Thời gian: 07h00-16h00, ngày 10/01/2016
Địa điểm: Tp.HCM
Chủ tọa đoàn:
- Trưởng Tiến Lộc
- Trưởng Trần Minh Thiện
- Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh
- Trưởng Nguyễn Tuấn
- Trưởng Nguyễn Trọng Luyện
Ban thư ký:
- Trưởng Lê Ngọc Bưu
- Trưởng Võ Văn Nhân
- Trưởng Trần Tuấn Huy
----------------------Sau một ngày dự hội thảo về việc tu chỉnh quy chế ngành Tráng 2016,
Nhím xin được tóm tắt một số điểm chính của hội thảo để ACE nắm và
lưu ý trong thời gian tới:

SAPSAN.COM
TIN SINH HOẠT

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH VỀ
HỘI THẢO TU CHỈNH QUY
CHẾ NGÀNH TRÁNG 2016
Hoàng Đức Lâm
Phạm Đông

1. Khóa (dành cho ngành Tráng) dự kiến trong năm 2016:
- Khóa Dự Bị Tráng (giữa năm 2016)
- Khóa HRR ngành Tráng cuối năm 2016 (khóa 8, LT: Tr. Nguyễn Thái
Hùng
- Khóa Ôn Luyện Trưởng
- Khóa Ôn Luyện Cao Cấp (12/2016)
***các khóa vẫn chưa có ngày và kế hoạch cụ thể, sẽ được BDH cập
nhật sau
2. Điều chỉnh quy chế: thực ra có rất nhiều chi tiết nhỏ được đưa ra thảo luận,
điều chỉnh và thông qua nhưng Nhím thấy nổi cộm nhất là các vấn đề sau:
- Phân biệt rõ:
+ Tráng huynh: trên 30 tuổi, là người đã từng làm trưởng và phục vụ tại liên
đoàn nhưng sau đó nghĩ phục vụ và thỉnh thoảng vẫn quay lại sinh hoạt với
LD.
+ Tráng niên: Trên 30 tuổi, là người tham gia phong trào nhưng chưa từng làm
trưởng, muốn tham gia sinh hoạt với tráng đoàn.
+ Trưởng niên: là một cụm từ mới bao gồm các tráng sinh trên 30 tuổi, có thể
là đã từng sinh hoạt hay chưa từng sinh hoạt HD, muốn tham gia và đóng góp
cho phong trào. Trưởng niên đang được thử nghiệm ở LD Hải Đăng và LD Âu
Lạc.
***Sau khi thảo luận và biểu quyết thì hội nghị có 46/51 phiếu đề nghị bỏ
"trưởng niên" ra khỏi quy chế. Tức là ko được thừa nhận trong phong trào mặc

dù vẫn đang thử nghiệm.
- Phân loại tráng đoàn: mình nghĩ các
bạn cũng nên hiểu rõ là chúng ta đang
có 3 loại tráng đoàn như sau:
+ Tráng đoàn thuộc Liên đoàn
+ Tráng đoàn thuộc Đạo
+ Tráng đoàn biệt lập
***cụ thể mục đích và ý nghĩa ntn thì
mời các bạn đón đọc quy chế ngành
tráng 2016 sắp được phát hành
- Trong một liên đoàn lại có 2 loại tráng
đoàn:
+ Tráng đoàn của các tráng sinh trẻ do
tráng trưởng điều hành
+ Tráng đoàn của các trưởng do liên
đoàn trưởng điều hành
- Bảo huynh và bảo tỷ cho tân tráng
hoặc tráng sinh lên đường phải cùng
giới (nghĩa là, nam ko được làm bảo
huynh cho nữ, và ngược lại)
- Tráng trưởng chính thức nắm tráng
đoàn phải tối thiểu 30 tuổi đến tối đa 65
tuổi, trước và sau tuổi trên được gọi là
quyền tráng trưởng.
***Hội nghị có 49/51 phiếu đồng ý với
điều kiện trên
- Rất chi là nổi cộm đó là vấn đề
PHONG NHẬM TRÁNG HUYNH, hay
dễ hiểu hơn là Lễ Lên Đường cho
tráng sinh. Trưởng Nguyễn Trọng
Luyện nhấn mạnh:
--> Tráng sinh trước khi lên đường,
bạn CHỊU giáo dục của phong trào
--> Tráng sinh sau khi lên đường, bạn
TỰ giáo dục mình
--> Muốn làm Trưởng thì PHẢI LÊN
ĐƯỜNG, vì việc lên đường chứng tỏ
một tráng sinh đã trưởng thành đầy đủ
trong phong trào. Bạn chưa trưởng
thành trong phong trào thì sao làm
trưởng??
--> Muốn lên đường, bạn phải làm quy
ước tu thân dưới sự hướng dẫn của
một tráng huynh (Tráng huynh=Tráng
sinh lên đường)
***còn về điều kiện để lên đường ntn,
mình sẽ cập nhật trong post tiếp theo
cho các bạn nhé.

