
Vài Nét Về Ngành Tráng 
 
 Do chính BP thành lập vào năm 1917. Ðây là ngành của các anh chị cả trong phong trào. Các anh chị 
em từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia sinh hoạt ngành Tráng. Ngành Tráng là nơi đào tạo Trưởng hữu hiệu 
cho phong trào và cũng là nơi đào tạo nhưng công dân hữu dụng để giúp ích cho xã hội. 
 Sinh hoạt của ngành Tráng không giống như các ngành khác, các Tráng sinh sẽ tìm hiểu chiều sâu 
của nguyên lý, mục đích và lý tưởng của phong trào cũng như nhiều lĩnh vực xã hội khác. Những cuộc 
gặp gỡ trao đổi ý kiến, mạn đàm, thanh đàm, lửa dặm đường đều là những sinh hoạt đặc thù và đầy ý 
nghĩa cho ngành Tráng. Ngành Tráng là ngành sẽ hướng dẫn các ngành đàn em trong phong trào. Tráng 
sinh luôn sẵn lòng mang sự hiểu biết và khả năng sẵn có để giúp ích cho tha nhân. 
 Tráng sinh tự chèo lấy thuyền mình đi cho đúng hướng trên dòng sông cuộc đời bao la và đầy phức 
tạp. Tráng sinh phải xác định cho mình một mục đích sống và phải tự biết mình nên làm gì và sẵn sàng 
chấp nhận những hậu quả của công việc mình làm. 
 Tráng sinh là những người lớn, đang dọn mình để dấn thân, làm người tiêu biểu, phục vụ cho phong 
trào và xã hội thật hữu hiệu. Tráng sinh luôn biết mình đang cố gắng lắng nghe, học hỏi, biết phục thiện 
(sửa mình khi biết mình sai) và biết làm gương cho các thế hệ đàn em và nhất là cố gắng sống với luật và 
lời hứa Hướng Ðạo. 
Tráng Ðoàn lý tưởng có 4 toán (32 Tráng sinh). Tên của toán thường đặt theo các địa danh và danh nhân 
lịch sử. 
Ghi Chú: Một Tráng Ðoàn HÐVN được coi ngang với một Liên Ðoàn. 
 

Sơ Ðồ Tổ Chức Tráng Ðoàn 
(Tùy theo nhu cầu, tổ chức Tráng đoàn có thể khác hơn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các Trách Vụ Trong Ðoàn: 
 - Hội Ðồng Ðoàn: Yểm trợ sinh hoạt đoàn. 
- Tráng Trưởng: Phụ trách cố vấn tổng quát cho sinh hoạt đoàn. 
- Trưởng Phụ Tá: Giúp Tráng Trưởng trong các phần cố vấn điều hành theo sự phân chia của Tráng 
Trưởng. Tùy theo nhu cầu, chúng ta có thể có các phụ tá cho Trách Vụ khác như Huấn Luyện Viên, Ủy 
Viên Sinh Hoạt, Ủy Viên Truyền Thống, Thủ Quỹ, Thủ Thư... 
- Liên Toán Trưởng: Là người có đủ khả năng để điều hành đơn vị.  
- Toán Trưởng: Là người trực tiếp điều hành toán. 
- Toán Phó: Giúp các Toán Trưởng điều hành toán. 
 Tùy theo nhu cầu mà sắp xếp nhiệm kỳ cho việc điều hành đoàn. 
 

(Tôi giao phong trào lại cho Tráng Sinh. BP) 
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