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AHCC SÀIGÒN TIẾP TỤC CÔNG TÁC TỪ THIỆN
Khánh thành 2 cầu BTCT: Cầu BƯNG SEN 4 & cầu Xóm Ô 1
và khởi công cầu Vàm Buôn 2
ở Xã Ngải Xuyên Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh.
Huỳnh thị Duy Oanh
Các công trình từ thiện do Nhóm Ái Hữu
Công Chánh Saigon thực hiện trong Tỉnh Trà
Vinh thì ñều ở Xã Ngải Xuyên. Vì Xã Ngải
Xuyên là một trong những Xã nghèo nhất trong
17 Xã của Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh. Xã
Ngải Xuyên có 7 Ấp, tổng số 2,804 hộ dân gồm
10,388 nhân khẩu, trong ñó hộ nghèo 450 hộ và
hộ cận nghèo 429 hộ.
ðược biết ngay khi thành lập Xã, chánh
quyền ñịa phương ñã giao ñất cho các hộ nghèo
ñể có diều kiện sinh sống, mỗi hộ khoảng 1
công (10,000m2).
Hôm nay, trên ñường ñi nghiệm thu cầu, tôi
thấy nhiều ñám ruộng ñã ñược làm ñất, có nơi
ñám mạ non dã lên xanh, hỏi thăm mới biết
người nông dân khởi ñộng vụ mùa sớm, họ
thuê cơ giới làm ñất, vừa nhanh, vừa ñở vất vả.
Trong lần nghiệm thu nầy, ñoàn AHCC SG
không ñi QL60 quen thuộc qua Tinh Bến Tre,
mà theo hướng QL01 về thẳng Vỉnh Long ñể
ñón một nhà từ thiện mới tham gia ñợt nầy là
chị Oanh trong nhóm từ thiện CELLE (ðức)
ñang về Việt Nam thăm gia ñình và làm từ
thiện, chị hẹn gặp ñoàn ở Bến xe Vỉnh Long.
Tuy mới ñược biết qua giới thiệu, chi Oanh ñã
ñóng góp ngay 10 triệu ñồng tiền VN vào quỹ
của Nhóm AHCC SG, tùy nghi xử dụng cho
công trình từ thiện.
Thế mới biết, nhờ tinh thần làm việc từ
thiện có trách nhiệm, nghiêm túc, Nhóm
AHCCSG do anh Lê Chí Thăng phụ trách ñã
ñươc bạn bè gần xa tín nhiệm, quan tâm ưu ái,

gởi tiền về giúp ñỡ, xây dựng các công trình
dân sinh, làm cầu bê tông thay cầu khỉ, trải bê
tông ximăng trên các mặt ñường ñê trơn trợt
sau mưa, khoan giếng, tạo ñiều kiện thuận lợi
cho người dân nghèo có cuộc sống bình yên.
Trong chuyến ñi nầy, ðoàn ñã tranh thủ
tham gia nghiệm thu 2 cầu bêtông vừa hoàn
thành và khởi công một cầu ñã có ñủ kinh phí
tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
I./ Nghiệm thu 2 cầu Bưng Sen 4 và Cầu
Xóm Ô
ðược tin AHCC Bùi ðức Hợp trong Nhóm
Thiện nguyện Sơn Nam phối hợp với nhóm
Nam & Dung Mission trong Hội Thiện Nguyện
Hope Today, sẽ ñồng tài trợ cho 2 cầu Bưng
Sen 4 và Xóm Ô ở Trà Vinh.
Ngay từ ñầu năm 2014, Nhóm AHCC ñã
lên kế hoạch xây dựng 2 cầu Bưng Sen 4 và
cầu Xóm Ô.
Theo dự kiến ban ñầu, cầu Bưng Sen 4 dài
20m, cầu Xóm Ô dài 16m, kinh phí tổng cộng
108,000,000$
Nhưng ñến khi lập hồ sơ thiết kế, ñịa
phương cho biết ñoạn kênh nầy hai bờ hay bị
sạt lở nên có kế koạch vét mở rộng kênh, do ñó
thiết kế cầu ñược tu chỉnh chiều dài thêm
3,20m mỗi cầu, do ñó kinh phí tăng lên như
sau:
- Cầu Bưng Sen 4 dài 23m20, rộng 1,70m,
kinh phí
70,600,000$
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kinh phí
55,600,000$
Cộng
126,200,000$
Các nhà tài trợ ñồng ý theo thiết kế tu chỉnh
Ngày 02/01/2014, Nhóm AHCC ñã tham
dự lể khởi công cầu Bưng Sen 4 và cầu Xóm Ô
1, công trường tổ chức tốt nhờ sự hỗ trợ rất
nhiều của AH Lưu Kim Loan, ñã tình nguyện
ñến trước mấy hôm ñể trực tiếp giúp ñỡ ñịa
phương lo việc chuẩn bị hiện trường.
Ngày 20/03/2014, Nhóm AHCC tổ chức
chuyến ñi thường xuyên ñến công trường dể
kiểm tra việc gia công cốt thép 2 cầu Bưng Sen
4 và cầu Xóm Ô. ðến hiện trường, AH Nguyễn
Thanh Liêm dã leo qua giàn cốp pha, kiểm tra
kỹ cốt thép các dầm cầu, AH Lê Chí Thăng ñề
nghị chỉnh lại các sai sót, bổ sung các sắt thiếu
trước khi cho ñổ bêtông.
Ngày 15/05/2014. cầu Bưng Sen 4 và cầu
Xóm Ô ñược tổ chức nghiệm thu. Một lễ khánh
thành ñã ñược tổ chức buổi lễ chu ñáo, cám ơn
nhà tài trợ là Nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam và
Hội Thiện Nguyện Hope TODAY ñã giúp ñở,
tạo ñiều kiện cho nhân dân trong Xã có cầu
BTCT vừa ñẹp, vừa vững chắc, rất an toàn
trong sinh hoạt hàng ngày, hay trong những
việc khẩn cấp như ñưa người nhà ñi cấp cứu
bệnh viện ñược nhanh chóng và thuận tiện,
ñồng thời ca ngợi thành tích của Nhóm AHCC
SG ñã có công ñóng góp, xây dựng nhiều công
trình cầu ñường, giúp người dân tại ñịa phương
có cuộc sống tốt hơn
Kết thúc buổi lễ, AH Lê Chí Thăng ñã bày
tỏ lòng chân thành cám ơn ñến người dân ñịa
phương ñã tích cực tham gia hoàn thành tốt ñẹp
công trình từ thiện nầy và cũng không quên ghi
nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ ñã gởi
tiền về ủng hộ giúp ñở Nhóm AHCC xây dựng
các công trình từ thiện nêu trên.

