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AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU VÀM BUÔN I
Tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Thanh Liêm
Hưởng ứng nguyện vọng của bà con ở xã
Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, xin
tài trợ cho các công trình cấp thiết ñược ñăng
trên Lá Thư AHCC số 101, gia ñình Ái Hữu Lê
Văn Trương và các thân hữu ở Canada ñã
nhanh chóng ñáp ứng tài trợ xây dựng cầu Vàm
Buôn I ñễ thay thế cầu khỉ ở ấp Xoài Thum.
ðặc biệt trong năm 2012, AH Lê Văn
Trương cùng các thân hữu ñã tài trợ xây dựng 2
cầu bê tông là cầu Bưng Sen I và Bưng Sen II
ñễ thay thế các cầu khỉ ọp ẹp ở xã Ngãi Xuyên.
Nay AH Lê Văn Trương lại giúp ñỡ tiếp tục
xây cầu Vàm Buôn I bằng bê tông cốt thép dài
19,2m rộng 1,7m. Kinh phí công trình theo dự
toán là 48 triệu ñồng.
Gia ñình AH Lê Văn Trương cùng các thân
hữu ñã tài trợ như sau:
-Bà quả phụ AH Nguyễn Thanh Danh (Lê Thị
Thoàn)
100
-Ô. Bà Nguyễn Văn Trắng
100
-Ô. Bà Lê Thiện Tánh
200
-Ô. Bà Lê Văn Trương & Natasha 1000
-Lê Xuân Trường
1000
Tổng cộng:
2400 CAD
Ngày 15/10/2013 ñã tổ chức lễ khởi công
xây dựng cầu Vàm Buôn I, với sự tham dự của
ñồng bào, chánh quyền ñịa phương, Thầy Trụ
Trì Chùa Long Hòa Trà Cú, và một số AHCC:
AH Thăng, Liêm, ðào, Loan.
ðơn vị thi công do Chùa Long Hóa ñãm
trách phối hợp với xã Ngãi Xuyên, dưới sự
giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC
Saigon.
Công trình ñã hoàn thành ñãm bảo chất
lượng và ñã ñược khánh thành vào ngày
02/01/2014
Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều
kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn.
Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ
chênh vênh do dân bắt tạm bợ, nhưng cũng chỉ
dùng cho người ñi bộ.

Nay nhiều cầu khỉ ñã ñược thay thế dần
trong thời gian gần ñây bằng các cầu bê-tông
chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu
thông thuận lợi.
Cầu Vàm Buôn I là cây cầu bê-tông thứ 3
mà AH Lê Văn Trương ñã xây dựng tại Trà
Vinh thay cho cầu khỉ. Bà con nông thôn ở xã
Ngãi Xuyên rất vui mừng ñược hưởng lợi ích
thiết thực của các cầu bê-tông này, rất mang ơn
nhà hảo tâm Lê Văn Trương và các thân hữu ñã
cống hiến những công trình từ thiện thực sự có
nhiều ý nghĩa.
Trong lúc vui mừng ñược có công trình mới
này, bà con lại bắt ñầu lo cho cầu Vàm Buôn II
cách ñó khoảng 1Km, hiện lót bằng cây gỗ ñã
bắt ñầu hư mục. Vì khi ñã có cầu bê-tông Vàm
Buôn I, các loại xe 2 bánh sẽ vươn tới cầu Vàm
Buôn II, thì cầu gỗ trong tình trạng hư mục này
sẽ có nguy cơ bị hư sụp nhanh chóng.
Vì thế nhân dân torng khu vực khẩn thiết
ñạo ñạt nguyện vọng ñến các nhà hảo tâm, xin
tài trợ xây lại cầu Vàm Buôn II bằng bê-tông.
Cầu dự trù dài khoảng 16m, rộng 1m70. Nhân
dân ñịa phương sẽ ñóng góp phần nhân công,
chỉ xin tài trợ phần kinh phí vật liệu khoảng 36
triệu ñồng, ñể mong cầu ñược thực hiện nhanh
chóng.
Ngoài ra nhân dân cũng xin ñược tài trợ cho
các công trình sau:
1- Cầu chùa Phước Long An, thay thế cầu ván
treo, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà
Vinh. Dài 36 mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin
tài trợ: 108 triệu.
2- Cầu Xóm Chòi II, thay thế cầu ván, xã Ngãi
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 20
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 60
triệu .
3- Cầu Vàm Buôn III, thay thế cầu khỉ, xã Ngãi
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 28
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 84
triệu.
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Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 24
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 72
triệu.
5- Không có cầu, qua sông bằng xuồng, kênh
ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú,
tỉnh Trà Vinh. Dài 28 mét, ngang 1,7 mét. Kinh
phí xin tài trợ: 84 triệu .
6- Cầu ấp Kinh Xuôi, thay thế cầu lót ñan
không tay vịnh , xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè,
Trà Vinh. Dài 25 mét, ngang 2 mét. Kinh phí
xin tài trợ: 88 triệu
Rất mong các ñấng mạnh thường quân sớm
ñáp ứng nguyện vọng chính ñáng này ñể giúp
giao thông thuận lợi cho ñồng bào nghèo ở khu
vực nông thôn Trà Cú, Trà Vinh.

Cầu Vàm Buôn I hoàn thành.

Cầu khỉ cũ còn lưu lại bên cạnh cầu Vàm Buôn
mới.
Lễ khởi công cầu Vàm Buôn I

Cắt băng khánh thành cầu.
Cầu khỉ cũ ở Vàm Buôn.