3. Điều chỉnh về nghi thức ngành Tráng:
- Đồng phục: đã có rất rất nhiều tranh luận về đồng pục cho tráng sinh và
kết quả cuối cùng như sau:
+ Đồng phục nam: quần ngắn trên đầu gối, màu xanh đen hoặc quần dài,
màu xanh đen hay kaki vàng, thắt lưng màu nâu hoặc đen. Áo kaki vàng,
kiểu áo sơ mi có cầu vai, tay ngắn đến khuỷu tay hoặc tay dài, hai túi có
nắp và có sóng giữa túi.
+ Đồng phục nữ: Váy màu xanh đen phải mang với áo màu xanh da trời.
Hoặc quần dài màu xanh đen hay kaki vàng. Hoặc váy cùng màu với áo
kaki, dài ngang đầu gối, thắt lưng nâu hoặc đen. Áo nữ màu kaki vàng
hoặc xanh da trời tùy vào sự thống nhất của tráng đoàn.
+ Giày vớ: giày da hoặc bố, mũi tròn dùng với vớ cùng màu tùy theo đơn
vị. Tuyệt đối KHÔNG mang giày màu trắng (lý do: dơ)
- Khi cử hành nghi thức tuyên hứa, tráng sinh được tuyên hưa chào 3
ngón và đọc lời hứa, thì cả đoàn cũng phải giơ tay chào.
- Một điều rất thú vị là đại nghị đã biểu quyết đồng ý sẽ có chuyên hiệu
cho ngành Tráng, nhưng chuyên hiệu ở ngành tráng ko giông như
chuyên hiệu của thiếu và kha, nhưng là chuyên hiệu về một chuyên môn
đặc biệt của tráng sinh được một tổ chức trong xã hội công nhận, chứ ko
phải huynh trưởng của công nhận. Ví dụ, tráng sinh A tốt nghiệp đại học
y, có bằng bắc sĩ, tráng sinh A muốn được cấp chuyên hiệu cứu thương
thì phải đem bằng cấp bác sĩ được cấp do trường đại học y lên cho Ban
Huynh Trưởng đối chiếu và quyết định cấp. Nhím hiểu nôm na là như
vậy. Điều này sẽ được giải thích rỏ trong quy chế ngành tráng 2016.
4. Thông tin khác:
- Tráng đoàn nên có: tráng phả, sổ thu chi theo tháng/quý/năm, sổ đoàn
sinh + ảnh, Biên bản họp đoàn, Sổ tráng sinh lên đường, sổ tên rừng, quy
ước tu thân, công trình HRR ngành tráng, album ảnh của tráng đoàn theo
năm.
- Bảo hiểm cho tráng sinh cũng được nhắc nhở
- Tu thư và tủ sách tráng đoàn: phải có: sách đường thành công, sách
chuyên môn, kỹ thuật hướng đạo, hiểu biết lịch sử phong trào HDVN,
HDTG.
- Thời gian tới BDH sẽ làm lại thư/giấy công nhận lại đơn vị và huynh
trưởng theo mẫu mới. Đề nghị BHT cập nhật danh sách đơn vị về cho
BDH.
- Sẽ có Rover mood tại Úc vào đầu năm 2017, dành cho các trưởng trẻ
dưới 27 tuổi
- Trại họp bạn thế giới Jamboree 2017 sẽ tổ chức tại Mongolia (Mông Cổ)
(để tham dự trại quốc tế, các bạn phải chuẩn bị: Thời gian, Tiền, Passport
còn hiệu lực trên 6 tháng, Tiếng anh lưu loát để giao lưu và quảng bá cho
phong trào HDVN

