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                                                  PHẦN 2 



                      CƠ CẤU TỔ CHỨC và NGUYÊN TẮC SINH HOẠT    
                                          của HỆ THỐNG LIÊN ÐOÀN 

                                                                          1- LIÊN ÐOÀN: 

                   - Liên Ðoàn là một tổ chức độc lập về pháp lý và tài chính.  
                         - Liên Ðoàn là một thành viên chính thức trong ban đại diện của HÐTƯ. 

       - Là một tập hợp của nhiều đơn vị mang tính độc lập về pháp lý đối với Hội HÐ bản địa 
cùng nhau sinh hoạt trong  một hệ thống, một khuynh hướng và cùng một điều kiện về 
sự phát triển của đoàn sinh.  

       - Là một cơ cấu then chốt bền vững nhất để đoàn sinh của các đơn vị phát triển tinh thần 
cũng như Phong Trào Hướng Ðạo. 

       - Là tiếng nói chính thức để góp phần xây dựng đường lối cũng như sự phát triển của 
HÐTƯ-HÐVN qua những kỳ họp Ðại Hội Ðồng hay qua thư đề nghị , do đó danh xưng 
của Liên Ðoàn:  

                                   HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG-HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM 
                                             CHI NHÁNH/MIỀN……………….. 

                                                  LIÊN ÐOÀN…………………  
        1a- Tổ Chức và Sinh Hoạt: 
               1a.1- Tổ Chức: 
               - Một liên đoàn ít nhất phải có 2 đơn vị trở lên có ghi danh sinh hoạt với hội HÐ địa   

phương. 
               -  Liên Ðoàn có 3 mô thức: 
                      a) Chỉ có nam đoàn sinh: 
                      b) Chỉ có nữ đoàn sinh 
                      c) Có nhiều đơn vị khác hội  (Hội Nam HÐ và Hội Nữ HÐ) 
              - Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của liên đoàn với địa phương . 

           - Có Ban Bảo Trợ, Ban Cố Vấn hay Hội Ðồng Chỉ Ðạo của liên đoàn. 
           - Có hội đồng huynh trưởng chung cho các đơn vị. 
           - Có hội phụ huynh. 
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           - Ði đúng đường lối sinh hoạt của hội Hướng Ðạo Quốc Gia mà các đơn vị trực  



            thuộc đang ghi danh để sinh hoạt.  
           - Có Kế hoạch và chủ trương riêng của Liên Ðoàn. 
           - Bổ sung và hướng dẫn thêm đến các đơn vị về giá trị tinh thần HÐ cũng như Văn Hóa 

VN qua Chi Nhánh/Miền trong Hệ thống HÐTƯ. HÐVN.  
              1a.2- Sinh hoạt: 

- Các Ðơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng là một tập hợp liên kết nhau trong phát triển 
cũng như trong chương trình sinh hoạt chung của liên đoàn.  

- Luôn theo sát và thực hiện những kế hoạch và chương trình Sinh hoạt của Chi 
Nhánh/Miền . 
1a.3-  Trách nhiệm của Liên Ðoàn Trưởng: 

        1a.3a- Với Chi Nhánh/Miền và HÐTƯ: 
             -   Thành viên chánh thức của HÐTƯ qua Chi Nhánh/Miền. 

-   Bầu Ðại diện Chi Nhánh/Miền,  
-   Bầu ChủTịch HÐTƯ, trưởng ban kiểm soát tài chánh. 
-   Bầu Ban tổ chức và chọn nơi tổ chức trại họp bạn Thẳng Tiến. 
-   Ðóng góp kế hoạch để phát triển Phong trào HÐ trong Chi nhánh/Miền cũng như 
HÐTƯ . 

              -   Liên kết với những liên đoàn bạn trong sinh hoạt để phát triển Phong trào. 
 

                          1a.3b- Với Cộng Ðồng Ðịa phương: 
  -  Liên kết với các hội đoàn bạn (ngoài các đơn vị HÐ) để phát triển tinh thần và văn hóa 
Việt Nam trên tinh thần Hướng Ðạo. 
  -  Tạo điều kiện (có thể được) để giới thiệu phong trào HÐ đến với cộng đồng. 
  -  Luôn luôn tham khảo với Chi Nhánh/Miền để giải quyết những vấn đề liên quan đến 
pháp nhân hay tinh thần HÐ .   

                          1a.3c- Với Liên Ðoàn: 
              -     Chịu trách nhiệm trước Liên Ðoàn về sự điều hành và phát triển phong trào HÐ.  

- Thông hiểu nguyên lý và phương pháp của phong trào Hướng Ðạo . 
- Duy trì và thực hiện văn hóa và truyền thống Tinh thần Hướng Ðạo Việt Nam qua 

đường lối và chủ trương của HÐTƯ. 
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 -   Phổ biến đến đơn vi những tin tức, tài liệu, sách báo liên quan đến HÐ từ Chi 
nhánh/Miền, Hội HÐ bản địa . . .. 

               -   Ðề nghị khen thưởng những Thành viên trong Liên Ðoàn về cho Chi nhánh/Miền. 
               -   Theo dõi sự phát triển của đoàn sinh,Trưởng, phụ huynh và đề nghị theo học các 

khóa huấn luyện và ổ túc của hội HÐ bản địa cũng như của HÐTƯ-HÐVN 
         -   Tổng kết và báo cáo hàng năm theo định kỳ của Chi nhánh/Miền về sự phát triển 

cũng như ghi danh của liên đoàn. 
1b- Tên Liên Ðoàn –Ðơn vị:  

Ðể Ðoàn sinh nhớ về cội nguồn, duy trì tinh thần dân tộc, yêu quê hương tổ quốc và tri 
ân những anh hùng đã hy sinh để xây dựng, bảo vệ tạo nên những trang sử hào hùng 
làm rạng rỡ giống nòi.  Do đó tên của liên đoàn và các đơn vị nên cố gắng đặt theo tên 
những danh nhân, anh hùng hoặc tên của những địa danh đáng nhớ của dân tộc Việt 
Nam và nên đặt trong cùng một bối cảnh lịch sử liên quan với nhau.  

1c- Khăn quàng Liên Ðoàn: 
             Tùy theo sự thiết kế kiểu mẫu của liên đoàn để có ý nghĩa và thích nghi với sinh hoạt của 

phong trào.  
 1d- Huy hiệu (logo) của Liên Ðoàn: 
                Tuỳ theo sự thiết kế sao cho có ý nghĩa với tên của liên đoàn và phong trào Hướng     
Ðạo, huy hiệu LÐ được đính bên phải cánh tay áo. 
 1e- Cờ Liên Ðoàn :  
              a) Cờ Liên Ðoàn: Mẫu 3’ x 5’ màu xanh (thiếu) ( 2 mặt giống nhau) 

        *  Phía trên hàng chữ :”HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM”  mầu 
chừ “Helvetica”, màu vàng, sắp theo hình cong cân đối. 

        *  Ở giữa huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN màu đỏ.  
*   Phía dưới tên của Liên Ðoàn và Tên địa phương nơi sinh hoạt, mầu chữ “Time Roman 
bold”, màu vàng.             
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1f- Lễ Bàn Giao :  
       1f1- Liên Ðoàn: 

Tùy theo tình hình sinh hoạt của mỗi liên đoàn, có thể dựa vào cách thức tổ chức của 
HÐTƯ. 
         -     Ban cố vấn liên đoàn hay Liên đoàn trưởng (mãn nhiệm kỳ có trách nhiệm phải 
tổ chức).  

- Thành phần tham dự: Các Tr. Cố vấn, Các Ðơn Vị Trưởng, các đại diện hội phụ 
huynh của liên đoàn. 

- Thư ký, Thủ qũy của liên đoàn 
- Những lời vấn đáp giừa Tr. Cố Vấn và Tr. nhận trách nhiệm tuỳ thuộc vào sự linh 

hoạt của mỗi liên đoàn, miễn sao đầy đủ ý nghĩa, đúng với tinh thần Hướng Ðạo 
và tạo niềm tin được đến với các đơn vị.  

- Phải báo về cho Miền/Chi nhánh và HÐTƯ để lưu trử và phổ biến. 
- Theo nguyên tắc thông thường: 

* Phải tổng kết trong nhiệm kỳ của mình . 
* Phải tổ chức tuyển chọn Trưởng thay thế . 
* Phải tổ chức lễ bàn giao và tuyên nhậm. 

         1f2- Ðơn vị (Ấu-Thiếu-Thanh-Tráng): 
      Tương tự như của LÐ, tuy nhiên tuỳ theo tình hình sinh hoạt của đơn vị, mục đích là để 
cho đoàn  thấy được sự  sinh hoạt của  phong trào cũng như tạo thêm niềm tin giữa 
trưởng và đoàn sinh trong vai trò trách nhiệm mới. Có 3 phần: 

a) Tổng kết trong nhiệm kỳ . 
b) Tuyển chọn trưởng nhận trách nhiệm mới 
c) Phải tổ chúc lễ bàn giao và tuyên nhậm . 

           Tóm lại trong việc bàn giao hay tuyên nhậm, phải cố gắng thực hiện trong tinh thần 
Hướng Ðạo, Chú trọng mục đích cũng như sự phát triển của phong trào, cho nên: 
*  Khi bàn giao: 

- Tài chánh phải rõ ràng.  
- Số lương đơn vị, đoàn sinh phải được đề cập đến. 
- Những công việc chưa và đang thực hiện trình bày trung thực 
- Những suy nghĩ để nghiên cứu. 
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          *  Khi tuyển chọn: 
- Phải có thời gian để chuẩn bị, tìm hiểu, vô tư nhận xét.   
- Tinh thần và sự phát triển Hướng Ðạo. 
- Trình bày rõ ràng vai trò trách nhiệm.       
- Hoà nhã, tinh thần dân chủ, ấn định thể thức hợp tình hợp lý. 
- Rõ ràng, công khai (kín hoặc biểu quyết). 

          *  Khi tuyên nhậm: 
                   -    Tổ chức đơn giản, nghiêm trang. 
                   -    Tạo được nhiều cảm giác, ý nghĩa sâu sắc. 
                   -    Nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm.  
 

                                       2- NGÀNH ẤU 
                 2A – SÓI: 
     Căn bản của Ngành Ấu nam (Sói) dựa vào quyển truyện “The Jungle Book” của đại văn hào 
người Anh “Rudyard Kipling” do đó mọi tổ chức cũng như nhân sự đều mang tính rừng xanh để 
sinh hoạt .  Tối đa 24 sói trong một Bầy . 
 
       2A1- LỜI HỨA và LUẬT : 
 

2A1a- Lời hứa của Sói con: 
Em hứa gắng sức làm tròn bổn phận: 

- Với tín ngưởng tâm linh, tổ quốc và quốc gia em. 
- Hiếu thảo với cha mẹ. 
- Tuân theo luật sói con và mỗi ngày làm vui lòng một người. 

2A1b- Luật của sói con:  
- Sói con nghe lời sói già. 
- Sói con không nghe mình. 
 

                    2A2- TỔ CHỨC: 
            Chương trình sinh hoạt của đơn vị Ấu luôn theo sát Quy chế của hội Hướng Ðạo  địa 
phương, ngoài ra  tùy theo điều kiện và hoàn cảnh ta có thể ổn định lại cũng như bổ sung 
những nét sinh hoạt theo tính dân tộc và truyền thống văn hóa Việt Nam. 
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     2A2a- Ðàn: 
                              - Một bầy (đơn vị) không qúa 4 đàn theo thứ tự: Trắng, Xám, Ðen, Nâu, (đầu đàn nhất 

luôn luôn là đầu đàn Nâu.) 
                              - Các sói trong đàn mang tam giác màu của đàn mình. ( tam giác đều cạnh 5cm, góc 

phía dưới) trên cánh tay áo bên trái . 
                               - Mỗi Ðàn có chăm ngôn riêng như: Nhanh - Vui - Tiến . . . . 
                           2A2b- Ban Huynh Trưởng: 
                       Một bầy đầy đủ phải có 1 Bầy Trưởng và các Bầy Phó phụ giúp và được  phân chia trách 

nhiệm: 
                    Bầy Trưởng : (hướng dẫn chung) gọi là AKELA (Sói già) 
                    Bầy phó: (Luật rừng) gọi là BALOO (Gấu) 
                     Bầy phó: (đi săn, làm hang) gọi là BAGHEERA (Báo) 
                    Bầy phó: (hát múa, trò chơi) gọi là CHIL (Ðại bàng) 
                    Bầy phó: (truyền tin, chuyên môn) gọi là KAA (Trăn) 
                          2A2c- Hội Ðồng Sói già: 
                             Gồm có: Bầy Trưởng , Bầy Phó , Huấn Luyện viên, Ðầu Ðàn và Thứ Ðàn. 
                             Là Hội Ðồng quản trị bầy như :  

- Hoạch định Chương trình sinh hoạt. 
- Kỹ thuật chuyên môn HÐ, sổ sách hành chánh. 
- Giải quyết việc bất thường liên quan đến Bầy 
- Huấn luyện Ðầu Ðàn và Thứ Ðàn . 

             2A2d- Hội Ðồng AKELA: 
              Gồm có Akela, Baloo, Bagheera, và các Sói già khác trong Bầy . 

- Lập chương trình hàng năm. 
- Kế hoạch từng chương trình. 

              2A2e- Hội Ðồng Danh Dự: 
              Gồm thành phần như Hội Ðồng Akéla: 

- Bảo vệ luật rừng. 
- Làm cho các sói luôn luôn gắng sức. 
- Bảo vệ uy tín Bầy Trưởng và Ðầu Ðàn. 
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              2A2f- Huy hiệu:  
                       Là đầu Sói màu đỏ, 2 tai vểnh lên, nhắc bảo Sói con lúc nào cũng vểnh tai lên để 
               nghe lời khuyên bảo của các Trưởng HÐ. 

                                                         
 
 

2A3- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ - TAM GIÁC ÐÀN: 
                   2A3a- Gậy Biểu tượng: 
                   Khi Bầy có Sói 2 sao, Bầy được mang thêm Gậy Biểu tượng.  Gậy cao 1m20 trên đầu 
gậy có hình sói màu trắng. 
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                    2A3b- Cờ: (hai mặt khác nhau) 
                   Cờ bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm màu xanh (thiếu), bên trên có tên của bầy 
màu vàng, ở giữa hình đầu sói màu đỏ, bên dưới Chăm ngôn “GẮNG SỨC”  màu vàng. Mặt bên 
kia tên của Liên Ðoàn màu vàng.     
 

      
 

2A4 - NGHI THỨC: 
                     2A4a- Thủ hiệu để chào:      

                              
   Như thủ hiệu của Thiếu . Nhưng đưa  lên 2 ngón mà thôi , ngón trõ  
và ngón giữa  chỉa xa nhau, như tai Sói.                                                                                                        
Chào thường : Chào lên vành nón (mũ) như Thiếu,  
Chào long trọng: (chào cả 2 tay) chỉ dùng khi thực hiện Tiếng Rống  
 Lớn.    
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2A4b- Tập họp và Hiệu lệnh (Sói): 
       Muốn họp các đầu đàn thì gọi: “đầu đàn” hay thổi còi  . . . (chữ V (…_) 
       Muốn tập họp bầy, thì Trưởng : 
       Dùng hiệu tay khi nào các Sói đứng gần, có thể  trông thấy Bầy Trưởng được. Dùng còi, khi 
       các Sói ở xa, hoặc không trông thấy Trưởng. 

         Gọi lớn : “ Sói ! Sói ! Sói ! “  hoặc thổi còi :  . .  ..  ..   
            -    Khi các Sói nghe tiếng gọi, liền đáp lại thật lớn  “ Ya ù . . .” và chạy đến để tập họp theo 
đội hình của Trưởng hướng dẫn ra dấu hiệu. 
       Khi nghe Trưởng hô một tiếng ngắn “sói” ( hoặc một tiếng còi ngắn, hay để một ngón tay lên 
miệng) thì cả Bầy đứng nghiêm và yên lặng. 

- Trưởng đưa một cánh tay dọc thẳng trên đầu (như Thiếu sinh):  
Cả Bầy đứng hàng một ( theo thứ tự liên tiếp các đàn. Trắng, Xám, Đen, Nâu,v.v…  
Đầu đàn đứng trước, phó đàn đứng cuối đàn minh. 

- Trưởng vòng tay : (như Thiếu sinh) 
Bầy tập họp vòng tròn chung quang Trưởng. 

- Trưởng đưa một cánh tay dong ngang ra trước : (như Thiếu sinh) 
Sắp hàng dọc từng đàn, mỗi đàn xếp thành một hàng dọc. 

