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Nhịp cầu tình thương
Bùi ðức Hợp
Tỉnh Long An là nơi tôi khởi ñầu sự nghiệp
công chánh, tôi coi Long An là quê thứ hai sau
Tỉnh Nam ðịnh. 37 năm qua, tôi không ngừng
nghĩ tới những ñịa danh Thủ Thừa, Bến Lức,
Tân trụ, ðức Hòa, nhất là ðức Huệ, một Huyện
nằm sát biên giới Việt Miên và cũng là nơi xây
dựng khu trù mật ñầu tiên vào năm 1959.
Ngoài chương trình ñem ánh sáng cho hàng
trăm người nghèo trong Tỉnh, tôi thấy cần phải
thực hiện một cái gì cụ thể, biểu hiệu tình yêu
thương ñối với ñồng bào thân thương của tôi.
Dự án mà tôi lựa chọn là xây cầu bê tông cốt
thép (btct) nông thôn dành cho người ñi bộ,
thay thế cho cầu khỉ hoặc cầu ván khấp khuỷu
gập ghềnh tại vùng sâu vùng xa của Tỉnh.
*
1) Thám sát ñịa ñiểm xây cầu: Trong 2
ngày 9 và 10/2/12, ñoàn chúng tôi gồm: Kỹ Sư
Bốn, bạn ñồng nghiệp, ông Nguyễn Văn Công,
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Giám ðốc công ty ðồng Hành và tôi, ñi liên
tục khảo sát những ñịa ñiểm dự trù xây cầu.
Nhiều ñoạn ñường nông thôn chật hẹp, chúng
tôi ñi xe ôm. Mồ hôi nhễ nhãi, chúng tôi vẫn ñi
dưới cái nóng 35 ñộ C của ñồng bằng Sông
Vàm Cỏ. Cái mệt nhọc hầu như tan biến khi tôi
nghĩ tới các Ái Hữu Công Chánh trong nước
hăng say xây dựng ñường bêtông nông thôn tại
Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh.
Quê hương này là của chúng ta, của con cháu
chúng ta, không phải của riêng ai, có phải
không các bạn?
Sau khi cân nhắc nhiều ñịa ñiểm, tôi quyết
ñịnh xây cầu tại Ấp 2, X. Bình Thành, H. ðức
Huệ, T. Long An, bắc qua kinh Manh Manh
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Công ty ðồng Hành là tổ chức phi chính phủ, phi
lợi nhuận, chuyên xây dựng cầu nông thôn cho
người ñi bộ. Tính tới nay, họ ñã xây gần 200 cầu
trên khu vực ñồng bằng Sông Cửu Long.

(còn gọi kinh Sức Mạnh). Quyết ñịnh dựa trên
2 tiêu chuẩn sau:
+ Phát triển kinh tế: X. Bình Thành có tỷ lệ
hộ nghèo rất cao, chiếm 40%, nhất là khu vực
Manh Manh ấp 2 X. Bình Thành, và ấp 2 Mỹ
Bình. Hiện nay ñồng bào, học sinh muốn qua
kinh phải dùng ghe chèo tay hoặc vén quần lội
qua về mùa nước cạn. Dòng sông ñã gây trở
ngại cho việc vận chuyển hàng hóa và ñi lại của
bà con, các em học sinh ñi học. Nhìn cảnh lội
nước qua kênh, tôi nhớ tới thời trước năm
1954, vì không có cầu khỉ, các chị làng bên
thường vén váy lội qua S. An Cư ñể ñi chợ
Lau.
+ Tuổi thọ của công trình: Công trình
không bị di dời hay hủy bỏ do sự thay ñổi quy
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họach vùng trong thời gian ít nhất là 50 năm .
2) Thiết kế cầu: Qua sự giới thiệu của hội
thiện nguyện Hopetoday, tôi ñược biết công ty
của ông Công chuyên thăm dò ñịa chất, thiết
kế, lập hồ sơ thi công, khảo giá, tất cả ñều miễn
phí.
Cầu btct, ñóng cọc nhồi, gồm 5 nhịp, rộng
2m, dài 32m, tải trọng 1 tấn, thời gian bảo hành
3 năm. Kinh phí 198.580.000ñ do nhóm Thiện
Nguyện Sơn Nam (TNSN) tài trợ tòan bộ. Cầu
này còn ñược gọi cầu Sơn Nam.
Trước khi ký hợp ñồng, tôi yêu cầu công ty
ông Công 4 việc:
+ Thành phần, trộn, chuyên chở, ñổ, bảo
dưỡng bêtông cần theo ñúng quy ñịnh ghi trong
Tiêu Chuẩn Công Trình Giao Thông ðường Bộ
của bộ GTVT.
+ Kiểm tra cường ñộ bêtông ñã ñổ bằng
cách thí nghiệm các mẫu lấy từ hỗn hợp bêtông
thi công và bảo dưỡng chúng trong các ñiều
kiện ghi ở ñiều 599 QPXD 31- 68.
+ Thông khoáng cầu phải do sở GTVT ñịa
phương quy ñịnh.
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ðó cũng là lý do tôi bác bỏ dự án VK 213 thuộc
X. Tân Bửu, H. ðức Hòa. Trong tương lai gần, nhà
nước sẽ làm ñường ô tô nối liền 2 H. Bình Chánh
và ðức Hòa.
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nhiệm quản lý và duy tu bảo dưỡng cầu.
3) Thi công: Công tác khởi công ngày
2/5/12, hoàn tất ngày 6/6/12. Kỹ sư Bốn giám
sát thi công trong suốt thời gian nói trên. Ngoài
Kỹ Sư Bốn, tôi mời chị kỹ sư Huỳnh T. Duy
Oanh, bạn ñồng nghiệp, tham gia dự án.
4) Nghiệm thu và khánh thành: Ngày
8/6/12, chúng tôi tổ chức nghiệm thu công
trình. Trời mưa nhiều hơn nắng, nhưng ñến lúc
nghiệm thu, trời nắng ráo. ðại diện nhóm
TNSN là kỹ sư Bốn và kỹ sư Duy Oanh, ñại
diện nhà thầu là ông Nguyễn Văn Công và ông
Hùynh Thông, ñại diện Xã là ông Nguyễn Hải
ðảo. Biên bản nghiệm thu ghi những nhận xét
sau: "Thời gian thi công ñúng tiến ñộ, ñúng
thiết kê, ñúng chất lượng, mỹ thuật phù hợp với
cảnh quang, ñạt tiêu chuẩn ñưa công trình vào
sử dụng". Cũng trong biên bản, chúng tôi giao
trách nhiệm bảo trì cho Xã và Xã hoàn toàn
chịu trách nhiệm dân sự. Sau ñó, vị ñại diện Xã
mời mọi người tới quán ăn gần trụ sở Xã dùng
cơm thân mật.
Ngày khánh thành cầu Sơn Nam là ngày 13
tháng 8 / 2012.

*
Sông Gianh ñã chia cắt ñất nước dưới thời
Trịnh Nguyễn phân tranh. S. Bến Hải chia ñôi
ñất nước trong thời chiến tranh Quốc Cộng.
Kinh Sức Mạnh chia xã Bình Thành thành 2
vùng riêng biệt. Ba cây cầu bắc qua 3 dòng
sông nói trên, tuy hình thức khác nhau nhưng

cùng một ý nghĩa: TÌNH THƯƠNG. Cầu Sơn
Nam là biểu hiệu tình thương giữa một dòng
họ? và ñồng bào T. Long An nói riêng, hay
giữa những người con cùng bọc mẹ - mẹ Âu Cơ
và cha Lạc Long- nói chung.

