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ANH VÕ ðĂNG HIỆU VĨNH BIỆT
GIA ðÌNH ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Nguyễn Vĩnh Long
Lại thêm một Ái hữu vừa giã từ ñại gia
ñình Công Chánh chúng ta ñể bước qua cõi
vĩnh hằng: Anh Võ ðăng Hiệu.
Ái hữu Võ ðăng Hiệu sinh năm 1937,
quê tại làng Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh
Quảng Trị.
Sau một thời gian lâm bệnh (ung thư
gan), Anh ñã từ trần lúc 11h10ph ngày
25/01/2013 (14 tháng Chạp, Nhâm Thìn) tại
nhà riêng (số 109 lô A, chung cư Phạm Viết
Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh,
Tp.HCM).
07h00ph ngày 27/01/2013, linh cữu anh
Hiệu ñã ñược cử hành ñưa ñi hỏa táng tại nghĩa
trang Bình Hưng Hòa.
Nhận ñược tin buồn, Nhóm Ái hữu
Công Chánh Saigon, do Anh Lê Chí Thăng làm
trưởng ñoàn, ñã tổ chức ñến viếng ñám tang
anh Hiệu, chia buồn cùng với tang quyến vào
lúc 16h00ph ngày 26/01/2013 (15 tháng Chạp,
Nhâm Thìn) tại nhà tang lễ của chung cư Phạm
Viết Chánh.
ðoàn ñến viếng, phúng ñiếu gồm có các
Ái hữu sau: anh Lê Chí Thăng (Trưởng ñoàn),
anh ðỗ Như ðào, anh Nguyễn Hứa Kiểu, anh
Nguyễn Thanh Liêm, anh Nguyễn Vĩnh Long,
anh Từ ðình Lu, anh Nguyễn Văn Sáu, anh
Vĩnh Thuấn và anh Nguyễn Thành Phùng (anh
Phùng là Việt kiều mới ở Mỹ về thăm con tại
Saigon. Anh là người nhiệt tình với hoạt ñộng
của Nhóm Ái Hữu Công Chánh Saigon từ khi
Anh còn thường trú tại Việt Nam; Nay, mới trở
trở về Saigon ñược vài tuần, Anh ñã sốt sắng
góp sức ñi làm nghĩa vụ ngay).
Là bạn thân của anh Hiệu, vợ chồng
chúng tôi ñã ñưa tiễn linh cửu anh Hiệu ñến

nghĩa trang và cầu nguyện hương hồn Anh an
nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Trước ñây, vào những năm cuối của
thập niên 90, tôi ñược quen biết anh Hiệu. Sau
ñó chúng tôi ñã trở thành bạn hữu thân thiết của
nhau vì nhờ có nhiều cơ hội và thời gian gặp
nhau qua một số công việc trong ngành công
chánh và từ ñó, chúng tôi hiểu biết và thông
cảm hoàn cảnh sống của nhau hơn. Vì vậy, tôi
xin ñược giới thiệu vài nét về anh Hiệu lúc sinh
thời ñể quý Ái hữu cùng cảm thông và chia sẻ.
Anh Hiệu là Kỹ sư ngành xây dựng
(1969), ñược ñào tạo theo chương trình USAID
Project 730-3195 của Hoa Kỳ.
Hiền thê anh Hiệu là chị Trần Thị
Hoàng, quê tại ðiện Bàn, Quảng Nam.
Hai con trai của anh Hiệu là: Võ Thanh
Phong (Kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp năm 2001
do trường ðại học Bách Khoa Tp.HCM ñào
tạo) và Võ Thanh Tùng (Kỹ sư Môi trường, tốt
nghiệp năm 2007 do trường ðại học Tôn ðức
Thắng ñào tạo.
Lúc sinh thời, anh Hiệu có cho chúng
tôi biết Anh có bà con với Ái hữu Nguyễn ðức
Suý (nguyên Giám ñốc Nha Căn Cứ Hàng
Không thời kỳ trước 1975, vừa là Thầy dạy
môn Căn cứ hàng không tại trường Công
Chánh, Phú Thọ Saigon). Trước 1975, anh
Hiệu làm việc tại Công ty Trans-Asia
Engineering Associates, Inc. (63, Trần Quý
Cáp, Saigon) và Công ty Adrian Wilson
Associates (65, Mạc ðĩnh Chi, Saigon).