                             Có 2 loại vòng tròn trong tập họp Sói: 
                   2A4c- Vòng Hội Đồng : 

Đường kính chừng 3 thước ( lối 5 bước  chân), các Sói đứng khít nhau, để họp thường 
hoặc để nghe lời dặn dò, huấn lệnh của Bầy Trưởng. Ở giữa Vòng có vạch một vòng  
tròn nhỏ (bằng phấn, hoặc sắp bằng đá, cây …) tượng trưng cho tảng đá Hội Đồng. 
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                   2A4d- Vòng Thao Diễn (còn gọi là Vòng Danh Dự): 
Đường kính chừng 9 thước (lối 15 bước  chân), hoặc rộng hơn tùy theo số Sói hiện có. 
Đứng cách nhau thế nào để khi dang tay ra có thể nắm tay nhau một cách dễ dàng.  
Vòng Thao Diễn để họp long trọng, khi có lễ nghi gì, hoặc để múa hát, chơi đùa. 
Chú ý : Khi tập họp vòng tròn, thì ban đầu Sói họp thành Vòng Hội  
Đồng, nếu cần, thì Bầy Trưởng sẽ ra hiệu cho các Sói lùi lại để nới  
rộng thành Vòng Thao Diễn. 
 

2A4e- Lễ Nhập Bầy: (Tuyên hứa) 
a)  Thành phần tham dự: 

- Các Trưởng trong Bầy . 
- Hướng dẫn tinh thần. 
- Phụ huynh của Sói sắp Tuyên hứa. 
- Các Sói đã tuyên hứa. 
- Các Sói sắp được nhập Bầy (tuyên hứa) 

b)  Diễn tiến Chương trình:  
                        (Phỏng theo “Truyện rừng xanh” lược dịch của Nguyễn xuân Long  trong 
                    “The Jungle Book” và “The Seconde Jungle Book” của Rudyard Kipling) 
                       Lễ cần tổ chức trong một khung cảnh thích hợp và trang nghiêm để ghi sâu 
                      cảm giác vào tâm hồn trẻ, nhừng lời đối đáp phải tự nhiên, có thể trả lời theo ý nghĩ của 

mình, và tổ chức như một trò chơi có ý nghĩa, nên phải linh hoạt và  
                     cả Bầy tham gia. 
                           (Các Sói sắp Nhập Bầy (Tuyên hứa) thì đứng ở một vị trí khác.) 

      -     Phụ huynh đứng riêng một khoảng sân rộng. 
   Bầy trưởng (Sói Già) giải thích và sơ lược chuyện Mowgli cho tất cả mọi người tham 
dự hiểu. 

         Sói già tập họp Bầy (Sói đã Tuyên hứa) thành vòng thao diễn và đứng im lặng. 
            -     Khi đó cả Bầy đều nghe có tiếng “hu . . hu . .” dài của Sói giò non (Sói sắp  
                   nhập bầy)  từ một góc gần đó đưa lại. 

- Sói Già đứng ngoài vòng hỏi các Sói: “Tiếng gì thế kia” 
- Sói đầu đàn chạy ra xem và trở về thưa: 
- -“Thưa có một em bé muốn xin vào Bầy” 
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- Sói Già hỏi: 
- -“Có Sói nào muốn nhận em ấy và tập cho em đi săn với Ðàn”? 
- Ðầu Ðàn sắp nhận Sói giò non ấy, bèn trả lời: 
- Thưa Sói Già , em xin nhận . 
- Sói già: -“ Ðược, vậy em ra dắt em ấy vào” 
- Ðầu dàn ấy chạy ra tìm Sói giò non, dắt tay dẫn vào (chưa  được vào vòng)  
       (Lúc nầy Akela cho tất cả quay mặt ra ngoài , và Akela cũng đứng bên ngoài vòng ) 
đem đến trước mặt Sói già , rồi Ðầu đàn ấy về chỗ  của mình. 
- Sói Già hỏi Sói giò non:  -“Em muốn nhập Bầy phải không”? 
- Sói giò non: -“Thưa vâng, em muốn nhập Bầy và làm Sói con” 
- Sói Già hỏi: -“ Ðể làm gì”? 
- Sói giò non: -“Ðể sau trở nên người Hướng Ðạo” 
- Sói Già: -“Thế thì em đến hỏi các Sói, xem có nhận em vào Bầy không đã.” 

            -        Sói giò non đi đến Ðàn Trắng và kiếm cách đi vào vòng, nhưng bị Sói Ðàn 
                  Trắng giang tay chận lại, và Ðầu Ðàn Trắng nói: -“ Chưa biết Luật rừng thì  không vào 

được Bầy Sói” 
            -       Sói giò non: -“ Luật Rừng là Sói con nghe Sói Già, Sói con không nghe mình . 

- Ðầu đàn Trắng: -“ Ðược, đã biết Luật rừng, thì Ðàn Trắng vui lòng nhận, nhưng còn 
phải hỏi Ðàn Xám đã “.  

- Sói giò non sang Ðàn Xám, và cũng bị Ðàn nầy cản lại và Ðầu Ðàn Xám nói: -“Chưa 
biết Chăm ngôn Sói, thì chưa vào được Bầy” 

- Sói giò non: -“Chăm ngôn Sói là “Gắng Sức”” 
- Ðầu đàn Xám: -“ Ðã biết chăm ngôn Sói, thì Ðàn Xám vui lòng nhận, nhưng còn phải 

hỏi Ðàn Ðen nữa” 
- Sói giò non sang Ðàn Ðen và cũng bị Ðàn nầy chận lại và  Ðầu đàn Ðen nói: -“Sói 

khi nào cũng lễ phép và biết chào trước khi vào” 
- Sói giò non: Ðưa tay lên chào (chào thường một tay) 
- Ðầu đàn Ðen: - “Chưa đủ” 
- Sói giò non: Ðưa cả 2 tay lên đầu chào long trọng. 
- Ðầu đàn Ðen: -“Biết chào thì Ðàn Ðen nhận, nhưng phải hỏi Ðàn Nâu nữa”   
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- Sói giò non sang Ðàn Nâu và cũng bị cản như trước , Ðầu Ðàn Nâu và Phó Ðàn mồi 
em cầm sằn một đoạn dây đã nối vào nhau bằng một cái gút đã học trong chương 

     trình Giò non. 
- Ðầu đàn Nâu: -“Không khi nào vào hang Sói mà lại bứt dây, muốn 
        vào phải mở gút nầy. 
- Sói giò non: mở gút. 
- Ðầu đàn Nâu; -“Ðược , khéo tay như vậy thì Ðàn Nâu vui lòng nhận. 
- Sói già: Gọi Giò non lại –“em đến đâỵ’’ 
- Sói già: -“Phải có cha mẹ cho phép em mới được nhân vào Bầy, vậy em  
         phải đến xin phép cha mẹ đã” . 

     (Akela ra hiệu cho tất cả Bầy quay vào bên trong, và Akela cũng ở bên trong) 
            -        Sói giò non chạy đến cha mẹ và cha mẹ dẫn Sói đến giao cho Sói Già. 
            -        Phụ huynh: Xin phép cho con tôi được nhập Bầy. 
            -        Sói Già nhận lời và hỏi cả Bầy: 

- -“Chúng ta có nên nhận sói nầy vào bầy không”.  
- Cả Bầy : -“ Thưa nhận” 
- Sói Già : -“ Các em có tin rằng, em nầy sẽ trở thành Sói giỏi không” 
- Cả Bầy; -“ Thưa có” 
-        Sói Già: (quay lại hỏi Sói giò non): -“ em có muốn làm Sói ngoan không” 
- Sói giò non đáp: -“ Thưa có” 
- Sói Già : -“Anh tin chắc rằng em sẽ trở thành một Sói ngoan, anh cho  
em được Nhập Bầy” (và ra hiệu cho Bầy biến vòng tròn thành hình móng ngựa, 
dẫn Sói giò non vào và bảo Sói giò non hãy tuyên hứa đi). 
-        Sói giò non đưa tay lên (chào thường) và nói: 

- * Em hứa cố gắng hết sức để phụng sự tín ngưỡng. 
  * Hiếu thảo với cha mẹ 
  * Vâng theo Luật Sói con và mỗi ngày làm một việc thiện. 
(lúc Sói giò non chào để hứa, cả Bầy chào theo) 

-       Sói Già: Bắt tay trái Sói giò non và nói: -“ Anh tin rằng, em sẽ giừ lời em hứa, từ nay 
em sẽ được nhập Bầy, và làm anh em với tất cả mọi người khác trong Hướng Ðạo” .( và  
đeo huy hiệu Ðầu Sói vào túi áo bên trái hay trên nón) 
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-        Sói mới chào Sói Già và cả Bầy, xong Ðầu Ðàn của Sói mới chạy ra, chào 
 và dẫn Sói mới về Ðàn của mình. 
 ( Sói già ra dấu hiệu để Bầy tập họp lại thành vòng tròn) 

            -       Bầy làm Tiếng Rống Lớn để mừng, xong giải tán.  
            -       Các Sói đến bắt tay mừng Sói mới.  

(chấm dứt buổi Lễ)  
 

                                    2A4f-  Tiếng Rống lớn: 
( Tiếng Rống Lớn là để đón chào Bầy Trưởng hoặc có một khách qúy của Bầy trưởng 

theo vào xem Bầy, hay khi có một Sói mới nhận vào Bầy). . . . 
Ðối với Sói con, chỉ có 2 lần được nhận Tiếng rống lớn, đó là Lúc Sói được Nhập Bầy 

(Tuyên hứa) và lúc tiễn Sói lên Ðoàn . 
• Bầy phó hoặc Ðầu đàn nhất (Ðàn Trưởng Ðàn trắng) tập  họp Bầy thành vòng 
 tròn, nghiêm chỉnh . 

    *  Bầy Trưởng (hoặc cùng đi với khách quí) bước chân vào chỗ bên mặt  
của Ðầu Ðàn nhất, thì tất cả Sói đều nhanh nhẹn nhảy lên và ngồi xổm xuống, hai cánh 
tay duỗi thẳng trước bụng (song song nhau) ngón tay chấm đất, mặt nghểnh lên, khi thấy 
bầy Trưởng đứng lại ngay chính giữa vòng tròn (tức là tương trưng trên đá Hội đồng) thì 
 tất cả Sói đồng thanh hô lớn : 
                -“ AKêla! Chúng – em - hết – lòng – cùng - gắng - sức”!  
        Xong rồi nhảy lên, đứng thẳng chào long trọng (nghĩa là đưa cả 2 tay lên hai  bên 
 đầu, hai ngón trong mỗi tay sát lại như 2 tai Sói), Ðầu đàn nhất hô: 
             -“ Các Sói! Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”  
        Khi Ðầu đàn nhất hô xong, các Sói đều buông tay trái xuống,tay mặt vẫn 
 còn để trên đầu chào theo lối chào bình thường của Sói và trả lời một cách  
mạnh mẽ: 
             -“ Vâng, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”.  

                                   Xong mới thả tay mặt xuống, đứng nghiêm để nghe lời dặn của Bầy Trưởng (Bầy 
                            Trưởng hoặc Khách quí chào lại và ra hiệu để Bầy ở tư thế nghỉ trước khi phát biểu) Phát 

biểu xong là chấm dứt Lễ LàmTiếng Rống Lớn. 
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                                                      2A4g- Lễ gắn 1 sao: (mở 1 mắt) 
                             Ðây là lễ thường do sáng kiến của Bầy Trưởng, lễ cử hành đơn giản trong một kỳ đi săn 

hay họp bình thường. Mở 1 mắt là chỉ mới biết nhìn Sói già đang làm gì để tập làm theo . 
2A4h- Lễ gắn 2 sao: (mở 2 mắt) 

                Mở 2 mắt tức là Sói ấy đã nhìn thấy tất cả mà Sói ấy có thể làm giúp cho mọi người với 
khả năng của mình mà trước đây chưa thấy hay chưa làm được. 
               Khi tổ chức lễ gắn 2 sao luôn luôn chỉ Tổ chức trong Bầy (không chung với L.Ðoàn). 

- Nghi lễ đón Akéla (tiếng rống lớn và múa Baloo) . 
- Akéla: tuyên bố: “ Hôm nay Bầy rất hảnh diện có một Sói được mở mắt đó là Sói . .”A” . ., xin 

mời Sói .. “A” . .  
- Sói “A”  bước vào giữa vòng tròn (mũ của Sói được Bầy Trưởng gắn 2 sao cất sẵn).   
- Akéla: Giải thích Thế nào là 2 sao và “ Hôm nay Sói đã mở 2 mắt, vì Sói đã làm tròn phận sự 

một Sói con, và từ đây nơi mũ của Sói có 2 ngôi sao, tượng trưng cho 2 con mắt của Sói, 
-  với 2 con mắt đó lúc nào cũng phải sáng như 2 ngôi sao vậy để Sói nhìn trước là phải sẵn 

sàng nhìn chung quanh là mình phải có bổn phận giúp đỡ mọi người một cách nhanh 
chóng và hăng say mà không cần phải nhắc bảo.” ( đem gậy Bầy vào để ở giữa) Bây giờ 
em nhìn 2 mắt trên gậy Bầy cũng như 2 mắt của Sói và cả Bầy nhìn 2 mắt của Sói cũng 
như 2 mắt của bầy và Sói hãy đọc lại lời hứa của Sói con” 

- Sói “A” đặt tay lên gậy Bầy và đọc lại Lời Hứa và Luật của Sói con. 
- Akéla: Ðội mũ cho Sói “A” và nói: “ Sói có muốn gắng sức không” 
- Sói “A” :  “Thưa Akéla, em sẽ luôn gắng sức”. 
- Akéla: “Chúc Sói khỏe và săn được nhiều mồi. 
- Sói “A” : Cảm ơn, chào và chạy về Ðàn mình và bắt tay các sói trong Ðàn.  
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                                          2A4i- Tiễn Sói lên Thiếu Ðoàn: 
       Bầy đứng thành vòng thao diễn, và gần đấy Thiếu Ðoàn tập họp thành hình chữ U (mở về 
phía Bầy) Giữa Bầy và Ðoàn có một lằn ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu 
hay hàng rào …  
      - Phía Thiếu Ðoàn: 
      Ðơn vị trưởng thông báo cho cả Ðoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt nầy cũng như chuẩn bị sau khi 
Sói lên Ðoàn sẽ bổ sung vào Ðội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một Sói vừa rời Ðoàn của 
mình để đến một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự  bỡ ngỡ lo âu, cho nên Thiếu Ðoàn nhất là Ðội, 
phải cố gắng gây thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ nhàng gây nhiều 
thích thú . 
     - Phía Bầy: 
     Sói già bước vào vòng và tuyên bố : “Hôm nay là Lễ tuyển Sói (…) lên Thiếu Ðoàn, đây là một 
vinh dự cho Bầy, với Thiếu Ðoàn, Sói sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như chương trình hấp dẫn, 
mà Sói già nghỉ rằng sẽ thích hợp với điều kiện cũng như khả năng của Sói hơn. Tuy nhiên Bầy ta 
từ đây sẽ vắng mặt Sói đó, một sự bùi ngùi và luyến tiếc những ngày Sói sinh hoạt với Bầy . 
     Sói già giới thiệu và đem Sói đó vào giữa vòng, cả Bầy làm tiếng “Rống lớn” 
Xong lần lượt từng Sói đến bắt tay để tiễn biệt, Xong Sói già ra hiệu nghiêm và dẫn Sói đó đến 
ranh giới. Sau khi dặn dò và từ giả, Sói một mình đi qua đoạn đường còn lại để sang phần đất 
sinh hoạt của Thiếu Ðoàn, Tại đây đã có Thiếu Trưởng chờ sẵn, tiếp đón em Sói và vọng tiếng 
“Cảm ơn Sói già” 
     Thiếu Trưởng bắt tay Sói và dẫn về giới thiệu với Ðoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao 
khăn quàng mới liền gọi Ðội Trưởng ra để nhận Ðội sinh mới về Ðội mình. 
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     Bầy và Thiếu Ðoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng ,  
     Lễ tiễn Sói lên Ðoàn chấm dứt.  
 

                               2B- CHIM NON:  
 
Căn bản của Ngành Ấu nừ (Chim non) dựa theo câu chuyện  “Chim Non” cho nên từ cách tổ chức 
đến sinh hoạt chúng ta thấy như một gia đình của chim trong rừng . 
 
2B1- MỤC ÐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP: 
 -Là những Ðoàn sinh từ 7 đến 11 tuổi, tối đa 24 chim non trong một Bầy . 
 -Qua 3 phương diện: Ðức, Thể và Trí. 
 
2B2- LỜI HỨA - LUẬT- CHĂM NGÔN 
       2B2.a- Lời hứa: Em xin hứa gắng sức: 

     - Trung thành với tín  ngưởng, Tổ quốc và Quốc gia. 
     - Hiếu thảo với cha mẹ. 
     - Tuân theo Luật Chim Non. 
     - Mỗi ngày làm vui lòng một người.  
    2B2.b- Luật: 
      1- Chim non noi gương và nghe lời Hạc trắng. 
      2- Chim non thương yêu nhau như chị em ruột . 
    2B2.c- Chăm ngôn: “GẮNG SỨC”: 

1) Chim non nghĩ đến người khác trước. 
2) Chim non nhanh nhẹn. 
3) Chim non thật thà. 
4) Chim non vui tươi. 

