
 
 
Nhân ngày 1 tháng 7 - Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc - Chúng ta dành vài phút ôn lại tiểu sử 
của một trong những người đầu tiên thành lập Phong trào Hướng Đạo Việt Nam.  
 
Tiểu sử Trưởng Trần Văn Khắc (1902-1994) 
Trưởng Trần Văn Khắc tên Rừng là Sếu Siêng Năng, từng là một nhà giáo và trưởng đoàn thể 
dục thể thao tại Hà Nội vào những năm cuối thập niên 1920. 
 
Năm 1930, Trưởng thành lập Thiếu đoàn Lê Lợi tại Hà Nội là đơn vị HĐVN đầu tiên trên toàn 
quốc.  
 
Năm 1932 Trưởng vào Nam phát triển phong trào Hướng Đạo ở Miền Nam. 
 
Năm 1957, Trưởng Trần Văn Khắc đã nỗ lực để Hội Hướng Đạo Việt Nam gia nhập và là hội 
viên chính thức của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới. 
 
Trưởng đã có công rất lớn trong việc phát triển phong trào Hướng đạo tại quê nhà cũng như về 
sau tại hải ngoại. 
 
Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Trưởng đã vượt biển tìm tự do, được tị nạn và định cư tại thủ 
đô Ottawa của Canada. 
 
Tuy phải sống lưu vong một thời gian dài nhưng Trưởng vẫn ưu tư và nặng lòng với phong trào 
Hướng Đạo Việt Nam.  
 
Tại Hội nghị Trưởng Hướng đạo Việt Nam tổ chức tại Costa Mesa, California vào ngày 2 và 3 
tháng 7 năm 1983, Trưởng Trần Văn Khắc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng 
đạo Việt Nam đầu tiên tại hải ngoại. 



 
Cuộc đời Trưởng là cuộc đời của phong trào Hướng đạo Việt Nam cho mãi đến khi Trưởng đi 
hết dấu đường và lìa Rừng năm 1994 tại Ottawa, Canada.  
 
Để tri ân và ghi nhớ công lao của Trưởng Trần Văn Khắc với Phong trào HĐVN. Ngày Tinh 
Thần Trần Văn Khắc được trang trọng tổ chức lần đầu tiên tại Trại Thẳng Tiến VI vào ngày 1 
tháng 7 năm 1998 và từ đó mỗi năm các đơn vị HĐVN hải ngoại đều ghi nhớ ngày quan trọng 
này.  
 
Vinh danh Trưởng tiên phong, HĐTƯ/HĐVN đã ra quyết định chính thức ngày 1 tháng 7 là 
Ngày Tinh Thần Trần Văn Khắc tại Hội Nghị Trưởng HĐVN năm 2016 tại Nam California. 
Tinh thần Trần Văn Khắc được thể hiện qua ý niệm: 
⁃ Yêu chuộng dân chủ, tự do. 
⁃ Giữ gìn và phát triển văn hóa VN và tập tục truyền thống HĐVN. 
⁃ Dấn thân phục vụ đất nước và phong trào Hướng Đạo Việt Nam. 
 
Uống Nước Nhớ Nguồn 
Biết ơn tiền nhân là một đức tính của người Việt chúng ta nhất là người HĐS. Tại đất trại Thẳng 
Tiến 11 tại Camp Snyder hôm nay, ngày đầu tiên của tháng Bảy, chúng ta mừng ngày Tinh Thần 
Trần Văn Khắc với tâm tình tri ân và sống xứng đáng với hoài vọng của quý Trưởng tiền bối. 
 
Trân trọng và biết ơn Cố Trưởng Trần Văn Khắc và quý Trưởng tiền bối đã lìa Rừng vì Phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam. 
 

 
Trưởng Trần Văn Khắc 
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