Giai ñoạn sau 1975 (12/1975 ÷
12/1977), anh Hiệu làm việc tại Phòng Giám
sát Nghiệm thu thuộc Xí nghiệp Liên hiệp
Công trình 4 (sau này có tên là Tổng công ty
Xây dựng công trình Giao thông 6 – CIENCO
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ñược bắt ñầu việc thực hiện khôi phục sau
nhiều năm bị ngưng khai thác do chiến tranh
phá hoại. Anh Hiệu là giám sát viên bên A
ñược phân công bám sát hiện trường ñể phục
vụ thi công các cầu, cống trên ñoạn miền Trung
(từ ðà Nẵng ñến Bình ðịnh). Vào thời kỳ ñó,
việc ñi hiện trường làm công tác cầu ñường,
nhất là ngành ñường sắt (hỏa xa) là ñiều rất khó
nhọc, ngày ñêm chịu sương gió, nắng mưa dãi
dầu. Chế ñộ lương thực của anh em ñi làm cầu
ñường cũng như bao công nhân viên khác hằng
tháng ñược phân phối (bán) một phần bằng gạo
(thường bị tồn kho lâu ngày và kém chất
lượng), một phần bằng bột mì hay bo bo!...
Sau khi công trình ñường sắt Thống
Nhất hoàn thành, anh Hiệu ñược chuyển công
tác về Công ty Xây dựng Công trình Giao
thông 67 (tại Vũng Tàu, thuộc CIENCO 6)
Khoảng giữa thập niên 80, công trình
thủy ñiện Trị An ñược tiến hành thực hiện. Anh
Hiệu lại ñược Công ty phân công ñi hiện
trường ñể phục vụ thi công ñường ô tô tại khu
vực Trị An, huyện Vĩnh Cửu, ðồng Nai. 1992,
Anh ñược ñiều chuyển ñến làm việc tại Công ty
Xây dựng Công trình Giao thông 68 (tại Thủ
ðức, thuộc CIENCO 6).
ðến 1997, Anh ñạt tuổi 60, Cơ quan
cho Anh về nghỉ hưu theo chế ñộ nhưng không
ñược hưởng lương hưu vì thời gian anh Hiệu
làm việc trong chính quyền mới chưa ñủ số
năm cần thiết ñể lĩnh hưu theo quy ñịnh. Anh
Hiệu cũng như bao anh em khác (thuộc diện
chế ñộ cũ) lúc về hưu trong giai ñoạn thập niên
80-90 chỉ ñược lãnh một khoản trợ cấp quá
khiêm tốn so với công sức ñã ñóng góp (cứ mỗi
năm làm việc trong biên chế từ sau 1975 thì
ñược 01 tháng lương cơ bản khi nghỉ hưu).
Như vậy, trong suốt thời gian làm việc
gắn bó với ngành nghề (từ 1975 ÷ 1997), chẳng
có tiền bạc gì ñược tích lũy ñể hỗ trợ cho tuổi
già của Anh ngoại trừ cái khoản trợ cấp quá
bèo ñó! Hay có chăng, chỉ là những kinh

nghiệm sống và kinh nghiệm nghề nghiệp – lẽ
tất nhiên!
Tuy ñã nghỉ hưu theo chế ñộ, nhưng sức
khỏe và trí tuệ còn khá, lại yêu nghề, nên anh
Hiệu tiếp tục ñi làm việc tại Ban quản lý dự án
Mỹ Thuận (theo hình thức ký hợp ñồng lao
ñộng thời vụ, ngắn hạn). Lúc ñó (vào khoảng
1997 ÷ 2000), Anh ñược Ban Mỹ Thuận phân
công nhiệm vụ ñi giải quyết công tác giải tỏa
ñền bù mặt bằng ñể thực hiện dự án xây dựng
ñường Xuyên Á [thuộc ñịa phận Tp.HCM –
Tây Ninh, ñoạn Xa lộ ðại Hàn cũ nối với Quốc
lộ 22 (trước 1975 là Quốc lộ 01) ñi ñến cửa
khẩu biên giới Mộc Bài, giáp với Cam-puchia]. Chính trong khoảng thời gian này, tôi
ñược biết anh Hiệu qua các chuyến ñi công tác
giải quyết việc triển khai, thực hiện dự án (anh
Hiệu là người của Ban A, còn tôi là người của
một trong số các Công ty tư vấn ñảm nhận
công tác Khảo sát Thiết kế tuyến ñường Xuyên
Á, thuộc B). Sau khi công tác giải tỏa mặt bằng
của dự án hoàn tất, hợp ñồng lao ñộng của anh
Hiệu tại Ban Mỹ Thuận ñược chấm dứt.
