
 

THÔNG BÁO THI SÁNG TÁC TRẠI CA TRẠI THẲNG TIẾN XII 

 

Ban Tổ Chức Trại Thẳng Tiến XII xin kính mời quý Trưởng, quý phụ huynh cùng toàn thể các anh chị em Hướng Đạo 

Sinh tham gia thi sáng tác trại ca Trại Thẳng Tiến XII.   

Bài hát phải mang tính chất đoàn kết, sinh hoạt vui tươi, và lành mạnh trên tinh thần của người hướng đạo sinh Việt 

Nam. (Chủ đề của Trại là Nguồn Thật.) 

Các sáng tác dự thi xin gửi về Thangtien12@hdtuhdvn.org trước ngày 15 tháng 2 năm 2022.  

Khi gởi sáng tác xin quý vị đính kèm: 

• Lời giải thích về ý nghĩa của bài hát 

• Tên, họ, và địa chỉ liên lạc của người dự thi 

• Đơn vị và Liên Đoàn của người dự thi 

Phần thưởng sẽ được thông báo sau. 

Bài hát thắng giải sẽ được Ban Tổ Chức chọn làm bài hát chính thức cho TTXII. Ban Tổ Chức có toàn quyền sửa đổi 

các sáng tác dự thi.  

Kính mời quý Trưởng, quý phụ huynh cùng các anh chị em Hướng Đạo Sinh cùng tham gia. 
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ANNOUNCEMENT OF COMPOSITION CAMP THẲNG TIẾN XII SONG 

  

The Organizing Committee of Thẳng Tiến XII Camp would like to invite the LĐTs, leaders, parents and all Scouts to 

participate in the songwriting competition for Thang Tien XII Camp. 

The song must be united, joyful, and healthy in the spirit of the Vietnamese Scouts. (The Camp theme is “True 

Source”). 

Entries should be sent to Thangtien12@hdtuhdvn.org by Feburary 15, 2022. 

When submitting your work, please attach: 

• Explanation of the meaning of the song 

• Name, surname, and contact address of the entrant 

• Units and LĐ of entrants 

Rewards will be announced later. 

The winning song will be selected by the Organizing Committee as the official song for TTXII. The Organizer 

reserves the right to modify the entries. 

LĐT, leaders, parents, and fellow Scouts are invited to participate. 
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