       2B2.d- Huy hiệu: 
               Huy hiệu của Chim non là Cánh chim màu vàng    
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2B3- ÐẲNG THỨ:   
-Có 3 giai đoạn: Mỏ vàng, Mỏ cứng và Cánh cứng: 
       2B3.a- Mỏ vàng; Từ 1 đến 3 tháng. 
               - Chuyên cần. 
               - Chào và Ý nghĩa. 
               - Lời Hứa , Luật, Chăm Ngôn. 
               - Thủ công. 
       2B3.b- Mỏ cứng: ( 4 tháng tiếp) 
               - Bài hát. 
               - Vệ sinh cá nhân. 
               - Thể dục, cách đi, đứng, ngồi. 
               - Tham gia trò chơi. 
               - Giữ gìn sạch sẽ. 
               - Thủ công và tô màu. 
               - Các gút đơn giản. 
               - Khái niệm lịch sử bản địa và Việt nam. 
     2B3.c- Cánh cứng: (6 tháng kế tiếp mỏ cứng) 
               - Thể dục trong phòng và ngoài trời. 
               - Khâu, may, vá, dọn dẹp sach sẽ ở phòng ngủ. 
               - Phân biệt một số loại hoa chưng ở nhà. 
               - Những gút tương đối khó hơn. 
               - Nhóm lửa đơn giản, đun sôi nước. 
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               - Băng bó những vết thương nhẹ, đơn giản. 
               - Y khoa thường thức cho cá nhân. 
               - Xử dụng truyền tin morse. 
               - Xử dụng la bàn tìm hướng. 
               - Ghi lại 10 món trong trò chơi “kim”.    

2B4- TỔ CHỨC:  
      2B4.a- Ðàn: 

               - Mỗi Bầy có 4 Ðàn. Trắng - Ðỏ - Xanh – Vàng. 
               - Mỗi Ðàn có từ 4 đến 6 Chim non. 
               - Mỗi Ðàn có chăm ngôn riêng như: Hăng say – Tháo vát - Tận tâm . … 
               - Ðầu Ðàn: Chim non xuất sắc trong Ðàn. 
               - Thứ Ðàn: Phụ tá cho Ðầu Ðàn. 
               - Ðầu Ðàn nhất: Xuất sắc nhất trong các Ðầu Ðàn, và cũng là Sói giữ cờ Bầy  
                  Và Gậy Biểu hiệu của Bầy. 
               Các Chim non trong Ðàn đều mang một tam giác theo màu Ðàn của mình.              
               (Tam giác Ðàn là một tam giác đều cạnh 5cm, góc nhọn xuống dưới) trên  
                Cánh tay áo bên trái.  
              2B4.b-  Ban Huynh Trưởng: 
                       Mỗi Bầy có : 

- “Hạc trắng”: Ðơn vị Trưởng của Bầy. (phải trên 21 tuổi) 
- “Tích ly” và “Sơn ca’ Trưởng Phụ tá của Bầy. (phải trên 18 tuổi) . 

    2B5 – HUY HIỆU:       
               2B5a-   Huy hiệu chung: Cánh chim màu vàng. 
               2B5b-  Ðã tuyên hứa . 
                        - Cánh chim màu vàng trên túi áo bên trái. 
                        - Hình tam giác (màu Ðàn) trên cánh tay áo bên trái. 
               2B5c-  Ðầu Ðàn nhất: 3 vòng băng vàng trên tay bên trái. 
               2B5d-  Ðầu Ðàn: 2 vòng băng vàng trên tay bên trái. 
               2B5e- Thứ Ðàn: 1 vòng băng vàng trên tay bên trái. 
               2B5f-  Mỏ cứng: Băng màu vàng viền đen. 
               2B5g- Cánh cứng : Băng màu vàng viền đen, có chữ “GẮNG SỨC”     
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 2B6- CHUYÊN HIỆU: 
                 Theo Chương trình của HÐ bản địa.  
 2B7-  HIỆU LỆNH: 
                 Như Hiệu lệnh chung của HÐTƯ 
 2B8- THỦ HIỆU: 
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2B9- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ: 
                 2B9.a- Gậy Biểu tượng: 
                  Khi Bầy có “Cánh cứng” thì được mang gậy biểu tượng. 
                 Gậy biểu hiệu cao 1m20 trên gậy biểu hiệu có hình cánh chim hạc trắng. 
 

                                                 
 
                  2B9.b- Cờ Bầy: (hai mặt khác nhau) 
                 Cờ Bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm màu xanh (Thiếu) ở trên là tên Bầy màu vàng, 
ở giữa là cánh chim màu trắng, dưới là Chăm ngôn “GẮNG SỨC” màu vàng. 
Mặt bên kia chữ tên Liên Ðoàn màu vàng. 
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2b10-  Y PHỤC – KHĂN QUÀNG: 
Theo Quy chế của Hội HÐ bản điạ và Liên Ðoàn. 

 
2B11-  NGHI THỨC: 
               2B11.a- Tiếng hót chung: 
   - Phó Bầy hay Phụ tá: Chon cỗ cắm cờ Bầy rồi  “Cú Cu . . .” và ra dấu đội hình tập họp. 
   - Chim non: “Cú cu, cú cu . . .” và chạy đến theo trong Ðàn. 
   - Phó Bầy: Ra dấu đứng lại, coi lại y phục của chim non, xong bước đến Bầy Trưởng  
      Chào và mời vào để nhận tiếng hót chung .Khi Bầy Trưởng vào vòng sinh hoạt. 
   - Ðầu Ðàn Nhất hô to: “Chim non” . 
   - Cả Bầy: “Gắng sức” đồng thời nhón gót chân lên cùng 2 hai cánh tay đưa lên cao  
      Như chim tung cánh và hô to: “Hạc trắng”. 
   -  Bầy Trưởng : Ðặt tay trái lên Cờ Bầy. 
   -  Cả Bầy: Chào Bầy Trưởng (chào theo kiểu chim non)  
   -  Ðầu Ðàn nhất: “Chim non vâng lời Hạc trắng”. 
   - Cả Bầy: Bỏ tay xuống và nói: “Vâng, chúng em luôn luôn vâng lời Hạc trắng” 
   - Bầy Trưởng chào lại và bắt bài hát chính thức của chim non. 
               2B11.b- Nhập Bầy (Tuyên hứa): 

(Chỉ có các Trưởng trong Bầy, Chim non đã tuyên hứa, cha mẹ chim mỏ mềm mới được 
dự vào Lễ nầy) .  

              Bầy tập họp thành vòng tròn, cả Bầy nghe tiếng “Cú cu…” dài tư đằng xa cuả Chim mỏ 
mềm vọng lại. 

- Hạc trắng: “ Một chim non ra xem tiếng gì thế” 
      (Ðầu Ðàn có chim non chào Hạc trắng rồi chạy ra chỗ có tiếng kêu, xong trở vào).  
   -   Ðầu Ðàn: “Thưa chị có một chim non muốn vào Bầy”. 

-  Hạc trắng: “Em ra dắt chim non ấy vào đây”.  
    Ðầu Ðàn ra dắt chim non ấy đến trước mặt Hạc trắng, chào và về vị trí cũ. 
- Hạc trắng:” Em muốn gì”. 

- Chim mỏ mềm: “Em muốn nhập Bầy Chim non”. 
- Hạc trắng:” Em muốn nhập Bầy Chim non để làm gì”. 
- Chim mỏ mềm:” Ðể sau nầy trở nên một Nữ HÐS tốt”. 
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- Hạc trắng: “Chị bằng lòng nhận em vào Bầỷ nhưng em phải đến hỏi 
Các Ðàn có bằng lòng nhận em không”. (lúc nầy cả Bầy đều quay mặt ra ngoàì) 
Chim Mỏ mềm: (chạy ra ngoài và đến Ðầu Ðàn trắng)  
- Ðầu Ðàn trắng: “ Muốn vào Bầy chim, em có biết Chăm ngôn của chim non 

không”. 
- Chim mỏ mềm: “ Chăm ngôn của Chim non là Gắng Sức” 
- Ðầu Ðàn trắng: “ Ðàn trắng nhận em vào Bầy, em qua hỏi Ðàn đỏ”. 
Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn đỏ. 
- Ðầu Ðàn đỏ: Muốn vào Bầy, vậy em có biết Luật Bầy không”.  
- Chim mỏ mềm: “Luật Bầy là: Chim non vâng lời Hạc trắng. Chim non thương 

yêu nhau như chị em ruột”. 
- Ðầu Ðàn đỏ: “Ðàn đỏ nhận em vào Bầy, em qua hỏi Ðàn xanh”. 
Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn xanh. 
- Ðầu Ðàn xanh: “ Muốn vào Bầy, em có biết cách chào của chim      

Non không”. 
- Chim mỏ mềm: Giơ tay chào theo kiểu chim non. 
- Ðầu Ðàn xanh: Ðàn xanh nhận em vào Bầy, em phải hỏi Ðàn vàng nữa”. 
Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn vàng. 
- Ðầu Ðàn vàng: “Muốn vào Bầy chim, em có biết nối 2 sợi dây lại với nhau 

không”. (Và đưa sợi dây). 
- Chim mỏ mềm: Cầm sợi dây và nối lại bằng nút DẸT. 

                           -    Ðầu Ðàn vàng: “Ðàn vàng bằng lòng nhận em vào Bầy, mời em vào. (cả  Bầy 
quay mặt lại vào trong). 

- Chim mỏ mềm vào chào và đứng trước mặt hạc trắng. 
- Hạc trắng: “Các em có bằng lòng nhận chim non nầy vào Bầy không”. 
- Cả Bầy: ‘Thưa có”. 
- Hạc trắng: Muốn được nhận vào Bầy, em phải xin phép cha mẹ nữa”. 
Chim mỏ mềm chạy đến xin phép cha me, cha mẹ dẫn chim mỏ mềm đến giao 
cho Hạc trắng .   

       -     Hạc trắng: “Bây giờ chị tin rằng em sẽ trở nên một chim non vui vẻ, vâng lời 
và ngay thật, và sẵn sàng nhận lời hứa của em”  
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- ( nếu có sự hiện diện của vị hướng dẫn tôn giáo,  thì Hạc trắng yêu cầu chim 
mỏ mềm đến trước mặt vị đại diện Tôn giáo để làm Lễ chúc lành, nếu không 
có thì thôi). 

- Chim mỏ mềm: (nhìn thẳng Hạc trắng, tay phải chào kiểu chim non và đọc lời 
hứa  đã thuộc lòng từ trước tất cả Bầy chào theo, đọc lời hứa xong chim mỏ 
mềm cùng tất cả Bầy bỏ tay xuống). 

- Hạc trắng:  “ Từ nay em chính thức trở nên một chim non, là chị em 
của tất cả các chim khác cũng như được bắt tay trái với tất cả các anh chị em 
HÐ  khác”. 

- Các Trưởng phụ tá: Trao khăn quàng, mũ . . .  
Sau đó Bầy làm tiếng hót chung để mừng em,(Trong đời của Chim non em chỉ 
được nhận Tiếng hót chung của Bầy 2 lần : khi em Tuyên hứa và khi từ giả Bầy 
để lên Thiếu Ðoàn)  
Chim non mới đứng giữa vòng, giơ tay chào trong khi tất cả bầy làm tiếng hót 
chung. Sau tiếng hót chung tất cả chạy lại bắt tay chim non mới . 
- Hạc trắng: “Chim non”. 
- Tất cả Bầy đứng thành vòng tròn. 
- Hạc trắng: “ Ðàn nào sẽ nhận Chim non mới vào Ðàn”. 
Ðầu Ðàn của em đó chạy ra chào Hạc trắng.  
-  Ðầu Ðàn: “ Thưa, Ðàn….. em” và giắt chim non mới về Ðàn mình . 
Hạc trắng ra hiệu cho Bầy giải tán, kết thúc Lễ tuyên hứa . 
   

                    2B11.c- Tiễn Chim non lên Thiếu Ðoàn: 
       Bầy đứng thành vòng tròn, và gần đấy Thiếu Ðoàn tập họp thành hình chữ U (mở về phía 
Bầy) Giữa Bầy và Ðoàn có một lằn ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay 
hàng rào …  
      - Phía Thiếu Ðoàn: 
      Ðơn vị Trưởng thông báo cho cả Ðoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt nầy cũng như chuẩn bị sau khi 
Chim non lên Ðoàn sẽ bổ sung vào Ðội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một chim non vừa rời 
Ðoàn của mình để đến một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự  bở ngở lo âu, cho nên Thiếu Ðoàn 
nhất là Ðội, phải cố gẳng gây thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ 
nhàng gây nhiều thích thú . 
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     - Phía Bầy: 
     Hạc trắng bước vào vòng và tuyên bố : “Hôm nay là Lễ tuyển Chim non (…) lên Thiếu Ðoàn, 
đây là một vinh dự cho Bầy, vì thêm cho Thiếu Ðoàn một nữ thiếu và chim non sẽ có nhiều cơ hội 
thuận lợi cũng như chương trình hấp dẫn, mà chị nghỉ rằng sẽ thích hợp với điều kiện cũng như 
khả năng của chim non hơn. Tuy nhiên Bầy ta từ đây sẽ vắng mặt chim non, một sự bùi ngùi và 
luyến tiếc những ngày chim non sinh hoạt với Bầy . 
     Từ nay em giả từ Bầy, trở về với loài người, sống một cuộc đời mới, chị mong em sẽ luôn luôn 
tỏ ra là một thiếu nữ xứng đáng, đó là một vinh dự cho Bầy. Trước khi từ giả Bầy em sẽ được 
nhận tiếng hót chung. 
     Tất cả Bầy làm tiếng hót chung rồi chạy tới bắt tay tiễn biệt chim non sắp lên Thiếu Ðoàn. 
Xong Hạc trắng dẫn chim non  đó đến ranh giới. Sau khi dặn dò và từ giả, chim non một mình đi 
qua đoạn đường còn lại để sang phần đất sinh hoạt của Thiếu Ðoàn, Tại đây đã có Thiếu Trưởng 
chờ sẵn, tiếp đón em. Thiếu Trưởng bắt tay chim non và dẫn về giới thiệu với Ðoàn, sau vài lời 
khích lệ tinh thần và trao khăn quàng mới liền gọi Ðội Trưởng ra để nhận Ðội sinh mới về Ðội 
mình. 
     Bầy và Thiếu Ðoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng ,  
     Lễ tiễn Chim non lên Thiếu Ðoàn chấm dứt.  
            

           3- NGÀNH THIẾU  
 
3A- THIẾU NAM  
                           

                 3A1- TỔ CHỨC:  
              Tổ chức và sinh hoạt theo Quy chế của Hội Hướng Ðạo địa phương mà Ðơn vị đang ghi 
danh, đồng thời thêm vào những Chương trình của Liên Ðoàn cũng như của HÐTƯ-HÐVN . mà 
Hội HÐ sở tại không có trong Chương trình. 
 
           3A1a- HUY HIỆU: 
               Huy hiệu của Thiếu nam là Huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN. 
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          3A1b- ÐOÀN: 

3A1.b1-   Hội Ðồng Huynh Trưởng: 
     Gồm Ban Cố vấn, Ðại Diện Phụ huynh, Ban Huynh Trưởng. Nhóm họp để quyết định 
Ðường lối, chủ trương cũng như mọi lãnh vực trong sinh hoạt của Ðơn vị qua Nguyên lý 
của Phong trào cũng như của Liên Ðoàn. 
     Ðơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Ðồng huynh trưởng. 
3A1.b2-  Cờ Ðoàn: (hai mặt khác nhau) 

-Mặt 1: 
Cờ Ðoàn hình chữ nhật 2’ x3’ màu xanh, có 2 mặt. 
Ở trên: Tên của Liên Ðoàn màu đỏ. 
Giữa: Huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN màu đỏ. 
Ở dưới: Tên của Thiếu Ðoàn màu đỏ . 
-Mặt 2: 
Theo mẫu của HÐ bản địa .  
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3A1.b3-  Hội Ðồng Ðoàn: 
Gồm Ban Cố vấn, Ðại diện Hội Phụ huynh, Ban Huynh Trưởng, Ðội Trưởng Ðội Phó 

của các Ðội trong Ðơn vị họp lại để triển khai, vạch định chương trình, đường hướng sinh 
hoạt cho Ðơn vị theo yêu cầu của Hội Ðồng Huynh Trưởng, Phụ huynh, và Liên Ðoàn.  

Ðơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Ðồng Ðoàn, Ðơn vị Phó có thể làm Chủ tọa, nếu có 
sự Ủy nhiệm của Ðơn Vị Trưởng.  
3A1.b4-  Ðội Kiểu mẫu:  
     Gồm Ðội Trưởng, Ðội Phó, và Ðội Trưởng nhất làm Ðội Trưởng. Trong Ðơn Vị Thiếu, 
Ðội Kiểu mẫu rất quan trọng, tất cả chương trình sinh hoạt hay huấn luyện cho Ðoàn 
sinh đều do Ðội kiểu mẫu phụ trách, Do đó đội kiểu mẫu phải được Ban Huynh Trưởng 
của Ðơn vị thường xuyên hướng dẫn hay huấn luyện riêng. 
 