Bẵng ñi một khoảng thời gian không
gặp nhau, một hôm (sau năm 2000), anh Hiệu
ñến gặp tôi tại Công ty tư vấn Xây dựng công
trình Giao thông 7, nơi tôi ñang làm việc lúc
bấy giờ. Anh tỏ ra còn minh mẫn tốt, sức khỏe
khá, còn yêu thích gắn bó tiếp tục với cái nghề
công chánh – cái nghề có nhiều căng thẳng, vất
vả nhưng cũng không kém phần thú vị ñối với
những người yêu thích xây dựng công trình.
Thế là, tôi có bàn với Giám ñốc Công ty việc
ký kết với anh Hiệu một hợp ñồng nho nhỏ ñể
anh Hiệu ñứng làm B phụ (còn gọi là “B
phẩy”) ñảm trách công tác khảo sát chi tiết ñịa
hình phục vụ cho công trình ñặt hệ thống
ñường cáp sợi quang viễn thông qua cầu Mỹ
Thuận (thuộc ñịa phận hai tỉnh Tiền Giang và
Vĩnh Long). Chủ ñầu tư là Tổng công ty Bưu
chính Viễn thông. Kết quả, anh Hiệu ñã tổ chức
lực lượng ñi khảo sát, thực hiện hợp ñồng theo
ñúng thời hạn và ñạt yêu cầu kỹ thuật.
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bàn bạc với Giám ñốc Công ty ký hợp ñồng
giao cho anh Hiệu ñảm nhận một số công việc
phù hợp với khả năng chuyên môn và ñiều kiện
sức khỏe của Anh lúc ñó. Cụ thể như:
- Giám sát thi công một vài tiểu hạng
mục của công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ
14 [tuyến ñường ô tô ñi từ Chân Thành (tỉnh
Bình Dương) lên ñến Buôn Mê Thuộc (tỉnh
ðắc Lắc)].
- Giám sát thi công một số hạng mục
thuộc dự án nâng cấp Tỉnh lộ 13 tại Sóc Trăng,
v.v…
Qua những chuyến công tác chung với
anh Hiệu, tôi ñã lưu lại trong ký ức nhiều kỷ
niệm thật vui vẻ cùng Anh. Nhưng càng nghĩ
tới thì càng thương cảm Anh vì Anh ñã vĩnh
biệt mọi người thân yêu trong gia ñình anh,
vĩnh biệt ñại gia ñình Ái hữu Công chánh
chúng ta.
Sau này, Công ty Tư vấn chúng tôi
không còn nhiều việc nữa, tôi lại giới thiệu Anh
ñến với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao
thông vận tải (TEDI). Tại ñây, Anh ñược ký
hợp ñồng lao ñộng làm giám sát viên kỹ thuật
hạng mục xây dựng khu nhà chuyên gia thuộc
công trình Xây dựng cầu Cần Thơ.
Sau khi công trình này hoàn thành, anh
Hiệu lại ký ñược hợp ñồng lao ñộng với Công
ty APAVE (Công ty của Pháp) ñể Anh làm
giám sát viên kỹ thuật một số hạng mục thuộc
các công trình xây dựng cao ốc tại Tp.HCM
(khoảng thời gian từ 2006 ñến 2008). Mỗi khi
gặp Anh, tôi thấy Anh lúc nào cũng trầm tĩnh,
luôn luôn vui vẻ hòa nhã với bạn bè, sốt sắng
với công việc ñảm trách.
Trong thời gian ñi làm giám sát viên kỹ
thuật cho công ty APAVE, ñến năm 2009, Anh
cảm thấy sức khỏe mình giảm sút, Anh ñi khám

bệnh mới phát hiện trong cơ thể có khối u ở
gan, ñồng thời bị bệnh tiểu ñường. Từ ñó, Anh
phải nghỉ việc, nằm ở nhà và vào bệnh viện
ñịnh kỳ ñể ñiều trị bệnh. Tuy nhiên, Anh vẫn
yêu ngành nghề, nhiệt tình với công việc, luôn
hy vọng sức khỏe mình sẽ sớm bình phục ñể
tiếp tục tham gia ñóng góp công sức với ñời, ñể
thường xuyên ñược vui vẻ gặp mặt bạn bè ñồng
nghiệp.
