
TUYÊN NGÔN 

của Phong Trào Trưởng Niên Hướng Đạo Việt Nam* 

 

 

 Chúng tôi là những trưởng niên ở ngoài lứa tuổi đoàn sinh nhung tiếp tục được Phong Trào 

HĐVN dành cho tư cách thành viên, nghĩ rằng đã đến lúc nên kết hợp thành hệ thống chặt chẽ hơn để 

làm việc hữu hiệu và đạt kết quả tương xứng với nhu cầu của Phong trào. Nhân dịp này, chúng tôi xin 

tỏ bầy tâm nguyện hằng ấp ủ, là động lực thúc đẩy mọi suy nghĩ và hành động của chúng tôi, để toàn 

thể Phong trào ghi nhận, rồi chia xẻ với chúng tôi niềm mong ước về tương lai chung: 

 (1) Chúng tôi đã chứng nghiệm thành quả tốt đẹp của nền giáo dục HĐ nên quyết tâm, ở tuổi 

trưởng niên, tiếp tục tham dự hoạt động của Phong trào. Khác với tuổi trẻ, sự tham gia của chúng tôi 

không những chỉ liên quan riêng cá nhân, mà còn bao gồm ý chí lôi cuốn toàn thể gia đình và thân 

thuộc cùng chia xẻ niềm vui sống trong cuộc chơi HĐ. 

 (2) Chúng tôi lập hệ thống những Xóm Làng BÁCH HỢP với mục tiêu tạo dựng nhiều cộng 

đồng lấy tinh thần và lý tưởng HĐVN làm nền tảng kết hợp, bất kể khác biệt do hạng tuổi, trình độ, 

sinh kế, và tín ngưỡng tâm linh. Chúng tôi mong muốn các thế hệ trẻ nhìn thấy hình ành hiện thực và 

đa diện về phong cách Con Người và Cộng Đồng HĐVN trong xã hội thuộc nền văn hóa Tây Phương. 

 (3) Chúng tôi đặc biệt hy vọng rằng các Xóm Làng BÁCH HỢP trở thành môi trường hấp dẫn 

để thế hệ ly hương dễ cảm nhận rồi dần dà thấm nhuần các truyền thống Việt Nam, cùng với bốn truyền 

thống đặc thù của Phong Trào HĐVN, kết tụ thành Tinh Thần TRẦN VĂN KHẮC . Đó là ý chí trung 

thành với Tổ Quốc, lòng tôn kính và hòa đồng tôn giáo, tình thân ruột thịt một nhà, và tinh thần công 

ích, phục vụ vô vị lợi. 

 Chúng tôi luôn luôn cố gắng hết sức thể hiện tâm nguyện trên đây, chính là phần góp chúng tôi 

nghĩ rằng phù hợp với khả năng trong công cuộc trọng đại giáo dục truyền thống của Phong trào 

HĐVN ở hải ngoại. 

   

                            Làm tại Trại Họp Bạn THẲNG TIẾN VI, ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc (01.7)1998 

 

 

 

 

 

 Trên đây là văn bản đầu tiên, sau các Đại hội HĐTrN danh xưng “Phong trào Trưởng Niên 

HĐVN” đã được điều chỉnh lại là : ‘Văn phòng HĐTrN Việt Nam” 
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QUY ƯỚC HƯỚNG ÐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM 

(1998) 
 

Ðiều 1: Hướng Ðạo Trưởng Niên là một thành phần của phong Trào Hướng Ðạo Việt Nam.  Các Trưởng Niên Hướng Ðạo 
Việt Nam kết hợp vì những mục đích sau đây: 
a. giữ chặt và phát triển tình thần trong đại gia đình Hướng Ðạo 
b. phục vụ Phong Trào Hướng Ðạo 
c. góp phần phục vụ xã hội. 

Ðiều 2: Thành phần Trưởng Niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 
tuổi mà không là Tráng Sinh Hướng Ðạo Việt Nam. 

Ðiều 3: Ðơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa.  Nhân số không hạn định. 
Ðiều 4: Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự.  Toàn thể thành viên bầu ra Xóm Trưởng 

hoặc Lý Trưởng cùng các trách vụ quy định trong Hương Ước riêng của đơn vị.  Tiên Chỉ, Lý Trưởng, hay Xóm 
Trưởng phải là người đã tuyên lời hứa Hướng Ðạo. 