              3A1.b5-   Lễ Phong nhậm Ðội Trưởng: 
                     a) NGUYÊN TẮC: 

- Ðã tuyên hứa. 
- Hội Ðồng Ðoàn chấp thuận. 
- Thường tổ chức vào những dịp sinh hoạt Ðoàn. 
- Nên mời Phụ huynh tham dự. 

b) NGHI THỨC: 
- Ðơn vị tập họp hình chừ “U” 
- Các trưởng đứng hàng ngang ở giừa, hai bên có các Ðội Trưởng,(Ðoàn 

Trưởng đứng ở giừa, trước một bước)  
- Ðoàn Trưởng: - Mời em ((tên ÐT . . . .  .) 

• ÐT: Bước đến trước mặt Ðoàn Trưởng chào 
• Ðoàn Trương: (vắn tắc ý nghĩa và nhiệm vụ) và kết luận:- ”Hội Ðồng Ðoàn đã 

cử em làm Ðội Trưởng Ðội . . . . .  vậy em có hứa gắng hết sức mình để làm cho 
Ðội tiến lên không . 

• ÐT: - Thưa Trưởng, em xin hứa. 
• Ðoàn Trưởng: - Em có hứa làm gương mẫu và trung tín với các Trưởng, luôn 

luôn tậm tâm với các Ðội sinh, kiên tâm hướng dẫn Ðội, giừ cho Ðội sống trên 
tinh thần như anh em một nhà, và luôn tuân theo tôn chỉ cũng như luật HÐ 
không? 
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• ÐT: - Em xin hứa. 
• Ðoàn Trưởng ; - Vậy bắt đầu từ nay, em chính thức là Ðội Trưởng  
      Ðội . . . . .(và đính vào túi áo bên trái 2 vạch màu trắng xong bắt tay. 
• Phó Ð.Trưởng: - Bắt tay chúc mừng và trao gậy, cờ  Ðội . 

-  “ Cờ Ðội là linh hồn của Ðội, lúc nào em cũng phải quý trọng nó luôn luôn 
theo sát bên em, không được để dơ dáy hay thất lạc, mỗi khi cần đến tất cả đội 
sinh trong đội em phải dương cao cờ lên và gọi tên đội”, xong   (nói ý nghĩa lá 
cờ đội, hình dáng, màu sắc, đặc tính của con thú tương trưng, cũng như cách 
xử dụng và giữ gìn) 

• ÐT: Cầm gậy Ðội Trưởng, chào Trưởng và cảm ơn, xong quay đàn sau  chào 
tất cả, và hô tên đội mình, các đội sinh trong đội trả lời theo chăm ngôn của đội 
rồi tuần tự chạy đến chào và ghép thành hàng ngang (song song với hàng  

của Trưởng) xong  ÐT hướng dẫn quay sang chào Trưởng, và quay lại đằng sau chào 
Ðoàn, rồi chạy về đứng vào vị trí của Ðội mình trong Ðoàn. 

(Buổi Lễ Phong nhậm Ðội Trưởng chấm dứt. Cả Ðoàn hát bài “Hoan hô” và trở 
lại sinh hoạt bình thường) 

              3A1.b6-   Chương Trình Ðẳng thứ và Chuyên hiệu: 
                            Theo Chương trình của Hội HÐ bản địa . 
              3A1.b7-   Huấn Luyện: 
                            Theo Chương trình của Hội HÐ bản địa cùng HÐTƯ-HÐVN qua Liên Ðoàn 
              3A1.b8-   Sinh hoạt: 
                             Theo Chương trình của Hội HÐ bản địa và điều kiện sinh hoạt của địa phương 
                              Trong kế hoạch của Liên Ðoàn. 
              3A1.b9-   Khăn quàng trong Ðơn vị: 
                         Tuỳ theo tổ chức của Liên Ðoàn, có thể là màu xanh lục hay màu của Liên Ðoàn 

viền màu xanh lục, phía sau có huy hiệu của liên đoàn . 
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3A1.c-  ÐỘI:     
           3A1.c1- Tên Ðội: 
                  Dùng những tên của các con thú hay các loài chim để đặt. 
           3A1.c2- Chăm ngôn (Tiếng reo) của Ðội:  
                Tùy theo trong Ðội tự đặt, miễn sao cho phù hợp với tánh khí của con thú mà  Ðội lấy 

làm biểu tượng , (như Hổ: Hùng,  Sóc: Nhanh . . . .) 
           3A1.c3- Cáng cờ Ðội:  

                Cao 1m60 (#63 ins) thẳng, có thể trang trí bằng cách sơn, khắc lên những hình tượng 
(tôtem).  

            3A1.c4- Cờ và biểu tượng của Ðội: 
                  Tùy theo con Thú biểu tượng của Ðội (theo phụ bản ở dưới) 

                  
TÊN ÐỘI                  MÀU  LÁ CỜ          MÀU CON THÚ 
Báo , beo                   cam                        xám đậm 
Bồ câu                         xanh da trời           xám lợt 
Cá sấu                        xanh lục                 nâu 
Cáo, chồn                   nâu                         đen 
Ó (chim)                      xanh da trời            cam 
Cò                               trắng                       đỏ 
Cọp                              đen                         cam 
Cú                                nâu                         vàng 
Ðại bàng                      xanh lục                  đen 
Én                                xanh da trời             trắng 
Gà                                xanh lục                  vàng 
Hải âu                           trắng                       cam 
Heo rừng                      xám                         hồng 
Họa mi (chim)               xanh biển                 nâu 
Hươu, nai                      nâu                          xanh lục 
Mèo                              xám                          nâu 
Nga mi (chim)               đỏ                            trắng 
Ngựa                             đen                          trắng 
Ong                               xám                          vàng 
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Se sẻ (chim)                  nâu                          hồng 
Sóc                                nâu                          xám 
Sơn ca (chim)                xanh da trời              nâu 
Sơn dương                    cam                          xanh lục 
Sư tử                             đỏ                             vàng 
Tây dương                     trắng                         nâu 
Trâu                               nâu                           đen 
Voi                                 nâu                           trắng 
 

           3A1.c5-  Cách thức làm Cờ Ðội: (hai mặt giống nhau) 

                   (Hình thú biểu tượng trên cờ Ðội                   
                   luôn luôn nhìn vào cáng cờ Ðội)    
                                                                                                                                         

3A1.c6-Tua vai:  
        Ðội sinh trong Ðội mang tua vai tùy thuộc vào màu cờ và màu của thú biểu tựng Ðội . Màu lá 
cờ cho cặp tua bên ngoài, màu thú cho cặp tua vai bên trong và được đeo ở cầu vai bên trái.  
(Tua vai  2cm x 12cm).    
            3A1.d- LỄ TUYÊN HỨA 

       Lễ Tuyên Hứa là Lễ dành cho lứa tuổi từ Thiếu sinh trở lên   (Sói con và Chim non Lễ  
Nhập Bầy xem như Lễ Tuyên hứa). 
           Tuyên hứa là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời của một 
Hướng Ðạo sinh, bởi vì kể từ giờ phút đó Ðoàn sinh chấp nhận tinh thần qua Lời Hứa, Ðiều 
Luật Hướng Ðạo làm lý tưởng để sống cho mình. 
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           a) Ðiều kiện: 
 - Phải sinh hoạt với Ðơn vị ít nhất là 3 tháng (và không qúa 6 tháng) 
 - Phải xong Chương trình Tuyên hứa . 
 - Ðược sự đề nghị của Ðội trưởng với Ðơn vị trưởng của Ðoàn. 

           b) Nguyên tắc: 
               -    Khi có Ðoàn sinh Tuyên hứa, Ðơn vị trưởng phải thông báo cho Ðơn  
                    vị biết, hoặc mời thêm các Trưởng ngoài Ðơn vị  (nếu cần) để cùng  
                    tham dự. 
               -    Phải có nghi thức Chào cờ (nếu tổ chức riêng). 
               -    Chỉ có Ðoàn trưởng hay Ðoàn phó (được Ủy quyền) trực tiếp trong Ðơn vị mới được 

phép tổ chức và nhận lời hứa của Ðoàn sinh.  
- Phải dự buổi Lừa tỉnh tâm trước khi làm Lễ Tuyên Hứa, (xem phần tổ chức Lữa Tỉnh 

Tâm trong Phần Các Loại Lữa trong sinh hoạt HÐ). 
- Chỉ có những HÐS đã tuyên hứa, Ðại diên Hướng dẫn Tinh thần cùng Phụ  Huynh 

của Ð.sinh đó. mới được dự vào Lễ Tuyên Hứa. 
               -     Phải đủ 3 lá cờ:  Ðơn vi HÐ - Tổ quốc - Quốc gia cư ngụ. 

- Chỉ có Ðoàn Trưởng hoặc Ðoàn Phó (được Ủy quyền) mới được gắn Huy hiệu HÐ và 
bắt tay trái đầu tiên với Ð.sinh khi tuyên hứa mà thôi. 

- Mỗi lần Tuyên hứa, nên tối đa là 4 Ðoàn sinh. 
- Không làm Lễ Tuyên hứa trước mặt Ấu sinh. 
-     Nên tổ chức lúc mặt trời sắp mọc (ngoài trừ điều kiện đặc biệt). 
- Nên tổ chức nơi thiên nhiên, tránh chỗ đông người (vắng vẻ càng tốt). 
- Với các Trưởng trong Liên Ðoàn, Chỉ LÐT hoặc LÐP mới được phép nhận lời Hứa 

của các Trưởng mà thôi. Nếu là Ðơn vị mới thành lập, có ghi danh với HÐTƯ,  Chi 
Nhánh /Miền Trưởng hoặc Uỷ viên Phát triển có trách nhiệm Tổ chức Lễ Tuyên Hứa 
và nhận lời hứa cho các Trưởng của Ðơn vị nầy. 

         c) Nghi thức Tổ chức: 
- Trưởng Hướng dẫn buổi Lễ sắp xếp đội hình chừ U (theo sơ đồ) 
- Tr. Hướng dẫn thông báo lý do và sắp xếp vị trí. 
- Nghi thức chào cờ (nếu tổ chức riêng) 
- Ðội trưởng  dẫn Ðoàn sinh đến trước Ðoàn Trưởng, Chào rồi nói: 
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*  Tôi (tên) . . .   Ðội trưởng của Em. . . .  .       xin Trưởng cùng tất cả cho 
(tên. . . .  .  ) được Tuyên Hứa sáng nay. 
* ÐoànTrưởng: (Chào lại) - Cám ơn. (Ðội Trưởng) 
* Ðội Trưởng lui ra ngoài.   
*  Ðoàn Trưởng: - Em định Tuyên hứa sáng nay?. 
*  ÐSinh:   - Dạ, thưa Trưởng . 
*  Ðoàn Trưởng:  - Em lấy gì để Tuyên hứa? 
*  ÐSinh:    - Em lấy Danh dự của em để Tuyên hứa. 
*  Ðoàn Trưởng;  - Thế Danh dự của Em là gì? 

                       *  ÐSinh:    -Thưa Trưởng, Danh dự là cái gì cao qúy nhất trong đời, sống như thế 
nào để người ta tin mình, nếu mình làm mất nó, thì mình sẽ không còn là mình 
nữa. 
(hoặc trả lời theo sự nhận thức của mỗi lứa tuổi, hoặc như sự hướng dẫn của 
Ðội Trưởng đã hướng dẫn trong Ðội). 

                     *   Ðoàn Trưởng:  - Vậy Em có muốn lấy Danh dự của mình mà hứa: “Cố gắng hết 
để làm tròn bổn phận với đối với tín ngưởng tâm linh, Tổ quốc và Quốc gia tôi. 
Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào và Tuân theo luật Hướng Ðạo” không? 

                      *   ÐSinh: - Thưa Trưởng, em muốn 
                      *   Ðoàn Trưởng: - Vậy Em hãy dùng tay trái cầm vào lá cờ của HÐ và chào bằng 

tay phải để hứa. (chào 3 ngón HÐ) 
                   *  Tr. Hướng dần buổi Lễ: (hô) “HÐSinh Sắp”. 

        Tất cả : (trả lời) “Sẵn”. 
                      *  Tr. Hướng dẫn: hô “Chào”, (tất cả Chào) 

                      ((cùng lúc đó, 3 người  giữ cờ đưa cờ thẳng lên cao, riêng cờ   Ðoàn (HÐ) 
sau khi đưa lên cao xong hạ xuống để song song với mặt đất, (nhớ chiều cao 
thế nào để ÐSinh tuyên hứa có thể cầm vào cáng cờ dề dàng), Ðoàn sinh 
Tuyên hứa bước đến gần cờ Ðoàn, tay trái cầm vào lá cờ, tay phải chào (3 
ngón và đọc lời hứa)) 

*  Tr. Hướng dẫn: “Thôi” (sau khi ÐSinh tuyên hứa đọc xong lời hứa) 
         (Tất cả thôi chào và 3 lá cờ cũng trở về vị trí nghỉ). 
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*  Ðoàn Trưởng: -  Hôm nay là ngày . . . .tháng . . .năm . . .t ại . . . . 
          Anh (tên và trách nhiệm hiện tại) . . . .   Ðại diện cho Phong Trào HÐ, nhận lời hứa của 

em.  Kể từ giờ phút nầy em chính thức là một Hướng Ðạo Sinh và đây là Huy hiệu của   
HÐ (giải thích ý nghĩa của Huy hiệu HÐ, xong cài vào túi áo bên trái của Ðoàn sinh) 

 -  “Và được quyền bắt tay trái với tất cả Anh Chi Em Hướng Ðạo khác”, (giải thích bắt tay trái) 
mong Em luôn vui tươi và không ngừng tiến bước (nói xong đưa tay trái ra bắt). 

*  Ðoàn phó (hay Trưởng, Ðại diện tinh thần, Phụ  huynh) đến chúc 
         mừng và trao Khăn, nón, . . (Nếu Ðơn vị đà có Lễ trao khăn,    
         nón trước rồi, thì phần nầy không có) 
        ( Ðội Trưởng bước ra chào Ðoàn Trưởng và dẫn ÐSinh đó nhập vào hàng đã sắp, tuần tự 

như vậy cho đến hết) 
*   Tr. Hướng dẫn bắt bài ca “Tuyên hứa” hoặc bài “Nguồn thật”, trong lúc hát ÐSinh mới Tuyên 

hứa đi chào và bắt tay tất cả mọi người có mặt, dứt bài hát, Tr. Hướng dẫn yêu cầu mọi 
người ổn định để chào cờ bế mac , (nếu có Lễ chào cờ lúc khai mạc) xong , chia tay.  

           (Lễ Tuyên Hứa đến đây chấm dứt),   
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                (1): Ðơn Vị Trưởng/Chủ Lề - (2) Ðoàn Phó – (3) Ðại diện Tinh Thần/Phụ huynh/Ðoàn 
Phó – (4) Ðoàn sinh chuẩn bị Tuyên hứa – (5) Cờ Quốc gia cư ngụ - (6) Cờ VN (Tổ quốc)  
(7) Cờ Ðoàn (Hướng Ðạo) – (8) Trưởng hoặc Ðoàn sinh đã Tuyên hứa tham dự.  
 
          3A1.e- LỄ TIỄN THIẾU LÊN THANH ÐOÀN: 
              Hai Ðơn vị Thiếu Ðoàn – Thanh Ðoàn đứng thành hình móng ngựa đối diện nhau, và ở 
giữa 2 Ðơn vị có một khoản trống, Khoản trống nầy dành cho Ban Huynh Trưởng (và Phụ huynh 
nếu có) đứng. 

- Thiếu Trưởng Thiếu Ðoàn: 
Sau khi hướng dẫn Thiếu sinh ( sắp lên Thanh) đi bắt tay từ giả trong Ðơn vị mình xong 
bèn dẫn đến trước mặt Tr. Cố vấn Thanh Ðoàn : 

   “ Tôi Thiếu Trưởng Thiếu Ðoàn. … giới thiệu với Trưởng Thiếu sinh .. .. nay đã đến lúc lên 
Thanh Ðoàn để tiếp tục sinh hoạt và trau dồi thêm tinh thần Hướng Ðạo, mong Trưởng nhận 
vào Thanh Ðoàn”. 
- Tr. Cố vấn Thanh Ðoàn: 
   “ Tôi sẵn sàn tiếp nhận Thiếu sinh nầy vào Thanh Ðoàn của Tôi. À mà em có muốn vào 
Thanh Ðoàn nầy không” 
- Thiếu sinh: 
   “ Thưa Trưởng, Em muốn “ 
- Tr. Cố vấn Thanh Ðoàn: 
   “ Em có tiếp tục cố gắng để qua các chương trình trong Thanh Ðoàn cũng như Ngành 
Thanh không” 
- Thiếu sinh: 

“ Thưa Trưởng, em sẽ cố gắng” 
- Tr. Cố vấn thanh Ðoàn: 

“ Xin thay mặt cho Thanh Ðoàn, anh tiếp nhận em vào sinh hoạt với Thanh Ðoàn, kể từ giờ 
phút nầy là em một Thanh sinh phải biết làm gương tốt đối với tất cả để xứng đáng là một 
Tuần sinh của Tuần …. Cũng như một Thanh sinh của Thanh Ðoàn………”. Xong mang 
khăn quàng của Thanh Ðoàn vào và mời Tuần Trưởng (Tuần đã sắp xếp để nhận Tuần 
sinh mới) đến. 