Sau ñó, mọi người tham dự ñã cùng nhau ra
hiện trường vui mừng chứng kiến lể cắt băng
khánh thành cầu Bưng Sen 4 và cầu Xóm Ô,
trong ñiệu nhạc rộn rã của tiếng trống, kèn và
ñiệu múa truyền thống của người dân tộc
Khemer.
Trong buổi cơm trưa do ñịa phương chiêu
ñãi, các người dân phục vụ dù rất bận rộn, lăng
xăng dọn thức ăn, nhưng ai cũng nở nụ cười
tươi trên môi. Tôi có hỏi “các anh chị chiêu ñãi
nhiều món quá có vất vả nhiều không”?, một
chị ñã trả lời: “nhóm AHCC ñã giúp chúng tôi
một việc quá lớn lao, ñảm bảo cho người dân
có cuộc sống yên lành thì việc phục vụ bữa ăn
trưa nầy ñâu có thâm gì ñâu”!
Do ñó, trong thời gian thi công, từ khi khởi
công ñến hoàn thành, mỗi lần có ñoàn AHCC
ñến tham gia công tác ñến ñịa phương ñều
ñược dân chúng vui mừng ñón tiếp nồng nhiệt,
tỏ lòng biết ơn nhóm AHCC và các nhà tài trợ
không ngại khó khăn, giúp ñỡ người dân có
ñiều kiện sống tốt hơn và xin chuyển lời cám
ơn ñến các nhà tài trợ
II./ Khởi công cầu BT Vàm Buôn 2 thuộc Xã
Ngải Xuyên, Huyện Trà Cú:
Sau khi khánh thành Cầu Vàm Buôn 1,
nhân dân trong Xã thấy cần thiết phải xây thêm
Cầu BTCT Vàm Buôn 2 hiện nay ñã ọp ẹp, gỗ
mặt cầu chấp vá, việc ñi lại rất nguy hiểm và
khó khăn.
Khi cầu BTCT Cầu Vàm Buôn 2 ñược xây
mới, người dân có thể ñi từ nhà ra chợ, học sinh
ñến trường học, phương tiện vận chuyển xe 2
bánh ra các ñường lớn ñược dễ dàng và thông
suốt nên ngay trong buổi lễ khánh thành cầu
Vàm Buôn 1, ñã dề dạt nguyện vọng lên nhà tài
trợ ñể xin ñược cấp kinh phí xây dựng cầu.
Do ñó, Nhóm AHCC Sàigòn ñã vận ñộng
các mạnh thường quân trong và ngoài nước
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mới.
Cầu bê tông Vàm Buôn 2 dự trù dài 16m,
rộng 1,70m, kinh phí vật liệu chính làm cầu 36
triệu ñồng, phần nhân công sẽ do nhân dân ñịa
phương ñóng góp
Sau ñây là danh sách các nhà tài trợ cho cầu
nầy:
- AHCC Lê văn Sâm
(Mỹ) 400 USD
- THCC Nguyễn văn Robert ( - ) 300 - AHCC Ngô Anh Tề
( - ) 100 - THCC Cô Giao
( - ) 15,000,000 VND
- Nhóm Từ Thiện THCC VN 4,000,000 (Bà Tạ văn Hồng, bà Trương Vỏ Tấn, bà Hồ
văn Trượng, bà Trần Ngọc Xuất)
----------------------------Cộng #
36,000,000 VND
Dân ñịa phương hân hoan ñến tham gia dự
lễ rất ñông, ai nấy ñều cảm thấy phấn khởi, vui
mừng
Trên ñường dẩn ñến cầu Vàm Buôn 2 sắp
xây dựng, tôi thấy dân chúng ñã ứng trước tiền
mua vật tư, ñá, cát ñể dọc theo ñường, người
dân hân hoan nhìn ñại diện nhà tài trợ, nhà thi
công làm lễ ñông thổ, xúc những vá ñất ñầu
tiên khởi ñầu tốt ñẹp cho một công trình từ
thiện mà bao người dân tại ñây chờ ñợi từ lâu.