Ðiều 5: Công tác kết hợp do một Văn Phòng Liên Lạc đảm trách.  Trưởng Văn Phòng là Ủy Viên đại diện Hướng Ðạo Trưởng 
Niên trong Hội Ðồng Trung Ương HÐVN.  Trưởng Văn Phòng có thể bổ nhiệm một hay nhiều phụ tá, theo nhu cầu. 

Ðiều 6: Hội Nghị Trưởng Niên do Văn Phòng Liên Lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp Bạn ThẳngTiến của Phong Trào 
HÐVN.  Nhiệm kỳ của Ủy Viên phụ trách Văn Phòng tùy thuộc hạn kỳ tổ chức trại Họp Bạn.  Sự tham dự không giới 
hạn. 

 
Làm tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 6, Ngày 29 tháng 6 năm 1998. 

 
  

 
Quyết nghị của Ðại Hội Hướng Ðạo Trưởng Niên TT10 (2014) tu chính những điểm sau: 

 * Văn Phòng Liên Lạc                  Văn Phòng HĐTN. 
 * Trưởng Văn Phòng Liên lạc      Văn Phòng Trưởng VP HĐTN 
 * Phụ tá Văn Phòng Liên Lạc     Văn Phòng Phó 

 * Văn Phòng Trưởng mời Trưởng Cố Vấn, bổ nhiệm Văn Phòng Phó và các Ủy Viên chuyên môn theo nhu cầu. 

   . 

   

  QUY ƯỚC HƯỚNG ÐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM 
(2014) 

Ðiều 1: Hướng Ðạo Trưởng Niên là một thành phần của phong Trào Hướng Ðạo Việt Nam.  Các Trưởng Niên Hướng Ðạo 
Việt Nam kết hợp vì những mục đích sau đây: 
a. Giữ chặt và phát triển tình thân trong đại gia đình Hướng Ðạo. 
b. Phục vụ Phong Trào Hướng Ðạo. 
c. Góp phần phục vụ xã hội. 

Ðiều 2: Thành phần Trưởng Niên gồm những người đã tuyên hứa, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 
tuổi mà không là Tráng Sinh Hướng Ðạo Việt Nam. 

Ðiều 3: Ðơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa.  Nhân số không hạn định. 
Ðiều 4: Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự.  Toàn thể thành viên bầu ra Xóm Trưởng 

hoặc Lý Trưởng cùng các trách vụ quy định trong Hương Ước riêng của đơn vị.  Tiên Chỉ, Lý Trưởng, hay Xóm 
Trưởng phải là người đã tuyên lời hứa Hướng Ðạo. 

Ðiều 5: Công tác kết hợp do một Văn Phòng HĐTN  đảm trách.  Văn Phòng Trưởng là Ủy Viên đại diện Hướng Ðạo Trưởng 
Niên trong Hội Ðồng Trung Ương HÐVN.  Văn Phòng Trưởng mời Trưởng Cố Vấn, bổ nhiệm Văn Phòng Phó và các 
Ủy Viên chuyên môn theo nhu cầu. 

Ðiều 6: Hội Nghị Trưởng Niên do Văn Phòng Trưởng VP HĐTN triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp Bạn ThẳngTiến của Phong 
Trào HÐVN.  Nhiệm kỳ của Văn Phòng Trưởng VP tuỳ thuộc hạn kỳ tổ chức Trại Họp Bạn.  Sự tham dự không giới 
hạn. 

Làm tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10.  Ngày 29 tháng 6 năm 2014. 



QUY CHẾ HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN. 

Danh xưng:  Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên. 
 

Mục đích  :  - Giữ chặt và phát triển tinh thần trong đại gia đình Hướng Đạo. 
- Phục vụ Phong Trào Hướng Đạo. 
- Góp phần phục vụ xã hội. 

 

Châm ngôn : GIÚP ÍCH 
    
Thành phần: Gồm tất cà các HĐS, gia đình và các thân hữu từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi mà 

không là Tráng Sinh Hướng Đạo Việt Nam. 
 

Đơn vị : Đơn vị kết hợp Trưởng Niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo đơn vị chọn lựa. 
Nhân số không hạn định. 

 Mỗi Xóm hay Làng Bách Hợp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự. Toàn thể 
thành viên bầu ra Xóm Trưởng hoặc Lý Trưởng cùng các trách vụ quy định theo Hương 
Ước riêng của đơn vị. Tiên Chỉ, Lý Trưởng hay Xóm Trưởng phải là người đã tuyên lời 
hứa Hướng Đạo. 