- Tr. Cố vấn Thanh Ðoàn: 
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“ Hôm nay anh thay mặt Hội Ðồng Thanh Ðoàn giao Tuần sinh mới nầy cho Tuần em, Em  
nhớ cố gắng hướng dẫn để làm tròn vai trò trách nhiệm Tuần Trưởng trong Tuần. 

- Tuần Trưởng: 
“ Thưa Trưởng, em hứa sẽ cố gắng”. Xong dẫn Tuần sinh mới về Tuần mình. 

- Tr. Cố vấn Thanh Ðoàn Cảm ơn Thiếu Ðoàn và Thanh Ðoàn bắt bài hát vui . xong tuyên 
bố bế mạc buổi Lễ . 

- Các Dơn vị giải tán, sinh hoạt trở lại bình thường. 
                  

                3B- THIẾU NỮ  
3B1: TỔ CHỨC- : 

Tổ chức và Sinh hoạt của Thiếu Nữ, từ Ðoàn đến Ðội đều giống như Thiếu nam, chỉ thêm 
phần Nữ công gia chánh như cắm hoa, nấu nướng để mở mang thêm kiến thức đặc thù của 
nữ phái, cho nên Huy hiệu và cờ có sự khác biệt. 

3B1.a- Huy hiệu: 
          Huy hiệu: Sau khi Tuyên hứa đeo ở túi áo bên trái.  

                                            
3B1.b- Cờ Ðoàn: 
Cờ Ðoàn: Hình chữ nhật 2’x3’ màu xanh (thiếu) (hai mặt khác nhau) 
Trên: Tên của Liên Ðoàn màu đỏ. 
Giữa: Lá Tam diệp màu trắng, trên lá Tam diệp có một ngôi sao và 2 chữ “VN” màu đỏ. 
Dưới: Tên của Thiếu Ðoàn màu đỏ.  
(còn mặt kia theo HÐ bản địa) . 
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                                4 - NGÀNH THANH: 
 

                           4A- ÐẶC TÍNH: 
           Ngành Thanh là một Ngành rất khó đáp ứng để tiến tới sự toàn vẹn cho mỗi Ðoàn sinh  
     Vì ở lứa tuổi chập chửng đang tìm hiểu để vào đời, với những Hội không có Ngành Tráng    

Như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì Ngành Thanh từ 14 đến 21 tuổi, với tuổi 21 theo pháp lý là 
thành nhân thật sự, có quyền tự do, độc lập toàn diện từ suy nghĩ đến hành động. Cho 
nên Ngành Thanh ngày xưa ở Hội HÐVN gọi là Ngành Kha, cho lứa tuổi từ 15 đến 18 
(Kha có nghĩa là Khá KHá, Kha cũng có nghĩa như Ðại ca, có khả năng hơn Thiếu nhưng 
vẫn còn thua Tráng, hăng say mang nhiều anh hùng tính, thích chi huy mọi người). Với lứa 
tuổi mà từ thể chất đến nội tâm đều thay đổi nhanh chóng. 
         Trong sinh lý thì bắt đầu phát triển, suy nghĩ giới tính, mơ mộng… 
         Trong gia đình thì như bị áp chế, dồn nén, lệ thuộc… 
         Trong xã hội thì  nhận định khen chê, thích phô trương, chỉ huy… 
         Trong học đường thì cố tìm hiểu, đôi lúc thấy chán nản … 
         Trong bạn bè thì so đo, phô trương, sôi nổi, phân chia nhóm… 
         Trong cá nhân thì tự tôn, muốn làm người lớn, nhiều hiểu biết, thích tự do, ưu tư  tìm 
hướng đi trong tương lai …  

                           4B- MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG: 
            Tìm hiểu và lắng nghe để hướng dẫn từng cá nhân một, đi theo hướng sở thích và phù 

hợp với tinh thần của Phong trào cùng sự phát triển của xã hội, luôn theo sát tạo điều kiện 
      và trình bày thiết thực để Thanh sinh hiểu rõ mình là ai, phải như thế nào làm nhừng  
chuyện gì mới thích hợp khả năng và nguyện vọng của mình, luôn cố gắng thế nào để  
      Thanh Sinh không bao giờ quên được tinh thần Hướng Ðạo trong người ở bất cứ nơi nào, 
      lúc nào trong cuộc sống của mình, cho nên trong Thanh Ðoàn các Trưởng phụ trách 

không gọi là Ðoàn Trưởng mà là “Cố vấn Thanh Ðoàn”, toàn bộ chương trình đều do Hội 
Ðồng thanh Ðoàn quyết định, mà Hội Ðồng Thanh Ðoàn do Chánh Tuần Trưởng hướng 
dẫn, còn các Trưởng chỉ là cố vấn, góp ý, đưa thêm vấn đề.  

 
 
 
 
                                                                      (40) 



                                 4B.1- Chăn ngôn của Ngành Thanh: 
                          Chăm ngôn của Ngành Thanh: “ KHAI PHÁ” 
 

            4B.2- Huy hiệu của Ngành Thanh. 
                - 4 mũi tên đặt trên 4 cung đang dương ra 4 hướng. 
                - Biểu hiện cho Thanh sinh lúc nào cũng sẵn sàng tạo ý chí anh hùng vươn đến mọi  

nơi để tìm tòi học hỏi, khai phá sự việc .    
  

                   
 
 
 

 
 

                           4C- TỔ CHỨC: 
                                  4C1- Thanh Ðoàn: 
                                            4C1.a- Hội Ðồng Thanh Ðoàn: 
                                         Ngoài ban Bảo trợ (hay Hội Phụ huynh) của Thanh Ðoàn còn có: 

1) Trưởng cố vấn, và các Trưởng phụ tá do  Liên Ðoàn bổ nhiệm. 
2) Chánh Tuần Trưởng do các Tuần Trưởng tuyển chọn. 
3) Tuần Trưởng do Tuần sinh trong Tuần chọn. 
4) Tuần phó do Tuần Trưởng chọn. 
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             - Có trách nhiệm soạn thảo kế hoạch, chương trình cùng đường lối sinh hoạt 
         của Thanh Ðoàn qua kế hoạch chung của Liên Ðoàn . 

                            - Theo dõi và phát triển theo đường lối của Hội HÐ bản địa. 
                              4C1.b- Tên của Thanh Ðoàn: 

           Duy trì bản sắc dân tộc, tên của Thanh Ðoàn luôn theo truyền thống liên  
quan đến tên của Liên Ðoàn, do đó tên của Thanh Ðoàn phải qua Hội Ðồng Liên 
Ðoàn xét duyệt. (Nên luôn theo trong một bối cảnh lịch sử liên quan giữa danh 
nhân với địa danh, ví dụ như Thanh Ðoàn Quang Trung có Tuần Hà Hồi, Tuần 
Ngọc Hồi…., Thanh Ðoàn Lam Sơn có Tuần Lê Lợi, Tuần Lê Lai . . . .).  

                                             4C1.c- Chăm ngôn của Thanh Ðoàn: 
            Là hoài bảo, mục tiêu để nhắc nhở Ðoàn sinh trong Thanh Ðoàn, do Hội 
đồng Thanh  Ðoàn lựa chọn.  
                         4C1.d- Cờ của Thanh Ðoàn. 

- 2 mặt khác nhau, một mặt theo quy cách của Hội HÐ bản địa, một mặt theo mẫu 
sau .              

                              
 
               -  Nền cờ màu huyết du, khổ hình chữ nhật 2’ x3’  

- Phía trên : Tên của Liên Ðoàn, màu trắng. 
- Ở giữa huy hiệu của Ngành Thanh màu trắng. 
- Ở dưới là tên của Thanh Ðoàn màu trắng. 

                                             4C1.e-  Phương thức sinh hoạt: 
                    Theo Chương trình sinh hoạt của Hội HÐ bản địa và thêm phần của Liên Ðoàn 
             Trong tinh thần của HÐTƯ-HÐVN . 
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                                             4C1.f- Ðẳng cấp. 
                    Theo Chương trình Ðẳng cấp của Hội HÐ bản địa . 
                                   4C2- Tuần: 
                                              4C2.a- Tổ chức: 
                    - Tuần Trưởng: Chịu trách nhiệm chung trong Tuần. 
                    - Tuần Phó: Phụ với Tuần Trưởng hướng dẫnTuần sinh trong Tuần . 
                    - Thư ký : Lo sổ sách giấy tở, sổ nhật ký, biên bản hội họp .  
                    - Thủ quỷ: Giừ tiền và kế hoạch chi thu . 

        - Kế hoạch Chương trình: Vạch định kế hoạch và Chương trình sinh hoạt qua 
Chương trình chung của Thanh Ðoàn. 

                    - Huấn luyện: Soạn chương trình huấn luyện trong Tuần. 
                    - Sinh hoạt: Hướng dẫn điều hành chương trình sinh hoạt trong Tuần. 
                    - Quản thủ: Giữ và bảo trì tài sản của Tuần. 
                                              4C2.b- Cờ và Chăm ngôn Tuần. 

      -  Cờ Tuần màu huyết dụ hình chữ nhật , khổ 1’ x 10”, 2 mặt khác nhau, 2 cạnh 
bên ngoài cáng cờ được bo tròn. 

      -  Chữ trên cờ màu trắng (theo mẫu) 

                                          
 
                           4D- KHĂN QUÀNG: 

    Khăn quàng màu huyết dụ hoặc Khăn quàng chung theo Liên Ðoàn có viền màu 
huyết dụ và phía sau là huy hiệu của Liên Ðoàn. 

                           4E- NGHI CÁCH VÀ TẬP TỤC: 
                           Áp dụng chung theo Nghi cách của Ngành Thiếu (Tuyên 

hứa … ) cũng như của HÐTƯ về nhừng Căn bản trong sinh hoạt 
(lữa trại, Tập họp, Ðội hình, lối chào… ) 

                         Lối chào của Thanh sinh: Ðưa cánh tay lên cao, tạo với  
                 vai một góc 90 độ. Bàn tay vẫn theo kiểu bình thường của 

HÐ ( chào 3 ngón). 
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                            5 - NGÀNH TRÁNG: 
                Ngành Tráng là một Ngành mà thành viên có một lứa tuổi để sinh hoạt lâu dài nhất  so 
với các ngành khác trong tổ chức của phong Trào Hướng Ðạo, nam nữ sinh hoạt chung, ngoài 
việc rèn nhân cách, đạo đức, tính khí, tác phong còn đào tạo để trở thành những Trưởng cho 
Phong Trào. Tuổi từ 18 trở lên, cái lái tuổi, trên pháp lý đã được độc lập trong sự sống, do đó khi 
sinh hoạt với Tráng, người Trưởng hướng dẫn chỉ mang vai trò tham luận, góp ý.  Ngành Tráng 
trong Phong Trào Hướng Ðạo, hiện nay chỉ có một số Hội có sinh hoạt, còn lại vì điều kiện hoặc 
hoàn cảnh một số Hội đưa Chương trình của Ngành Tráng vào Chương Trình của ngành Thanh 
hay trong các Khóa Huấn luyện Trưởng . 
           Nhưng với nhu cầu chung, HÐTƯ-HÐVN chúng ta vẫn luôn cố gắng duy trì và phát triển, 
bởi vì đối với Cộng Ðồng cũng như tinh thần Hướng Ðạo Việt nam, chúng ta có những nét đặc thù 
riêng về Văn hóa, Truyền thống rất qúi giá mà chúng ta cần phải gìn giữ, phát huy,   Mặc dầu 
trong sinh hoạt gặp nhiều khó khăn cả nhân sự cũng như việc ghi danh thành lập. Do đó phải tuỳ 
theo điều kiện và hoàn cảnh, chúng ta cố gắng thành lập, không là một Tráng Ðoàn lý tưởng, 
cũng có được một Toán Tráng để trong sinh hoạt và sự phát triển không bị trở ngại về kế hoạch 
cũng như thành phần vai trò Trưởng hướng dẫn trong Liên Ðoàn.  Cho nên, đây là những nét đại 
cương cũng như hình thức tổ chức và sinh hoạt của ngành Tráng mà được phối hợp giữa chương 
trình ngành Tráng của Hội Hướng Ðạo VN trước năm 1975 với những điều kiện có thể có được 
của Hội HÐ bản địa, cùng môi trường thực tế của xã hội đang cư ngụ. 
 
5A-  ÐẶC TÍNH:  
         1) Giúp ích . (châm ngôn)  
         2) Không phải đến để được giáo dục.  
         3) Ði vào con đường chung của xã hội.  
         4) Những kinh nghiệm muốn biết và muốn nhận . 
         5) Phương tiện và cứu cánh. 
         6)  Quân tử, Kẻ sĩ, Tráng sĩ, Hiệp sĩ . 
         7)  Phát triển cá nhân trong tập thể.       
        8) Thân thiện, hài hòa trong nhà cũng như ngoài trời.   
        9) Xã hội, văn hóa, chính trị . 
      10) Tín ngưỡng tâm linh, Hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời . 
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5B- MỤC TIÊU:       
          Ðã đến lúc trong sự sống bắt đầu có suy tư, trầm tỉnh lại, thích tìm hiểu về những khía cạnh 
sống trong xã hội, tìm hiểu sâu về tâm linh, mang nhiều hoài bảo lớn, muốn làm việc mới lạ, thay 
đổi thực hiện theo định kiến của mình, cũng như tiếp tục hướng dẫn tinh thần công dân cho đoàn 
sinh. Con đường thành công của một Tráng Ðoàn là tráng sinh lúc nào cũng hăng say, học hỏi, 
ổn dịnh công ăn chuyện làm, tâm hồn vị tha giúp ích, thành công theo ý thích ở xã hội, có tinh 
thần phục vụ  phong trào. Trong sinh hoạt, toán gắn liền với điều kiện sống hiện tại, luôn ý thức 
phải hòa mình từ phong tục tập quán đến văn hóa. Qua các ngành, Nhi, Ấu, Thiếu, Thanh các 
Trưởng đã hưởng dẫn những nét căn bản trong môi trường sống.  Với ngành Tráng chúng ta bước 
sang một giai đoạn  đầy mới lạ hơn,  tìm hiểu sâu xa hơn, áp dụng thực tế hơn, đi gần đến với 2 
chữ ''Sắp Sẵn'' hơn, cả một Chương trình sinh hoạt, luôn luôn thúc đẩy để người Tráng sinh áp 
dụng những nguyên tắc của Lời Hứa và Luật Hướng Ðạo trong đời sống, tạo cho tráng sinh:   

 -    Phát triển sự mầu nhiệm tâm linh và vui sống.    
-    Nhận biết chính mình, giá trị đạo đức và lối sống.    
-    Trở thành những cá nhân biết tự chủ và có tinh thần trách nhiệm.    
-    Phối hợp quyền tư do cá nhân và tập thể.    
-    Phát triển tình thân hữu đầy ý nghĩa và lâu bền.    
-    Phục vụ hữu hiệu cho cuộc sống.    
-    Dự phần vào các sinh hoạt thích thú ngoài thiên nhiên, bảo tồn môi sinh.    
-    Bảo tồn thân thể cường tráng, đời sống lành mạnh.   
-    Một thành viên xứng đáng cho Gia đình , Quốc gia và nhân loại .  
-    Một Trưởng có khả năng để phục vụ Phong Trào .  

      Từ những mục tiêu đó, phải có những sinh hoạt bằng những hình thức như hướng dẫn, hội 
luận, mạn đàm, Trại, thám du, hay tham gia công tác xã hội, làm việc từ thiện hoặc triển lãm qua 
các đề tài liên quan đến Phong Trào Hướng Ðạo, Xã hội, Chính trị, Tôn giáo, Hôn nhân, giải 
trí.. . . ,     Ðối với những Hội Hướng Ðạo bản địa không có tổ chức Ngành Tráng, để thuận tiện 
trong sinh hoạt, có thể lấy các Thanh sinh trên 18 tuổi trong các Ðơn vị Thanh Ðoàn, các Trưởng 
đang là phụ tá Trưởng các Ðoàn, các phụ huynh trong Hội Phụ Huynh của các Ðơn vị.  Mỗi tháng 
sinh hoạt 1 hoặc nhiều lần, luôn luôn áp dụng phương pháp thực hiện và rút ưu khuyết điểm, tuỳ 
theo điều kiện trong Toán, có thể sinh hoạt ngoài công viên, trong nhà, hoặc Hội trường (sinh 
hoạt riêng).  
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               Hình thức như một buổi thuyết trình có đề tài, diễn giả là thành phần trong toán hoặc 
mời người ngoài và  không nhất thiết  phải là người của Phong Trào Hướng Ðạo, miễn sao tìm 
hiểu vấn đề một cách sâu sắc, có thể nói sinh hoạt của Tráng như là một nhóm bạn đang hăng 
say hoạt động thân thiết, tự nhiên, thoải mái, rộng mở, cảm thông, và cùng nhau cộng tác để rèn 
luyện nhân cách, khả năng, giúp nhau giải quyết vấn đề, để chuẩn bị áp dụng vào đời hữu hiệu 
hơn, tốt đẹp hơn, cho nên điều quan trong là anh chị em trong Toán phải hiểu biết nhau từ cá tính, 
điều kiện gia đình, nghề nghiệp, quan niệm . . ., ta có thể tóm tắc trong 3 lãnh vực:  
 
             1-  Cá nhân:         

- Thân thể - Danh dự  
- Tính khí - Tác phong.         
- Ðạo dức - Luân lý  
- Tín ngưỡng, Tôn giáo.         
- Tự nguyện - Tự tin - Tự trọng - Giao tế.         
- Khả năng - Cầu tiến - Tháo vát - Chuyên môn.         
- Kế hoạch -  Quan sát, Suy luận.         
- Khải đạo - Lập trường,Tự chủ.        
 - Biết về mình - Hướng thượng - Vui sống - Nêu gương.         
- Nghề nghiệp chính và phụ.         
- Sửa đổi những nhược điểm.   
 