Mọi người trong ñoàn ñều vui vẻ, thoải
mái, ghi nhận nhiều kỷ niệm cho chuyến ñi từ
thiện vừa qua, và chuẩn bị cho những chuyến ñi
sắp tới.
Ngày 20/05/2014 là khởi công xây dựng 2
cầu BTCT ở Bến Tre:
1./ Cầu Thạnh Khương B ở Xã Mỹ Hưng
dài 26m, rộng 2,20 m kinh phí (cho phần vật
liệu chính) là 74 triệu ñồng.
2./ Cầu Kênh Xuôi ở Xã Bình Thạnh dài 18
m, rộng 2,20 m, kinh phí (cho phần vật liệu
chính) là 35 triệu ñồng.
Ngày 30/05/2014 là khởi công cầu Xóm
Chòi 2 ở Xã Ngải Xuyên – Trà Vinh. Cầu
BTCT dài 20m, rộng 1,70m, kinh phí là 58
triệu ñồng.
Kinh phí cho 3 công trình trên do các nhà
hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ, Nhóm
ÁHCC Saigon ñã nhận ñủ ñể chuẩn bị khởi
công
ðoàn về ñến nhà bình yên, kết thúc một
chuyến ñi từ thiện ñông vui nhất tu trước ñến
nay mà tôi ñược tham gia.

Thấm thoát ñã ñến giờ chia tay, thân ái và
quyến luyến, Nhóm AHCC cũng chuẩn bị trở
về Saigòn trước khi trời tối, các em ñịa phương
ñưa ñoàn bằng xe 2 bánh ra ñường lớn ñể
Nhom AHCC lên xe trở về nhà. kết thúc
chuyến ñi.

ðoàn Ái hữu và Thân hữu Công Chánh
tham gia chuyến ñi từ thiện kỳ nầy gồm có:
- Các anh: Lê Chí Thăng, Lê văn Sâm
(Mỹ), Nguyễn Thanh Liêm, ðỗ Như ðào, Vĩnh
Thuấn, Lê văn Ba, Võ văn Sáu.
- Các chị: Trương Võ Tấn, Tạ văn Hồng,
Trần Ngọc Suất, Mai thi Cư, Luu Kim Loan, cô
Phùng Ngọc Hòa, Mrs Oanh (VK ðức) và
DuyOanh.

Làm từ thiện thật ấm lòng.
Làm từ thiện quả là công sức ñóng góp của
rất nhiều người có tấm lòng, tùy ñiều kiện của
mình, mỗi người cùng ñóng góp vào việc
chung ñể có một kết quả tốt ñẹp là người dân
nghèo tại ñịa phương ñược thừa hưởng mọi
thành quả.

Tất cả ñã trải qua một ngày dài vất vả, nhất
là khi ñèo theo xe 2 bánh chạy quanh co trên
các nẻo ñường nông thôn nhỏ hẹp men theo các
kênh rạch chằng chịt rất nguy hiểm, nhiều khi
phải thót tim. Thế mà tất cả ñều rất vui vẻ vì ñã
tham gia làm ñược một việc thiện nho nhỏ
nhưng ñầy ý nghĩa. ðúng là “Một việc làm tuy
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một Ái Hữu khi hưởng ứng chương trình từ
thiện nầy.

Cầu Bê tông mới Bưng Sen 4
Lễ khánh thành cầu Bưng Sen 4 và Xóm Ô 1

Cầu cũ Bưng Sen 4

Khánh thành thông xe cầu Bưng Sen 4

Cầu cũ Xóm Ô 1

Khánh thành thông xe cầu Bê tông mới
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Cầu Bê tông Xóm Ô 1 mới

Các Thân hữu Công chánh tham gia công tác
từ thiện làm cầu ñường ( từ trái ): Cô Oanh
(Việt kiều ðức), Bà Trương Võ Tấn, Bà Tạ Văn
Hồng, Bà Trần Ngọc Xuất (Saigon).

Kiểm tra cốt thép cầu
Nhóm AHCC và Thân hữu tham dự khánh thành cầu