 

Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên: 
Hội Nghị Hướng Đạo Trưởng Niên sẽ bầu chọn Văn Phòng Trưởng để điều hành Văn 
Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên. 
Hội Nghị Hướng Đạo Trưởng Niên do Văn Phòng Trưởng triệu tập, nhóm họp trong Trại 
Họp Bạn Thẳng Tiến của Phong Trào HĐVN. 

   Nhiệm kỳ của Văn Phòng Trưởng là thời gian giữa hai Trại Họp Bạn.TT kế tiếp nhau. 
      Sự tham gia trách vụ Văn phòng Trưởng không giới hạn nhiệm kỳ 

  Văn Phòng Trưởng thành lập Ban Điều Hành gồm: Văn Phòng Phó , Tổng Thư Ký, Thủ 
Quỹ, Trường phụ trách Báo Liên Lạc, Trưởng cố vấn … 

 

Cờ: (*)  Hình chữ nhật nền màu tím đậm với: 
 -Hàng chữ trên cùng HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG  HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (màu trắng) 
 -Giữa là HOA BÁCH HỢP Hướng Đạo Việt Nam (màu trắng). 
 -Hàng chữ phía dưới HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN (màu trắng). 
 

Huy hiệu: (*) Hình đính kèm. 
 

Khăn quàng: (*) Màu tím đậm hình tam giác, đỉnh khăn quàng có đính huy hiệu Hướng Đạo Trưởng Niên  
 

Báo Liên Lạc:   Tiếng nói chính thức và nhịp cầu liên lạc của Hướng Đạo Trưởng Niên, do Văn Phòng 
Hướng Đạo Trưởng Niên thực hiện. Phát hành dưới hình thức báo in trên giấy và báo 
điện tử. 

 
Chú thích (*) 

 
 
 
 
 
 

Cờ           Huy hiệu      Khăn quàng 
 



NỘI – LỆ 

Phong Trào Trưởng Niên HĐVN* 

Điều 1.-  Phong Trào Trưởng Niên HĐVN gồm những thành viên nam nữ trên 25 tuổi muốn xây dựng cuộc sống 

cá nhân và gia đình trong khuôn khổ tinh thần và sinh hoạt HĐ. Có hai hạng thành viên : 

(a) Thành viên hoạt động là người đã tuyên Lời Hứa HĐ: 

(b) Thành viên tham dự là người vị hôn, hôn phối, hay thân thuộc của thành viên hoạt động. Thành viên tham dự 

đương nhiên trở thành thành viên hoạt động nếu xin tuyên hứa. 

      Thành viên hoạt động được phép xử dụng đồng phục và phù hiệu HĐVN. Tuy nhiên, nếu muốn đồng thời là thành 

viên HĐ bản địa và Tổ chức HĐ Hoàn Vũ thì cần thỏa mãn các tiêu chuẩn đòi hỏi bởi Hội HĐ sở tại và có thỏa hiệp của 

Chi nhánh hay đơn vị HĐVN nơi cư ngụ. 

Điều 2.- Đơn vị căn bản của Phong trào Trưởng Niên, tùy theo nhân số, gọi là Xóm (dưới 20 thành viên) hay Làng 

(trên 20 thành viên) BÁCH HỢP. Làng đông người (trên 40) có thể chia ra từng Xóm cho thuận tiện phân phối hoạt động. 

 Ngoài vị Tiên chỉ do tuổi tác có vị trí danh dự. Xóm hay Làng do một hội đồng chịu trách nhiệm quản trị và điều 

hành. Hội đồng Xóm hay Làng gồm tối thiểu ba người được công cử : một chủ tịch – tùy theo trường hợp, cũng gọi là 

Xóm Trưởng hay Hương Cả: một thư ký và liên lạc viên – thường gọi đùa là Mõ : và một thủ quỹ. Xóm và Làng có thể 

tùy nghi cắt đặt thêm các trách vụ công cử trong Hội đồng. Nếu Làng gồm nhiều Xóm, thì các Trưởng Xóm đương nhiên 

là thành viên Hội đồng Làng với tư cách Phụ tá chủ tịch theo thứ bậc tuổi tác. Thành viên hội đồng Xóm, nếu được công 

cử, có thể kiêm nhiệm trách vụ chủ tịch, thư ký hay thủ quỹ của Làng.  Nhiệm kỳ hội đồng Xóm, Làng do tập tục ấn định : 

có thể tái nhiệm do sự công cử. 