             2-  Gia đình-Xã hội:         
- Bảo tồn - Phát triển - Tinh thần Tổ quốc, Quốc gia, Gia đình.         
- Trách nhiệm - Giúp ích, Tha nhân.         
- Khả năng hướng dẫn - Phân tích - Phục vụ.         
- Tạo niềm tin - Chính trị.         
- Chương trình - Ðề án - Kế hoạch Tổ chức - Nguyên tắc Tổng hợp.         
- Thám hiểm - Khai phá.         
- Công bằng - Bác ái - Hôn nhân - Con cái - Con người.         
- Ăn uống - Môi sinh, Bệnh tật.   
-  Thành công và Thành nhân 
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           3-  Hướng Ðạo:              
-  Nguyên lý - Lời hứa và Luật, Chăm ngôn - Phục vụ Phong Trào.         
-  Chương trình sinh hoạt Trại - Lửa trại - Xuất du.         
-  Phương pháp huấn luyện - Thủ công - Quan sát.        
-  Tinh thần - Truyền thống Hướng Ðạo Việt nam - Hướng Ðạo bản địa.         
-  Tổ chức Nghi lễ - Tập tục của Ngành Tráng,         
-  Tham dự các Khóa Huấn luyện của Hướng Ðạo.  
-  Vai trò trách nhiệm của một Trưởng,              
-  Phát triển Phong Trào Hướng Ðạo - Tổ chức của Hội đồng Trung Ương. 

 5C- TỔ CHỨC: 
          5C1-  TRÁNG ÐOÀN:       
 -  Là tập hợp của nhiều Toán, sinh hoạt trong cùng một địa phương, hoàn cảnh và điều kiện 
thuận tiện.         
- Tráng Ðoàn được thành lập ở Liên Ðoàn, Liên Ðoàn Trưởng có trách nhiệm cố vấn cho Tráng 
Ðoàn.        
- Tráng Ðoàn thành lập ở Chi Nhánh hay Miền, Trưởng Chủ Tịch Chi hay Miền có trách nhiệm cố 
vấn cho Tráng Ðoàn. (Toán từ các Liên Ðoàn nhập lại)        
- Tráng Trưởng phải do các Toán Trưởng trong Tráng Ðoàn 2 năm tuyển chọn một lần,  
và phải từ 25 tuổi trở lên, có nghề nghiệp, gia đình, có tôn giáo và sống theo giáo lý của  
mình, đã qua khóa Huấn luyện huy hiệu Rừng, Tráng trưởng. Có trình độ văn hóa thích hợp để 
hiểu được thanh niên và xã hội hiện tại.    
-  Phải là Tráng sinh lên đường         
-  Phải được giới thiệu qua Hội Ðồng Liên Ðoàn hay Chi nhánh, Miền (nếu  Tráng Ðoàn do Chi 
nhánh hay Miền thành lập).  
-   Tất cả các Chương trình sinh hoạt hay kế hoạch của Tráng Ðoàn đều do 2 thành phần: Toán 
Lãnh Ðạo và Hội Ðồng Tráng Ðoàn soạn thảo và quyết định. 
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                     5C1.a- Toán Lãnh Ðạo trong Tráng Ðoàn:                
 1)Thành phần:                   

-     Ban Bảo Trợ hay Cố vấn . 
 - Tuyên Úy 
 - Một Tráng Trưởng  
- Một Tráng phó Nội vụ kiêm Quản thủ 
 - Một Tráng Phó ngoại vụ kiêm Thông tin, báo chí.  
- Các Toán Trưởng  
- Một Tráng lo về Huấn luyện, Xưởng  
- Một Tráng lo về Kế hoạch Chương trình  
- Một tráng lo về Thư ký 
- Một Tráng lo về Tài chánh và Thủ quỹ  
- Nếu có nữ tráng sinh, Tráng Ðoàn phải có thêm nữ Tráng phó.  

      Tráng Trưởng phải do các Toán Trưởng trong Tráng Ðoàn 2 năm tuyển chọn một lần,    và 
phải từ 25 tuổi trở lên, có nghề nghiệp, gia đình, có tôn giáo và sống theo giáo lý của   mình, Có 
trình độ văn hóa thích hợp để hiểu được thanh niên và xã hội hiện tại.  
-  Phải là Tráng sinh lên đường, và đã qua khóa huy hiệu Rừng.   
-  Phải được giới thiệu qua Hội Ðồng Liên Ðoàn hay Chi nhánh, Miền (nếu Tráng Ðoàn do Chi 
nhánh hay Miền thành lập). Thành phần còn lại do Tráng Trưởng mời để phụ giúp điều hành trong 
Ðoàn.  
-  Tráng Ðoàn có ít nhất là 2 Toán và nhiều nhất là 5 Toán. Ngoài sự sinh hoạt bình thường, 
Tráng Ðoàn còn tổ chức theo chuyên môn goị là xưởng, Số lượng Tráng sinh  trong mỗi xưởng 
không nhất định, tùy theo sự sắp xếp và sinh hoạt của Tráng Ðoàn.  
 

2)  Nhiệm vụ:  
     Là cơ quan đầu não của Tráng Ðoàn có nhiệm vụ:         
-  Ấn định mục tiêu và Chương trình sinh hoạt cho từng năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng hoặc cho 
một Chương trình sinh hoạt đặt biệt bất thường.         
-  Phối hợp Chương trình giữa các xưởng vào Chương trình chung. 
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-  Triệu tập Hội đồng Tráng Ðoàn để đưa ra các chương trình, kế hoạch hoặc đề nghị để thảo 
luận và chấp thuận.     
-  Ðưa ra trước Hội Ðồng Ðoàn những đề nghi Khen thưởng hay kỷ luật.         
-  Chấp hành những quyết định của Hội Ðồng Tráng Ðoàn,        
 -  Phân chia, theo dõi, đôn đốc những Chương trình kế hoạch đang thực hiện của Tráng Ðoàn.         
 
- Tráng Trưởng triệu tập và Chủ tọa buổi họp của Toán Lãnh Ðạo, Tráng Trưởng có thể Ủy quyền 
cho Tráng phó thay thế mình, Toán Lãnh Ðạo họp định kỳ hàng tháng (hoặc bất thường nếu cần).     
           

 5C1.b- Hội Ðồng Tráng Ðoàn:  
             1) Thành phần:   
      Gồm Toán Lãnh Ðạo, và thêm:  
         - Tất cả Tráng Huynh, TSLÐ và Tân Tráng. 
         - Tất cả các Ðơn vị Trưởng của Ấu, Thiếu, Thanh đang sinh hoạt với Tráng Ðoàn  
         - Những Ðoàn sinh mới chưa Tuyên hứa có thể tham dự nhưng không được phát  biểu ý 
kiến và biểu quyết.  
            2) Nhiệm vụ:  
      Là Cơ quan Quản trị của Tráng Ðoàn có nhiệm vụ: 
         - Quyết định sự phát triển đời sống của Tráng Ðoàn.  
         - Giải quyết những kế hoạch, sinh hoạt quan trọng.  
         - Duyệt xét, Bổ sung, chấp thuận những chương trình, kế hoạch của Toán Lãnh  Ðạo đưa 
ra. 
         - Kiểm soát, duyệt xét báo cáo chi thu của Tráng Ðoàn.  
         - Trình bày sự tu tiến của Ðoàn sinh. 
         - Giải quyết những vấn đề kỷ luật, khen thưởng .  
     Tất cả thành viên tham dự đều có quyền có ý kiến cũng như biểu quyết trong mọi vấn đề. 
(thông thường sẽ lấy 2/3 số đồng ý), trường hợp bằng nhau, Tráng Trưởng sẽ dùng biểu quyết 
của mình để định đoạt.           
        - Tráng Trưởng triệu tập và chủ tọa buổi họp của Hội Ðồng Tráng Ðoàn, Tráng Trưởng có 
thể ủy quyền cho Tráng phó thay thế mình.        
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      5C1.c- Tên của Tráng  Ðoàn và Toán:        
        Tráng Ðoàn mang tên danh nhân hay địa danh của lich sử, và phải liên quan đến tên của 
Liên Ðoàn (nếu Tráng Ðoàn sinh hoạt trong một Liên Ðoàn). 
        Toán luôn mang tên danh nhân hay lịch sử và phải liên quan đến tên của Tráng Ðoàn ( nếu 
Toán sinh hoạt trong một Tráng Ðoàn)  
                       5C1.d-  Chăm ngôn của Tráng Ðoàn và Toán:     
       Tráng Ðoàn và Toán đều có Chăm ngôn riêng, để nói lên Mục tiêu và Ý  chí của mình, chăm 
ngôn phải Hùng và Mạnh .       
                       5C1.e- Xưởng trong Tráng Ðoàn: 
            Là nơi hướng dẫn hoặc tìm hiểu về nghề nghiệp cho Ðoàn sinh, trưởng của một xưởng 
đương nhiên phải là người có khả năng cao, kiến thức rộng trong lãnh vực nghề nghiệp của mình, 
trưởng Xưởng không hẵn là Ðoàn sinh trong Tráng Ðoàn , có thể là những người chuyên môn bên 
ngoài Phong trào, được Tráng Trưởng mời vào, Chương trình và Thời biểu hướng dẫn, Trưởng 
xưởng phải phối hợp với Chương trình sinh hoạt của Tráng Ðoàn và Toán . trưởng xưởng phải báo 
cáo về cho toán Lãnh Ðạo và Hội Ðồng Tráng Ðoàn từng 3 tháng.  

                5C1.f-  Huy hiệu của Ngành  Tráng: 
 Huy hiệu chung của Tráng  là ''Gậy nạng'' màu huyết dụ (Thanh) và trên Gậy có 2 chữ ''RS'' 
(Rover Scout) màu xanh lục (Thiếu) 
 

                                                                 
                          5C1.g-  Khăn quàng của Tráng Ðoàn:  
- Khăn quàng màuđỏ hoặc màu của Liên Ðoàn có viền đỏ. 

                     5C1.h- Cấp hiệu của Tráng Ðoàn:  
-  Tráng trưởng: Huy hiệu Gậy nạng tay áo bên trái (nền xanh viền đỏ)    
                                                                                                                                                                           
-  Tráng phó: Huy hiệu Gậy nạng tay áo bên trái (nền xanh viền nâu)      
 -  Toán Trưởng: 2 gạch đỏ tay áo bên trái 
-  Toán phó: 1 gach đỏ tay áo bên trái 
 -     TSLÐ:  Ðính dấu hiệu ''RS'' trên túi áo trái, và cầm gậy nạng.  
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                     5C1.i-  Cờ của Tráng Ðoàn: 
 -    Hình chữ nhật  4'x 2'-6'' nền màu đỏ, Trong lá cờ bên trên là tên Liên Ðoàn, (màu trắng) bên 
dưới là tên Tráng Ðoàn (màu trắng),  ở giữa là hình gậy nạng (màu xanh), trên gậy nạng có 2 chữ 
RS.(màu vàng) (theo mẫu)  

                                                        
 
             5C2- TOÁN:       

Toán là Ðơn vị độc lập, sinh hoạt dựa trên căn bản chương trình của Tráng Ðoàn và Ngành 
Tráng, Nếu Liên Ðoàn chỉ có thành lập được một Toán Tráng, thì Toán Tráng đó là một Ðơn vị 
như các Ðơn vị Thiếu, Ấu v v ...  Một Toán sinh hoạt lý tưởng nhất là Thành viên trong Toán có 
cùng một ý niệm hay sở thích. 

                    5C2.a- Tổ chức:             
       Mỗi Toán có từ 5 đến 8 Tráng sinh. Toán có:  
- Toán Trưởng.                
- Toán Phó               

     - Thư ký - Thủ qủy        
     - Kế hoạch và Chương Trình.         

  Toán Trưởng trong Toán, thường là TSLÐ do Toán sinh bầu ra qua sự đồng ý của Tráng 
Trưởng.              
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       Toán Trưởng phải luân phiên nhau hàng năm .      
       Toán Phó do Toán Trưởng chỉ định.  
       Thư ký - Thủ qủy - Kế hoạch chương trình, các Tráng luân phiên nhau đảm trách . 
   
                   5C2.b-  Cờ của Toán:          
   Hình chữ nhật màu đỏ, 1'-2'' x 2'-0'' hai mặt khác nhau       

       Một mặt có tên của Liên Ðoàn (màu trắng), mặt còn lại có tên của Toán (màu trắng).                                   
 

            5D - ÐẲNG CẤP TRÁNG SINH:  
           Tráng sinh có 3 Ðẳng cấp:  
5D1-  Dự Tráng. - Gồm những Thanh niên tuổi Tráng mới gia nhập Tráng Ðoàn đầu tiên.                           
5D2- Tân Tráng - Những Thanh sinh đến tuổi phải chuyển ngành. - Những cựu HÐS còn tuổi 
trong ngành Tráng (21-25) trở lại sinh hoạt.  
5D3- Thuần Tráng: -  Những Tân Tráng đang chuẩn bị làm Qui ước Tu Thân (trên 21 tuổi). 
Ngoài ra Tráng Ðoàn có thể tổ chức thêm một Toán riêng biệt nữa  Gọi là Toán Tráng Huynh.   
   Tráng Huynh: -  Tráng (đang sinh hoạt) ngoài tuổi hướng dẫn  của Phong trào (trên 25 tuổi), 
-  Trưởng đang là Phụ tá Trưởng của các Ðơn vị, -  Phụ huynh đang sinh hoạt với Ðơn vị. -  
Cựu Trưởng đã nghỉ sinh hoạt nay muốn vào sinh hoạt lại (nhưng không chịu lãnh trách 
nhiệm Trưởng).  

       Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mỗi nơi, Hội đồng Tráng Ðoàn:  
    a) Dựa theo '' Các giai đoạn hướng dẫn'' để có những kế hoạch và chương trình thích ứng. 
    b) Giới thiệu để theo học các Khóa Huấn luyện Huynh Trưởng của Hội HÐ địa phương, cũng 

như các Khóa Bổ túc của HÐTƯ. HÐVN hay Liên Ðoàn.  
    c) Giới thiệu để tham dự hay học hỏi kinh nghiệm trong các nghề nghiệp hoặc môi trường xã 

hội, gia đình . . .  để về làm đề tài thảo luận hay học hỏi trong Ðơn vị.  
   d) Giới thiệu đến các đơn vị để thực tập hướng dẫn Chương trình, Kế hoạch sinh hoạt của 

Phong trào Hướng Ðạo. hoặc làm bảo huynh hay cố vấn trong Toán của Tráng Ðoàn.   
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            5E-  CÁC GIAI ÐOẠN HƯỚNG DẪN KỶ NĂNG HƯỚNG ÐẠO: 
      Trong sinh hoạt của Toán, tùy điều kiện, Khả năng hay hoàn cảnh để tổ chức những buổi 
mạn đàm, thảo luận về đề tài có tính cách cá nhân hay xã hội, như trong phần Mục Tiêu ở 
trên. Ngoài ra còn phải tìm hiểu thêm về chương trình kỹ năng của Hướng Ðạo, có 3 giai đoạn 
trong hướng dẫn: 
 

      5E1- Giai đoạn 1: Dự Tráng ( tối thiểu 3 tháng, tối đa 6 tháng)  
-  Tìm hiểu mục đích và lý tưởng Hướng Ðạo. 
-  Lời hứa và Luật Hướng Ðạo (HÐTƯ và HÐ bản địa).  
-  Huy hiệu, Châm ngôn HÐ qua các ngành .  
-  Các cách chào.  
-  Quốc ca bản địa, VN, HÐ hành khúc, Ngành Tráng.  
-  Phương pháp hàng Ðội tự tri .  
-  Hiệu lịnh và đội hình tập họp .  
-  Lịch sử và địa lý Việt nam qua các thời đại .  
-  Công dụng và phân loại các nút dây .  
-  Truyền tin, dấu đi đường, mật mã, đo đạt, sao, la bàn. 
 