Nhân ñây, tôi xin ñề cập về trường hợp
anh Hiệu gia nhập ðại gia ñình Ái hữu Công
chánh: ðể kỷ niệm những ngày tháng ra trường
của các anh em xuất thân từ Trung tâm Quốc
gia Kỹ thuật Phú Thọ (sau này là ðại học Bách
Khoa Saigon), anh em Khoá 10 Kỹ sư Công
chánh + ðịa chánh chúng tôi có tổ chức buổi
họp mặt “thân mật và mở rộng” vào tháng
7/2006 tại khu “Câu lạc bộ Cà phê thư giãn” ở
trong khuôn viên phía sau Dinh ðộc Lập (nay
là Dinh Thống Nhất). Chúng tôi có mời Ái hữu
Lê Chí Thăng (Trưởng nhóm Ái hữu Công
chánh Saigon), mời cả một số anh em xuất thân
từ các trường ðiện học, Hoá học, Công nghệ và
mời anh Hiệu nữa, ñể cùng nhau họp mặt, vui
mừng ôn lại những kỷ niệm xưa và chỉa sẻ
những kinh nghiệm sống hay kinh nghiệm nghề
nghiệp. Trong buổi họp mặt này, anh Hiệu
ñược hội kiến anh Lê Chí Thăng và ñề nghị
“kết nạp” Anh vào ðại gia ñình Ái hữu Công
chánh. Từ ñó, anh Hiệu là một trong những
thành viên tích cực tham dự các buổi họp mặt
Ái hữu công chánh ñịnh kỳ hàng tháng tại nhà
Ái hữu Lê Chí Thăng, tạo thêm không khí vui
vẻ, thân ái cùng anh em. Sau này, vì bị bệnh,
sức khoẻ giảm sút, nên anh Hiệu không thể ñến
nhà anh Thăng ñể cùng các anh em họp mặt
ñịnh kỳ ñược. Anh Hiệu tỏ ra tiếc lắm! Tuy
nhiên, Anh vẫn nhận ñược ñầy ñủ các “Lá thư
Ái hữu Công chánh” do anh Thăng chuyển
(nhờ tôi mang ñến cho anh Hiệu).
Mải nói về những công việc thuộc lãnh
vực nghề nghiệp công chánh của Anh, tôi quên
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sinh thời là một tay thích sưu tầm cổ vật và
khoáng thạch. Anh có duyên ñi tìm kiếm và sở
hữu nhiều loại cổ vật, khoáng thạch quý hiếm;
anh mang về nhà, ưu ái trưng bày một cách mỹ
thuật trong cái tủ kính ñặt ở phòng khách. Tôi
ñược Anh cho xem tận mắt sờ tận tay từng loại
cổ vật, ñá quý ñặc biệt và Anh cho tôi biết về
cái cơ duyên mà Anh ñã ñược sở hữu chúng,
ðặc biệt là các loại ngọc thạch quý hiếm, trông
rất ñẹp mắt; ñá hoá thạch (thân cây hoá thạch;
con kiến, con ong hoá thạch, v.v...); lại có cả
loại ñá thiên thạch (vật thể rắn ngoài vũ trụ bay
lao vào tầng khí quyển trái ñất nhưng chưa
cháy hết nên còn lượng nhỏ rơi xuống mặt ñất).
Tôi có dẫn anh Thăng và một số Ái hữu (anh
Vĩnh Thuấn, anh Nguyễn Hứa Kiểu, anh ðỗ
Như ðào, anh Nguyễn Thành Phùng…) ñến
thăm anh Hiệu vào thời gian Anh mới phát hiện
bị bệnh. Và dĩ nhiên, anh Hiệu ñã không quên
giới thiệu cho mọi người xem các bửu vật mà
Anh trưng bày. Chúng tôi có hỏi thử: “Anh có
thể nhượng lại cho ai một vài quý vật ñó
không?” Anh mỉm cười và nói: “Cũng có thể,
nếu mình gặp ñược người thật sự yêu thích và
am hiểu giá trị ñồ vật ñó!”
