Hàng năm, chúng ta tưởng nhớ ngày 1 tháng 7 là ngày “Tinh thần Trần Văn Khắc”, một vi Trưởng 
tiên phong đã khởi đầu phong trào Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) vào năm 1930.  

Là thành viên phong trào HĐVN, chúng ta nên lấy làm hãnh diện cho thành tích chung này dù trải 
qua nhiều thăng trầm trong suốt hành trình. Chúng ta vẫn còn tiếp tục gìn giữ và nêu cao ngọn đuốc 
thiêng trong suốt 90 năm qua để luôn cố gắng xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn.  

Niềm hãnh diện này là lẽ tự nhiên, nhưng kèm theo đó, chúng ta phải biết ghi nhớ công ơn của 
người góp sức xây đắp phong trào. Chúng ta không thể nào thành công nếu không có công sức 
đóng góp của những người thân, những người cộng sự, những thân hữu đang âm thầm sát cánh 

chúng ta để góp phần cho phong trào HĐVN hiện nay tại Hải Ngoại luôn được trường tồn.  

Như lẽ thường tình, niềm tự hào cần phải đi đôi với sự khiêm tốn và lòng biết ơn vì nếu thiếu những 
yếu tố như vậy chúng ta sẽ vô tình đi đến sự đề cao cá nhân, và sẽ vô tình gây chia rẽ trong hàng 
ngũ.  

Hãy cùng nhau nhận thức và tránh xa con đường này.  

Năm 2020 là một năm nhiều thiên tai, đại họa với nhân loại chưa từng thấy.  

• Cháy rừng bên Châu Úc: một thảm họa không riêng gì cho nước Úc. Chúng ta đồng chia sẻ nỗi 
đau này với các ACE bên Úc.  

• Đại dịch COVID-19 toàn cầu cho chúng ta hiểu và biết trân quý hơn sự hiện hữu của mọi người và 
nhất là của những người thân. Đây là một giai đoạn để chúng ta học biết sử dụng tốt hơn những tài 
nguyên thiên nhiên để cùng nhau bảo vệ môi trường và cũng là giai đoạn để thể hiện lòng bác ái. 

Hãy cùng nhau chia sẻ sự khó khăn chung và giúp đỡ nhau một cách tích cực hơn. Mọi việc rồi chắc 
chắn sẽ qua đi một cách bình an.  

• Nạn kỳ thị chủng tộc còn tồn tại khắp nơi: Khi lòng bác ái chưa đủ thi sự công bằng trong cách 

cư xử với nhau còn thiếu sót và còn nhiều phân biệt.  

 Là Hướng Đạo Sinh, chúng ta đã được rèn luyện tính công bằng . Chúng ta hãy tiếp tục gìn giữ chặt 
lòng tin cho sự bình đẳng chủng tộc,  mở lòng quan tâm và bác ái hơn.  



Hãy cùng nhau vượt qua mọi thử thách, vượt lên cái lẽ thường tình, để hướng dẫn các con em một 
cái nhìn đúng đắn hơn, với nhiều sự cởi mở và khoan dung hơn vì tôi tin rằng tất cả những gì tốt đẹp 

đến với thế giới và loài người đều xuất phát từ một trái tim chân thật.  

Tôi luôn kỳ vọng thế hệ sau sẽ luôn được sống chan hòa trong tình thương và lý tưởng Hướng Đạo 
tốt đẹp.  

TM Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam 

Thân ái bắt tay trái 

Trần Quang Thanh Trang, Chủ tịch. 
 

Chú ý : Các Liên Đoàn/Đơn vị tại Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên tùy vào điều kiện, khả 

năng, hoàn cảnh cho phép, tổ chức các buổi lễ tâm tình, chia sẻ, tưởng niệm đến Trưởng Trần Văn 
Khắc cho các Đoàn Sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear Parents, Friends, Scout leaders and Scouts,  

Each year, on July 1st we commemorate the “Spirit of TrưởngTrần Văn Khắc” the pioneer leader who 

had started the Vietnamese Scouting Movement 90 years ago.  

As members of the Vietnamese Scouting Movement, we should all be proud of our collect ive 
achievements in spite of peaks and valleys along the journey. Our Movement is still strong, our spirit 
is still high, and we will continue building and paving the way for a better society.  

As we humbly celebrate our achievements, we should never forget the selfless contributions and 
sacrifices from our pioneering leaders, our families, our friends and fellow leaders. Pride in oneself is 
natural but it should carry with humility and gratitude. Without these virtues, pride leads to self-conceit 

or arrogance which, in turn, will lead to divisiveness within our ranks. Let us not go down this path,  

We are also facing many unprecedented challenges this year 2020.  

-  Australian bushfires  are  a devastating catastrophe not only for Australia and its people. We all 
share their pain and their grief.  

- The pandemic Covid 19 : it may create an opportunity to bring more closeness within our families, 
make us more aware of our fragile environment, and motivate us to use our natural resources more 
wisely . As a scout, let us be more considerate, more charitable, more compassionate. Our attitude 

will define who we are and what we stand for.  

- The anti-racism movement across the world : The lack of compassion is sadly the main reason 
for not treating one another fairly and equally.  We, as scouters,  are trained to be fair.  Let’s continue 
to uphold our conviction in justice and racial equality.    

Together, we will overcome all hurdles and we should try our best to lead a more exemplary life for 
our next generation. 

I believe that greatness always comes from a true heart and I do hope that our next generation will 

have the opportunity to live in a better environment with more love and respect as we all practice our 
scout promises and values.  

 

 