  5E2- Giai đoạn 2: Tân Tráng (tối đa 12 tháng).  
       Là những Tráng sinh đã Tuyên hứa, đã qua phần Dự Tráng, nên cần phải tìm hiểu : -  
Nguyên lý Hướng Ðạo, Tinh thần Hướng Ðạo. 
-  Tổ chức và hướng dẫn buổi lễ chào cờ khai mạc, bế mạc .  
-  Cách xử dụng và an toàn các loại lửa.  
-  Cứu thương (nguyên tắc cấp cứu và tải thương).  
-  Nghiên cứu tổ chức thám du, trại . 
-  Hướng dẫn và nghiên cứu trò chơi .  
-  Tổ chức buổi lửa trại .  
-  Tổ chức và hướng dẫn buổi hội thảo, mạn đàm .  
-  Làm counselor cho Thiếu đoàn. 
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 5E3-  Giai đoạn 3: Thuần Tráng ( Tối đa 2 năm).  
-  Lịch sử và Tổ chức Phong trào HÐ thế giới, VN, Bản địa.  
-  Tổ chức của HÐTƯ-HÐVN, Liên đoàn .  
-  Nguyên cứu tìm hiểu về Văn Hoá Dân tộc Việt nam.  
-  Theo học các khóa Chuyên môn, Căn bản, Huy hiệu rừng . . .  
-  Nguyên tắc Bảo chủ, Tâm lý trẻ,  
-  Phục vụ theo nhu cầu của các Ðoàn.          
-  Thực hiện Chương trình Qui Ước Tu Thân. 
 
                 5F- QUY ƯỚC TU THÂN: (trên 21 tuổi) 
     Sau khi đã được học hỏi qua các buổi sinh hoạt, mạn đàm, thảo luận, các Thuần Tráng  đã 
nắm vững được vấn đề, tuy nhiên trong thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót chưa thực sự hoàn 
chỉnh, thì giờ đây với bản Quy ước Tu thân, một lần nữa Thuần Tráng  lại có lý do, điều kiện để 
mình phải cố tâm hơn, tự sửa mình trong thời gian nhất định từ 6 tháng đến 1 năm, như là một 
giao ước để tu thân .   
           Những gì trong Quy ước tu thân là những vấn đề do chính Thuần Tráng đó tự đưa ra, coi 
như một bản cam kết, hứa hẹn để Thuần Tráng thực hiện. Thuần Tráng  phải cố gắng để thực 
hiện it nhất là 3 tiểu mục trong mỗi  Lãnh vực (Cá nhân, Gia đình-Xã hội và Phong Trào Hướng 
Ðạo),  trong phần  MỤC TIÊU của Ngành Tráng, cũng như chú trọng đến những phương diện 
chính về kỹ thuật và tinh thần Hướng Ðạo, nghề nghiệp trong tương lai, khả năng sửa đổi những 
nhược điểm. Ngoài ra cũng có thể thêm những phần đặc biệt liên quan đến cuộc sống cá nhân 
của Thuần Tráng đó và khi soạn Thuần Tráng phải chọn những điều kiện thực tế để có thể làm 
được. (Các mục trong Quy ước có thể được thay đổi, tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh của Thuần 
Tráng khi thực hiện, và phải thông qua Bảo chủ),   Do đó khi làm bản Quy Ước Tu Thân cần phải 
có một Bảo chủ để hướng dẫn, (người nầy cũng do Thuần Tráng chọn),  
               Bảo chủ phải là Tráng sinh đã lên đường ít nhất 1 năm, (tốt nhất là người lớn tuổi hơn, 
có gia đình và sự nghiệp, nhiều kinh nghiệm sống, nếu cần Tráng Trưởng sẽ giới thiệu). Bản Quy 
Ước Tu Thân sẽ được thông qua Hội Ðồng Tráng Ðoàn (hay Hội Ðồng Ðường) và lưu lại ở Tráng 
Ðoàn.  Bảo chủ  là người thay mặt Tráng đoàn chịu trách nhiệm cũng như theo sát để hướng dẫn 
Thuần Tráng thực hiện những điều mục trong bản QƯTT. Hoặc xin Tráng (Toán) giúp ý kiến 
những gì mà Bảo chủ không có khả năng để hướng dẫn được. Bảo chủ phải phải đề nghị lên  
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Tráng Ðoàn cho Tổ chức lễ Lên Ðường sau khi thấy Thuần Tráng  đó đã hoàn tất trong Bản quy 
ước Tu thân.  
 

5G-  LỄ DẶM ÐƯỜNG (lửa dặm đường)      
Sau khi được sự đề nghi của Bảo chủ, Tráng Ðoàn (Toán) phải tổ chức Lễ dặm đường, hay 

còn gọi là Hội Ðồng Ðường vì là toàn những người đã lên đường mới được phép tham dự 
(Thường tổ chức vào một tối trong một kỳ trại qua đêm của Liên Ðoàn hay Toán/ Tráng Ðoàn. 

       Bên ánh lửa hắt hiu, tất cả xem như một gia đình cùng nói cho nhau nghe những khó khăn  
của sự đời, những vui buồn trong cuộc sống, những hoài bảo, trông chờ của Thuần Tráng ý thức 
với tha nhân và giúp ích, hoặc những minh xác rõ ràng của sự việc hoặc ý thức qua tinh thần 
Hướng Ðạo. Ðể từ đây, người Tráng sinh lên đường có thêm nhiều kiến thức để trong tương lai dễ 
dàng tự quyết định trong bước đường phụng sự cho cá nhân,Gia đình-Xã hội cũng như phong 
Trào. Chủ lễ nên có chương trình trước, Thời gian không nên quá 1 tiếng 30 phút. mỗi lần tổ chức 
không quá 3 Thuần Tráng . (Nên để ý, đây chỉ là để tâm tình, thảo luận làm tăng thêm ý chí, chứ 
không phải để  sát hạch hay đặt vấn đề). Sau khi lễ Dặm Ðường, Thuần Tráng đó cũng phải tự 
mình suy nghĩ , để có thể chấp nhận được những trách nhiệm và hướng đi đã vạch hay không, rồi 
thông báo với Bảo chủ để chuẩn bị  Tổ chức Lễ Lên Ðường . 
 
                 5H- Lễ LÊN ÐƯỜNG: 
         Lên Ðường là một Phương pháp Giáo dục Hướng Ðạo  dành cho Tráng Sinh và Huynh 
Trưởng (được một vài Hội HÐ áp dụng, ở Việt nam được áp dụng từ ngày thành lập Hội). Ðặt 
nặng về lý tưởng Hướng Ðạo, tinh thần phục vụ tha nhân, Quốc gia, và Quê hương dân tộc, lúc 
mà một người Hướng Ðạo lặp lại lời hứa của mình trong tư cách của một người đã trưởng thành . 
 
 
 

5H1-  Chuẩn bị :  
a) Bảo chủ:  
          - Gây nạng (cao tới thắt lưng Thuần Tráng đó xử dụng)            

                - Huy hiệu ''RS''          
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                      - Cẩm nang và những dụng cụ liên quan để thực hiện những yêu cầu trong cuộc 
Lên Ðường thám du .( Vẽ lộ trình, viết hồi ký   hay soạn thảo kế hoạch cho một vấn đề 
v.v. . .)         

          b) Thuần Tráng :  Packback, dụng cụ cá nhân - Lương thực cho cuộc hành trình Lên Ðường                              
                 - Sổ sách, dụng cụ                        
                 - Y phục   

  c) Tráng Ðoàn:    
                      -  Cờ Quốc gia bản địa, VN, Hướng Ðạo                           
                      -  Tù và, (chiêng, nếu có)                          
                      -  Tua vai 3 màu Hướng Ðạo.  
                      -  Chọn vị trí làm lễ, thường là nơi có ngã 3 đường                    
                      -  Ðoàn sinh của các Ðơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng  
                Liên Ðoàn hay Tráng Ðoàn:  -   Tổ chức một kỳ Trại qua đêm  
 

5H2-  Thực hiện: (nghiêm trang, thân mật)       
        Một buổi sáng mặt trời chuẩn bị mọc, Tất cả các Trưởng, Tráng sinh  (đã lên đường) 
cùng Vị Tuyên Úy , đến một nơi đã chọn trước ( khoáng đãng, thơ mộng, đẹp) tập họp thành 
chữ ''U'', sau khi chào cờ xong (lúc nầy tân tráng  chưa tham dự) Chủ lễ vài lời thông báo và 
nói ý nghĩa của buổi lễ , kế tiếp mời Bảo chủ hướng dẫn Thuần Tráng đó đến để làm lễ lên 
đường .        (Bảo Chủ ra ngoài dẫn Thuần Tráng đến, chào các Trưởng và nói):  
- Bảo chủ: - Thưa các Trưởng, tôi (Nguyễn .. .. . . . . .) là Bảo chủ (huynh) của Dự Tráng 
(     Nguyễn  . . . . . .) Sau thời gian hướng dẫn chương trình, nhận thấy Thuần Tráng 
(  .. .. . . . .) đã xong phần Qui Ước Tu Thân cũng như tinh thần phục vụ, nên mong các 
Trưởng làm lễ Lên Ðường cho Thuần Tráng  . . . . .  sáng  nay. (nói xong đứng ra phía sau một 
bên Thuần Tráng)         (sau khi cám ơn Trưởng Bảo chủ, Chủ Lễ nhìn Thuần Tráng).  
-  Chủ lễ: Có phải anh đến đây với ý mong muốn được công nhận là một tráng sinh  thực sự 
phải không ?  
-  Thuần Tráng: Thưa phải .  
-  Chủ lễ: Anh có nhất quyết hết sức lấy danh dự. lòng thành thực, tự chủ và sự thẳng thắn 
của mình để giữ thanh khiết trong tư tưởng, lời nói và việc làm để phát triển không ngừng 
trong anh hay không ?  
-  Thuần Tráng: Thưa trưởng, Tôi quyết . 
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-  Chủ lễ: Anh đã suy nghĩ chín chắn sẽ xử dụng cuộc đời của anh vào chủ đích nào chưa ?   
-  Thuần Tráng: Thưa trưởng, Tôi đã có chủ đích .  
-  Chủ lễ: Anh có hiểu rằng, giúp ích là bất cứ nơi nào, chỗ nào, anh cũng phải cố gắng đem 
hết ý chí và khả năng của mình để phục vụ kẻ khác mà không cầu lợi lộc, đôi khi còn làm tổn 
thương đến bản thân anh hay không ? – 
-  Thuần Tráng: Thưa trưởng, Tôi hiểu .  
-  Chủ lễ:  Anh muốn lên đường, tức là rời khỏi tính vị ky, bảo thủ  cá   nhân của anh, 
 mà hòa nhập cuộc đời anh vào chung với xã hội, Có thể có những khó khăn và cực nhọc anh 
biết không ?  
-  Thuần Tráng: Thưa Trưởng, Tôi biết .  
-   Chủ lễ: Anh có hiểu rõ và tích cực thực hiện Lời hứa và Luật của Phong trào Hướng Ðạo 
không ?   
-  Thuần Tráng: Thưa trưởng, Tôi có .  
-  Chủ lễ: Nếu anh đã thông hiểu các điều mà tôi đã hỏi, xin anh hãy tự đặt tay trái lên cờ của 
Hướng Ðạo và đọc lại Lời Hứa của người Hướng Ðạo mà anh phải ghi nhớ suốt đời . 

      -  Thuần Tráng: Tiến đến trước cờ  (người cầm cờ Hướng Ðạo hạ xuống song song với mặt 
đất, các cờ Tổ quốc, Quốc gia vẫn đứng thẳng, Dự Tráng đặt tay trái lên cờ, tay phải chào kiểu 
Hướng Ðạo và đọc lời Hứa cuả Hướng Ðạo, tất cả chào theo, xong tất cả trở lại vị trí bình thường)  
-  Chủ lễ: Tôi . . . . . . .  .Tráng (Toán) Trưởng của . . . . . . .hôm nay ngày .. ...tháng ...năm.. . với ý 
chí cương quyết thể hiện qua lời Hứa, anh xứng đáng nhận lấy huy hiệu nầy, chính thức là một 
Tráng Sinh đã lên đường của Phong Trào. 
-  ( gắn huy hiệu ''RS'' và nói ý nghĩa), Nếu có đeo thêm tua vai 3 màu chính thức của Hướng Ðạo, 
Thì phải giải thích thêm: Màu vàng là màu của ngành Ấu, màu của nắng ấm, của hoa tươi , nhắc 
nhở anh lúc nào cũng sãn có một tâm hồn trong trắng vui tươi của tuổi trẻ. Màu lục là màu của 
ngành Thiếu, màu của cỏ cây hoa lá, màu của thiên nhiên, núi rừng, nhắc nhở anh lúc nào cũng 
vươn lên hòa nhập vào với vạn vật. Màu Màu đỏ là màu của ngành Tráng, màu mang nhiều nhiệt 
huyết, nhắc nhở anh lúc nào cũng hăng say tiến bước, sống trọn vẹn cho tha nhân . 
  -  Bảo chủ (tiến lên trao gậy nạng) 

        Anh hãy giữ lấy gậy nạng nầy, 2 nạng trên tượng trưng cho 2 nẻo đường Chính-Tà, mà 
anh sẽ phải gặp trong mỗi bước đi ở tương lai. Tôi tin chắc rằng, anh sẽ chọn nẻo Chính để đi, 
vì nẻo đó sẽ đưa anh tới với lý tưởng anh chọn,  nẻo đem lại hạnh phúc và thành công trên 
đường đời (đặt tay trái lên vai phải của Tráng sinh) 
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 Tôi rất sung sướng được làm Bảo chủ của  anh, tình huynh đệ không mờ phai trong cuộc 
sống. Và đây ( đưa cẩm nang và những dụng cụ liên quan đến cuộc  

hành trình Lên đường) một công việc tôi nhờ Tráng thực hiện để đánh dấu ngày hôm nay, Chúc 
anh thành công tốt đẹp.         
-  Tuyên Uý ( đến bên Tráng đọc kinh cầu nguyện bình an và chúc thành   công, nếu có) -  Chủ lễ: 
- Trước mặt Tráng, con đường đã mở sẵn, chúc Tráng đạt được những kỳ vọng tốt nhất của Tráng, 
cũng như cho Phong Trào. Tất cả những gì hôm nay anh được nhận, đó là dấu hiệu cho sự quyết 
tâm thực hiện trong cuộc đời mới của anh,  mong rằng anh nhớ mãi ngày hôm nay và xứng đáng 
là một thành viên trong Ngành Tráng của Phong Trào Hướng Ðạo.  (Tráng sinh, mang balo hành 
trang, cầm cẩm nang, gậy nạng, Chủ lễ bắt bài ''Vừng hồng lên'' hoặc ''Muốn nên người cường 
tráng'', chấm dứt bài hát là thổi một hồi tù-và dài, sau đó chiêng đánh lên cho đến khi không cò 
thấy Tráng đó nữa (nếu có) Tráng sinh chào cảm ơn rồi bước ra khỏi vị trí lễ để đi về phía có các 
Ðoàn sinh đứng chờ, (đi trong tiếng chiêng), Chủ lễ cảm ơn và  chấm dứt buổi Lễ Lên Ðường). 
      Về phía các Ðoàn, cùng thời gian với Lễ lên đường, phải tập họp thành hàng ngang chận 
trước con đường có ngã 3 (nơi Chủ lễ chọn) để đón chào, lúc nghe tiếng tù-và hay tiếng chiêng là 
biết Tráng sinh Lên đường sắp đi đến, khi Tráng Sinh đến gần sát hàng ngang, tất cả chào và tự 
động mở ra làm hai, chừa lối cho Tráng sinh đi qua, Khi Tráng sinh đã qua được rồi, Ðoàn sinh 
reo mừng, chúc mừng thành công, 
        Hát bài ''Gồ Ghê'' hay bài ''Hoan Hô'' , Tráng Sinh Lên Ðường  chúc mừng lại rồi tiếp tục 
bước đi, buổi lễ đón chào đến đây chấm dứt.  Về phía Tráng sinh Lên đường sau khi rời khỏi hàng 
chào của Ðoàn sinh, trước khi đến ngã 3 đường, tự mình đem cẩm nang ra, xem coi, nghiên cứu 
để thực hiện đúng những gì mà Bảo Chủ yêu cầu, Ghi nhớ: Bảo Chủ phải chuẩn bị cho cuộc Lên 
đường, ăn, uống, vật dụng cần thiết theo yêu nhu cầu của Tráng sinh. Công việc đề nghị trong 
Cẩm nang cũng phải nghiên cứu theo khả năng, điều kiện, cũng như hoàn cảnh cho phép để 
Tráng sinh có thể thực hiện được.        
        Phải biết rõ đường đi, thời gian để theo dõi giúp đỡ khi cần.   
        Lý tưởng nhất là Lên Ðường có qua đêm, sáng hôm sau Tráng sinh trở về trình diện trong lúc 
Liên Ðoàn đang chào cờ. 
      Ðối với ngành Tráng, sau khi Tráng Sinh đã Lên đường, coi như đã tìm hiểu trọn vẹn những gì 
mà phong trào Hướng Ðạo hướng dẫn, từ đây tự mình quyết định để thực  
hiện những gì mà mình cảm thấy ''Ðó là ngã đúng để ta đi ''.  Con đường Hướng Ðạo 
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luôn thôi thúc chúng ta phải cố gắng tự trang bị cho chính mình một con người sống thực sự, hòa 
hợp, lý tưởng, an lành và phát triển, tuy nhiên bên cạnh đó người Tráng cần phải soi rọi lại mình: -
 Ðã sống xứng đáng với những công lao khó nhọc mà cha mẹ đã hy sinh để tạo dựng cho 
mình chưa ?  
 -  Có đang phí phạm và sống trong vô ích hay không ? 
 -  Có làm những điều mà xã hội đang sống không cho làm hay không ? 
 -  Có vì thú vui, quyền lợi cho mình quá mà phải làm cho người khác khổ đau không ? 
 -  Tôi đã làm được gì và những người nào tôi phải cần giúp đỡ ?  
 -  Tôi đã làm theo lương tâm đối với sự việc trong xã hội hay bị cá nhân, bè nhóm xúi dục mua 
chuộc. 
         Lên đường không phải là đã đến đích, đây chỉ là giai đoạn người Tráng sinh bắt đầu đi.  
TSLÐ vẫn sinh hoạt với Tráng Ðoàn và Toán, xem Tráng Ðoàn như là một căn cứ để thảo luận, 
nghiên cứu, tham khảo, hổ trợ, hoàn thiện cho các dự án của mình đã vạch ra trong Qui Ước Tu 
Thân. Những TSLÐ là đoàn sinh nòng cốt của Tráng Ðoàn, vì rằng họ sẵn sàng tự nguyện nhận 
lãnh trách nhiệm trong Ðoàn, hay bất cứ một công việc nào để phục vụ cho Phong trào, hoặc 
cộng đồng trong tinh thần Hướng Ðạo. Khi đúng 25 tuổi, Tráng sinh có thể từ giả Tráng Ðoàn để 
vào đời, xây dựng gia đình, tương lai, sự nghiệp . ..trong lúc nầy nếu người Tráng đó còn có 
những ý muốn đóng góp, phục vụ phong trào có thể tiếp tục sinh hoạt ở Toán trong vai trò trách 
nhiệm hướng dẫn hoặc vào sinh hoạt trong Toán Tráng Huynh của Tráng Ðoàn.  
              Chúc tất cả các Tráng Ðoàn, Tráng sinh thành công và an lành . 
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                    6- NHỮNG BÀI HÁT CĂN BẢN: 
                     1) Quốc ca VNCH: 