Ngoài cái sở thích sưu tầm cổ vật, trong
thời gian nghỉ dưỡng ở nhà, anh Hiệu còn yêu
thích sáng tác thơ. Anh có giới thiệu cho tôi
ñọc một số bài thơ trong tập thơ do Anh sáng
tác. “Văn là Người” (“Le Style c’est
l’homme”), nội dung thơ của Anh phản ảnh con
người trung hậu, nhẹ nhàng, hòa nhã và vui vẻ
của Anh – Tâm hồn Anh còn sức sống dạt dào.
Nhưng tiếc thay cho Anh! Sau hơn ba năm tĩnh
dưỡng, ñiều trị, bệnh Anh ñột biến trở nên trầm
trọng trong những tháng gần ñây.
Khoảng ba tuần trước ngày Anh ra ñi
(sau khi Anh nằm ở bệnh viện trở về nhà), vợ
chồng chúng tôi có ñến thăm Anh. Anh vui vẻ,
thân mật ngồi tiếp chuyện, nhưng nét mặt anh
hơi thoáng buồn khi nói rằng:” Mình vẫn còn

muốn tiếp tục ñi làm, hoạt ñộng nghề nghiệp,
nhưng có lẽ sức khỏe không còn cho phép nữa.
Lực bất tòng tâm!”
Nay, Anh ñã chia tay tôi và ra ñi vĩnh
viễn! Anh ñể lại nhiều nỗi niềm thương cảm
trong lòng các thành viên thân yêu của gia ñình
Anh, những nỗi mến thương nơi bà con, thân
hữu.
Chúng tôi chân thành cầu nguyện hương
hồn Anh sớm về nơi Tiên cảnh!
Gò Vấp, ngày 30 tháng 01 năm 2013
Nguyễn Vĩnh Long
(KSCC– K10).
GHI CHÚ: MỘT SỐ HÌNH ẢNH
(trong ñó có hình anh Võ ðăng Hiệu)

Ái hữu Võ ðăng Hiệu (có ñội mũ bảo hộ lao
ñộng) trong buổi họp mặt “thân mật và mở
rộng” vào tháng 7/2006 do anh em Ái hữu
Công chánh – Khoá 10 tổ chức tại “Câu lạc bộ
Cà phê thư giãn” trong khuôn viên phía sau
Dinh ðộc Lập, Saigon).
Trong hình có: Ái hữu Lê Chí Thăng (người
ñeo kính ñứng ở hàng trước) và một số anh em
Kỹ sư Công chánh, ðịa chánh, ðiện học, Hoá
học và Công nghệ
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Họp mặt Tất Niên mừng xuân Kỷ Sửu
(2009) (Nhóm Ái hữu Công chánh Saigon tổ
chức)
Tại bàn gần nhất, có:
Ái hữu Lê Chí Thăng (người ñeo kính, ngồi
phía trái).
Ái hữu Võ ðăng Hiệu (người ñeo kính, ngồi
ở giữa).
Ái hữu Bùi Hữu Lân (người ngồi phía
phải).

Ái hữu Võ ðăng Hiệu ñang ñứng tại khu vực
Nhà chuyên gia thuộc công trình xây dựng cầu
Cần Thơ.
(Anh Võ ðăng Hiệu là một Kỹ sư giám sát
kỹ thuật thuộc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế
Giao thông Vận tải – Giám sát kỹ thuật thi
công Khu nhà chuyên gia, cầu Cần Thơ)

ðoàn Ái hữu Công chánh Saigon (do Ái hữu Lê Chí Thăng làm Trưởng ñoàn) ñến viếng ñám tang
anh Võ ðăng Hiệu, lúc 16h ngày 26/01/2013 tại nhà tang lễ Lô A chung cư Phạm Viết Chánh, quận
Bình Thạnh, Tp.HCM.
Trong hình này, từ trái sang phải có: Các anh Võ Văn Sáu, Vĩnh Thuấn, Nguyễn Hứa Kiểu, ðỗ
Như ðào, Lê Chí Thăng, Nguyễn Thành Phùng, Nguyễn Vĩnh Long, chị Hiệu.(Anh Nguyễn Thanh
Liêm không có mặt trong hình này vì bận thao tác bấm máy ảnh)