Điều 3.- Phong trào Trưởng Niên ghi ơn Trưởng Trần Văn Khắc là vị Tiên chỉ Sáng Lập, nên vinh danh Trưởng 

vĩnh viễn là Chủ Tịch Danh Dự. Hệ thống trung ương gồm có Ban Chỉ Đạo và Văn Phòng Thường Trực. 

 Ban Chỉ Đạo gồm có: (a) Vị Tiên Chỉ của Phong trào: (b) một hay hai vị đồng chủ tịch: (c) một hay vị phó chủ 

tịch: (d) một hay nhiều vị Cố vấn. Ngoài vị Tiên chỉ do tuổi tác, các thành viên Ban Chỉ Đạo được suy cử, và chỉ điền thế 

khi tự ý rút lui hay mệnh chung. 

 Văn Phòng Thường Trực gồm có một Trưởng Phòng và hai phụ tá.Trưởng phòng do Đại hội đồng Phong trào 

công cử : hai phụ tá do Trưởng Phòng đề nghị và Đại hội đồng chuẩn nhiệm. Nhiệm kỳ Văn Phòng Thường Trực tùy 

thuộc sự nhóm họp Đại hội đồng nói ở Điều 4. Trưởng Phòng Thường Trực là đại diện Phong trào Trường Niên trong 

HĐTU/HĐVN. 

Điều 4.- Phong trào Trưởng Niên nhóm họp Đại hội đồng mỗi kỳ Họp Bạn THẲNG TIẾN ở ngay địa điểm tổ 

chức trại. Văn Phòng Thường Trực phụ trách ấn định chương trình nghị sự và thư triệu tập, có thể xử dụng tờ LIÊN LẠC 

là cơ quan chính thức của Phong trào. 

 Mọi quyết định đều theo đa số quá bán. Mỗi Xóm có một phiếu. Mỗi Làng có một phiếu, thêm một phiếu cho mỗi 

Xóm hay nhóm 20 thành viên. Thành viên Ban Chỉ Đạo và Văn Phòng Thường Trực mỗi vị một phiếu. Có thể ủy nhiệm 

người hiện diện hay đầu phiếu bằng thư. Trưởng Phòng Thường Trực được công cử theo thể thức nầy. 

Điều 5.- Theo mục tiêu trình bày trong bản Tuyên Ngôn, mỗi Xóm hay Làng BÁCH HỢP gắng sức kết hợp những 

cựu trưởng và đoàn sinh cùng gia đình, các thân hữu ở địa phương, tạo điểm tựa và môi trường thể hiện truyền thống cho 

đơn vị HĐVN sở tại. Xóm Làng BÁCH HỢP phối hợp chặt chẽ với trưởng đơn vị sở tại và Chi Nhành HĐVN, nhằm đáp 

ứng nhu cầu ước vọng của đoàn sinh trong lãnh vực nầy. Đồng thời, Xóm Làng BÁCH HỢP là động lực hoặc ít nhất là 

thành phần tích cực trong sinh hoạt có lợi ích về truyền thống và văn hóa VN đối với thế hệ trẻ nói chung trong khu vực. 

Điều 6.- Ngoài lễ tuyên hứa theo nghi thức chung của HĐVN, mỗi Xóm hay Làng tùy nghi ấn định tập tục riêng 

trong chiều hướng thân mật, giản dị, phù hợp với ý chí phát huy truyền thống và nối tiếp những nét cao đẹp của văn hóa 

VN. Biểu hiệu riêng của Phong trào Trưởng Niên là khăn quàng nửa vàng (ý hướng về Tổ Quốc VN) nửa tím (màu của 

lứa tuổi “đệ tam” của Phong Trào HĐ Hoàn Vũ) Khăn quàng nầy có thể đeo khi mặc thường phục, cùng với phù hiệu nút 

đeo kim khí của HĐ Hoàn Vũ (áp dụng cho thành viên tham dự) 

Điều 7 .-  Mọi sửa đổi điều chỉnh Tuyên Ngôn cùng Nội Lệ phải do Đại hội đồng quyết định hoặc do biểu quyết của 

các thành viên nói ở Điều 4 trong cuộc tham khảo bằng thư   

 

Làm tại trại Họp Bạn THẲNG TIẾN VI, ngày Tinh thần Trần Văn Khắc 01-7-1998 

 

 

*Trên đây là văn bản đầu tiên , sau các Đại hội HĐTrN danh xưng “Phong trào Trưởng Niên HĐVN” đã được điều chỉnh 

lại là: “Văn phòng HĐTrN Việt Nam” 
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