- Nầy Công dân ơi ! Ðứng lên đáp lời sông núi, 
- Ðồng lòng cùng, đi hy sinh tiếc gì thân sống. 
- Vì tương lai Quốc dân, cùng xông pha khói tên, 
- Làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền. 
- Dầu cho, thây phơi trên gươm giáo. 
- Thù nước lấy máu đào đem báo. 
- Nòi giống lúc biến phải cần giải nguỵ 
- Người công dân luôn vững bền tâm chí. 
- Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi . 
- Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. 
- Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ. 
- Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ. 
- Thoát cơn toàn phá, vẻ vang đời sống, 
- Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng. 
         2) Hướng Ðạo Hành khúc. 
- Nâng cao lá cờ Hướng Ðạo nhuộm oai hùng, sáng ngời. 
- Ta cùng đi cùng xây đời mới. 
- Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ. 
- Chúng ta nguyện thẳng tiến xông pha. 
- Anh em ơi! Rèn cánh tay sẵn sàng. 
- Anh em ơi! Rèn trái tim vững vàng. 
- Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên. 
- Anh em ơi! Kìa nước non đang chờ. 
- Anh em ơi! Ðại nghĩa luôn tôn thờ. 
- Chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên. 
- Hướng Ðạo Việt nam đuốc thiêng soi đường, 
- Hướng Ðạo Việt nam khó khăn coi thường, 
- Luôn luôn ta bền gan, rèn tâm hồn trong sáng, 
- Dâng cho nước non nhà muôn đời, điểm tô cho xã hội rạng ngời. 
- Chúng ta một lời. 
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         3) Bài ca 4 Ngành. 
                                  A- Ngành Ấu: 

          -  Bầy sói anh em mình, cùng nhau đồng tâm gắng sức, 
          -  Luôn hăng hái nghe lời các anh sói già Akéla . 
          - Khuyên Bầy ta đây luôn nhớ noi gương, 
          - Trong rừng xanh tươi ra sức luôn luôn, 
          - Rồi còn bao vết , tìm tòi mà theo cùng săn ./. 

B-Ngành Thiếu: 
            - Rồi tới khi lên Ðoàn, cùng nhau đồng tâm gắng sức, 
            - Luôn hăng hái  trên đường ta quyết theo lời chăm ngôn ta. 
            - Sẵn sàng ra tay giúp ích quanh ta, 
            - Thân cùng anh em lên tiếng vui ca, 
           - Cùng nhau cố chí, một lòng ta nhớ Luật chung./. 

C-Ngành Thanh: 
            - Ðoàn sinh sắp trưởng thành, luật xưa cùng nhau ta hứa , 
            - Ghi trong trí mười điều luật đem thi hành ta đinh ninh. 
            - Bao điều luật chung ta nỡ quên sao , 
            - Nghe lời Bi-Pi giáo huấn ước ao, 
            - Ðồng tâm Khai phá, chúng ta đồng tiến quản bao./. 

D) Ngành Tráng: 
            - Ðời mới Tráng sinh ta, cùng nhau kề vai gánh vác,  
            - Ðem tâm trí ra làm vẻ vang sơn hà ta tin ta. 
            - Trên đường gian nan ta quyết xông pha, 
            - Tuy rằng gian lao ta quyết không nao, 
            - Bền gan giúp ích, gắng trông gương nghĩa hiệp xưa./.  

           4) Bài ca chính thức Sói con. 
   - Vòng quanh đây anh em Sói con,  
   - Bầy Sói nhà Nam, vừa khéo vừa ngoan. 
   - Cầm tay nhau anh em hứa sao,  
   - Sói con Gắng Sức luôn hát múa vui chăm làm. 
   - Cùng nhau chúng ta, mắt trông xa, bé theo già. 
   - Hừ !  Akéla !  chúng em đây mà! ./.   
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            5) Bài ca Chính thức Chim non. 
            - Hát cao mãi lên cho đậm đà hương khúc ca yêu đời. 

- Chim non chúng ta nghe lời Chim xám nhắn khuyên. 
- Dù trời nổi gió sấm sét theo Ðàn mà bay với nhau. 
- Cánh lông chắp liền yêu mến đùm bọc nhau. 
- Nhớ luôn chúng ta: Nhanh nhẹn, vui tươi, trắng trong, thật thà. 
- Luôn luôn khắc ghi mười điều Luật đưa dắt ta. 
- Nào cùng thề hứa , chớ ố hoen luật Chim Non mến yêu. 
- Gắng công đắp bồi non nước Việt thân yêu ./. 
           6) Bài ca Chính thức Ngành Thiếu.   
  - Nào anh em đoàn trẻ nước Nam Việt nam. 
  - Chúng ta mau kết đoàn tiến lên đường sáng. 
  - Hồn trong trắng cùng gắng noi gương hiếu trung. 
  - Thiếu sinh Lạc Hồng ta tìm vết anh hùng. 
  - Vai chen vai chúng ta cùng đi đi đi . 
  - Trên đường mới tiếng nước non vang lừng. 
  - Khuyên ta nên đồng tâm đắp xây tương lai. 
  - Nên nhớ rằng bền lòng mới thành công. 
  - Nối chí lớn đàn anh chúng ta,  
  -  Mau lên cho đáng mặt con Rồng cháu Tiên. 
  - Vai chen vai chúng ta cùng đi đi đi . 
  - Ta cùng tiến nối gót theo anh tài . 
  - Lời gia huấn nhớ ghi trong lòng hăng hái 
  - Cho giống nòi vang danh tài trai ./.  
            7) Bài ca chính thức ngành Thanh. 
   - Muốn nên người cường tráng ngày nay 
   - Muốn trên đường đời tiến lên hoài 
   - Phải hiệp lực, phải sẵn sàng bền chí dày công 

- Nhớ luôn luôn lời Hứa Luật chung 
- Phải biết ái nhân như ái thân - Phải biết vui tươi khi khó khăn 
- Mong chúng ta hãy tự tu thân mình - Rồi bao nhiêu việc khác đều thành ./. 
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           8) Bài ca chính thức Ngành Tráng. 
- Vừng hồng lên ai ơi nào mày râu. 
- Rèn cho mau tâm trí. 
- Vì đời mau ra tay ta che chống. 
- Nam nhi cao chí khí. 
- Hoa tươi trên đường cùng nhau săn đón. 
- Ta quyết phen nầy ra đi. 
- Ai kia! đi mau, đi mau . 
- Thôi không nghi ngờ, thôi chớ lo lường.  
-  Nguyền cùng đem thân xông pha gió sương. 
- Tai lắng hồi chiêng, cùng tiếng lên đường ./.  

                        9) Bài ca Tuyên Hứa. 
            (Lời Tân Sinh): - Giờ đây tôi xin lấy danh nghĩa tôi hứa trước anh em. 
                                    - Dù sao tôi đây cũng chẳng quên giúp ích mọi người. 
            (Cả Ðoàn):       - Lời hứa yêu nước mến quê hương không dứt không phai. 
                                    - Lời hứa ra sức giúp nguy tai vững bước trên đường đời.  
            ( Lời Trưởng):   - Màu khăn hôm nay em đã mang, luôn thắm không phai. 
                                     - Ðường ngay thẳng bước đâu dễ ai vững bước trên đường.  
            (Cả Ðoàn):       - Lời hứa yêu nước mến quê hương không dứt không phai. 
                                    - Lời hứa ra sức giúp nguy tai vững bước trên đường đời./. 

           10) Nguồn thật. 
   - Anh em chúng ta chung một đường lên 
   - Chung một đường lên đến nơi nguồn thật 
   - Nguồn thật là đây sức sống vô biên 
   - Sống vô biên là sống cùng tạo vật ./. 
            11) Trước Khi ăn cơm. 
   - Ðứng trước cơm canh giờ nầy - Cùng nhau chắp tay 
   - Bát cơm tuy vơi mà đầy, khổ cực dắng cay  
   - Ăn trái xin nhớ người vun - Uống nước xin nhớ về nguồn 
   - Bát cơm tuy vơi mà đầy - Tình huynh đệ thắm thay./. 
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          12) Giờ ăn đến rồi. 
-  Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. 
- Mời anh xơi , mời anh xơi. 
- Giơ bát cơm lên cao nầy, giơ bát cơm lên cao nầy. 
- Ta  cùng ăn, ta cùng ăn ./. 
              13) Những bài hoan hô – khen ngợi. 
a) - Hoan hô anh nầy một cái, hoan hô anh nầy. 
     - Nào chúng mình hoan hô, nào ta hoan hô ./. 
b) - Hoan hô, hoan hô chúng ta cùng ca. 

- À a á chúng tôi phục anh rất nhiều rồi. 
- À a á chúng tôi phục anh rất nhiều ./. 

            c) - Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. (vổ tay) 
                - Khen anh (chị) hai một cái bà con ơi . (vổ tay) 
                - Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê. (vổ tay) 
                - Hãy vỗ tay khen anh (chị) hai một chầu (vổ tay)./. 

             14) Nhừng bài tạm biệt. 
a) Giữ chặt mối dây: 
- Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay 
- Nét thương yêu nhau tỏ bày , giữ chặt mối dây 
- Tâm trí ta chung cùng nhau, thanh khí ta luôn tương cầu 
- Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây . 
      - Dẫu khi xa xôi đường dài, lòng ta không phai 
      - Sớm khuya không quên giờ nầy, giữ chặt mối dây 
- Sông núi không ngăn tình thương, mưa gió không lay can trường 
- Chúng ta hôm nay hiệp vầy, giữ chặt mối dây ./.  
    b) Vì đâu anh em: 
- Vì đâu anh em chúng ta, ngày nay sắp cùng, bùi ngùi xa cách 
- Cớ sao ta không còn trông, rồi đây có ngày, còn hòng gặp nhau 
- Cách xa nhưng ta hằng vui, vì nay biết sau, còn ngày sung sướng 
- Cách xa nhưng ta hằng mong, rồi đây có ngày, mình còn gặp nhau ./. 
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  c) Mây gió Tan hợp: 
- Mây gió mây tan hợp, ta chớ lo gì phút giây phân kỳ. 
- Còn trời còn non sông, còn người còn Ðoàn viên . 
- Ta nắm tay từ biệt, dù có ra về vẫn luôn dặn lòng. 
- Dặn lòng đừng quên,  
- Quên lời tuyên thệ, quên nghĩa làm người ./.  

d) Ngày dần tiêu tan: 
- Ngày dần tiêu tan, đứng vòng quanh đây, cùng nắm tay ta nhắc nhở lời. 
- Ðường đời tuy xa, gắn bền tâm lo, một đích chung: Giúp ích cho đời. 
- Rồi ngày mai nhìn, bóng dáng nơi nầy, lòng hứa với nhau rằng Sắp Sẵn luôn. 
- Bền chặc tình thương, đồng lòng hứa với nhau rằng, ta chớ quên Giúp ích cho đời ./.  
-  

        e) Lúc Thú Vui Nầy:  
- Lúc thú vui nầy lòng càng quyến luyến anh em chúng mình. 
- Lúc thú vui nầy lòng càng những muốn anh em thấu tình. 
- Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé. 
- Lòng anh em nhớ nhau, tuy xa mà hóa ra gần . 
- Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em chúng mình, 
- Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em khác Ðoàn. 
- Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh em chớ quên nhé. 
- Lòng anh em nhớ nhau, tuy xa mà hóa ra gần ./.         

  
                       15) Gọi Ðoàn Sinh Nhảy Lửa  
          ( Toán phụ trách lữa hát)    
     -  Ta đốt to cho bùng lên sáng,  
     -   Ðốt to cho bùng lên sáng, đốt to cho bừng lên sáng, sáng lên.  
     -   Mau các anh em cùng nhau đến, đến nhanh lên đoàn sinh nhé,  
      -   Ðến nhanh không thời các anh chờ ta.  

-  Trong bóng đêm bên rừng hoa lá,  
-  Suối reo gió lùa trong núi, Tối nay ta cùng nhau đến, đến đây.  

      -  Mau các anh em cùng nhau đến, chóng nhanh lên đoàn sinh nhé  
      -  Chóng nhanh không thời các anh chờ ta .   
                                                                                  (65) 



                       16)  Gọi Lửa:  
      (Toán phụ trách): -  Ơ . . . nầy anh em ơi ?  
      ( Tất cả Ðoàn sinh tham dự): –ơi … .  
      (Toán phụ trách) -  Lại đây ta cùng nhau nhóm lửa hồng,  
              - Ðền bù những lúc sương rơi, Rơi trong đêm khuya một trời mịt mùng.  
      ( Tất cả Ðoàn sinh tham dự): - Rơi trong đêm khuya một trời mịt mùng.  
      (Toán phụ trách) - Ơ .. . nầy anh em ơi ?  
      ( Tất cả Ðoàn sinh tham dự): - ơi .. .. 
      (Toán phụ trách): - Lại đây ta cùng nhau quay quần,  
              - Nào Ðoàn ta ca, Ca trong đêm khuya lửa hồng bập bùng,  
      ( Tất cả Ðoàn sinh tham dự): - Ca trong đêm khuya lửa hồng bập bùng./.  
  
                      17)   Nhảy Lửa: 
        (Tất cả mọi người vừa hát vừa nhảy) 
       a)   - Anh em ta, mau cố chất, cây khô vào đây , đốt chung,           
- Ðêm khuya nghe, tiếng tí tách, cây khô nổ vang, giữa rừng,  
- Giang tay nhau, đứng vòng quanh lửa hồng, trong khói xanh, gió đưa bốc cao.  
- Cùng cầm tay hát vang lừng ta chúc, lửa thêm sáng tươi, xua tan bóng đêm,  
- Anh em ta, đùa vui hăng hái, dẫu người đời, như ta được bao . 
      b)   - Ơ  anh em, cùng im lắng, tai nghe ngàn vang, tiếng ca ,                
- Trong đêm khuya, trông ánh sáng, điểm tô rừng cây, rỡ ràng,     
- Lên cho cao, bừng cho sáng, bừng to lửa lên, cao to lửa lên,     
- Bừng bừng to, cho hồng cho sáng, bừng to lửa lên, cao to lửa lên ,           
- Lên cho cao, thật cao cao vút, bốc lên nào, cao cao thật cao ./.                                                              
 
                      18) Mang Lữa Vào Tim 
       - Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn,  
- Tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan,  
- Tim ta đây, còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. 
-  Lửa đêm nay tan, Nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời.  
- Biệt ly muôn phương, Ta nguyện đem lửa thiêng rải rắc khắp chốn.  
- Mong mai sau, ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người./. 
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                      19) Tàn Lửa 
- Ðêm đã dần dần buông xuống, Chúng ta cùng (ngồi) quây quần, lửa hồng soi sáng .  
-  Ðêm đã dần dần buông xuống, Chúng ta cùng (ngồi) quay quần lửa hồng soi lòng ./. - ---- 
-  Ư. .ư. .ư . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .(lặp lại âm bài hát)  
-  Ư.. ư.. -  ư . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .(lặp lại âm bài hát) 

 
                       20) Tiễn Biệt 
       -   Giờ đây phút chia ly, Trưởng ơi vui ra đi, Trưởng ơi. . . chia lìa . 
       -   Ghi nhớ mãi ơn người, luôn hiến dâng cho đời .       
       -   Giờ đây  . . . cách xa . (2 lần)  
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                                                                                       (67) 
             


