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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SÀI GÒN TIẾP TỤC CÔNG TÁC TỪ THIỆN

KHÁNH THÀNH 2 C U BÊ TÔNG CT THÉP  BN TRE
Ngày 03-08-2014, nhóm AHCC Sài Gòn ñã
tổ chức lể khánh thành 2 cầu bê tông cốt thép
ñể thay thế 2 cầu khỉ cũ ở xã Mỹ Hưng và xã
Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Mấy lâu, ai cũng tưởng chỉ có các miền quê
nghèo xa xôi ở tỉnh Trà Vinh mới có nhiều cầu
khỉ cheo leo. Nhưng nay ñi tận nơi mới thấy
ngay ở tỉnh Bến Tre cũng còn có nhiều cầu khỉ
ñặc trưng của miền Tây, nhất là ở huyện nghèo
Thạnh Phú.
Với tinh thần từ thiện bao la, các cô giáo cũ
quê hương Bến Tre trong nhóm Thân Hữu
Công Chánh ña hướng dẫn chuyến tham quan
miền quê nghèo Bến Tre ñể hy vọng kêu gọi
góp phần cải thiện giao thông cho ñồng bào
nghèo ở ñây.
Thế là sau khi xây dựng thành công cầu
Bảy ðẹt ở huyện Chợ Lách vào cuối năm 2013,
thì ñầu năm 2014 nhóm AHCC Sài Gòn lại ủy
nhiệm tôi: AH Dương Bá Thế, ñi khảo sát thực
ñịa ñể xây cầu bê tông thay cầu khỉ ở huyện
Thạnh Phú, Bến Tre. Tuy tôi cũng ở tỉnh Bến
Tre, nhưng nhà ở huyện Chợ Lách xa huyện
Thạnh Phú ñến gần 70km, phải ñi hai lượt xe
buýt, còn phải ñeo xe 2 bánh ñi quanh co qua
các ñuờng làng chật hẹp mới tới ñịa ñiểm công
trình,
Nhân thấy rất khẫn thiết phải thay ngay các
cầu khỉ tạm bợ này bằng cầu bê tông, vì cả hai
nơi này dân rất nghèo, trẻ em qua cầu ñi học
phải vác xe ñạp lần dò từng bước rất nguy
hiểm.
Vì thế, ngày 25-04-2014, nhóm AHCC Sài
Gòn ña họp bàn với ñịa phương tìm phương
cách tài trợ ñể xây dựng nhanh hai cầu này.
Theo ñó, phần nhân công sẽ do nhân dân

DƯƠNG BÁ THẾ
ñịa phương ñóng góp, chỉ xin tài trợ phần vật
liệu công trình. Thật là dịp may, ña có nhiều
nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia tài
trợ kịp thời cho 2 công trình này:
1 / Cầu Kênh Xuôi: dài 18m, rộng 2m20 ở
xã Bình Thạnh. Kinh phí vật liệu 35.000.000ñ
do các nhà tài trợ thuộc nhóm từ thiện Thân
Hữu Công Chánh Sài Gòn, nhóm Bà Tấn và
nhóm Bà Hồng ñảm trách.
2 / Cầu Thạnh Khương B: dài 26m, rộng
2m20 ở xã Mỹ Hưng. Kinh phí vật liệu
74.000.000ñ do các nhà hảo tâm sau ñây tài trợ:
_ Nhóm bạn LÊ KIỀU DIỄM, Thân Hữu
Công Chánh Sài Gòn
(45.000.000ñ )
_ Nhà hàng Kim Phụng ở Mỹ (Golden
Phoenix, 500 USD )
_ Nhóm từ thiện CELLE (ðức, do cô Oanh
Việt Kiều, 10.000.000ñ)
_ Nhóm từ thiện THCC (Cô Mai, Cô Hạnh,
Bà Hồng, 9.000.000ñ )
(Xem danh sách ñầy ñủ ñính kèm )
Nhóm AHCC Sài Gòn ña ủy quyền cho tôi
quản lý số tiền tài trợ cho 2 cầu, trực tiếp thanh
toán theo từng hóa ñơn vật liệu tại hiện trường,
ñồng thời giám sát kỹ thuật công trình.
Ngay trước ngày khởi công, khi thấy các
vật liệu làm cầu như ñá, cát, sắt ñuợc vận
chuyễn ñến công trường, bà con ñịa phương ña
vui mừng kéo ñến rất ñông, vì biết chắc chắn là
cầu sắp ñuợc xây dựng nay mai, sự ñi lại sinh
hoạt của bà con sẽ không còn khó khăn nữa. Và
bà con ñã tự ñộng cùng nhau phát hoang dọn
dẹp hai bên ñầu cầu một cách hăng hái, ñễ cho
ñon vị thi công thuận tiện ñến xây cầu.
Sau 2 tháng thi công ñúng như cam kết, hai
cầu bê tông ñã ñuợc hoàn thành tốt ñẹp và ñưa
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tạ các nhà từ thiện trong và ngoài nước ñã hết
lòng giúp ñỡ bà con có ñuợc 2 cây cầu vững
chắc ñầu tiên ñuợc xây dựng ở vùng quê hẻo
lánh này.
Nhân dịp này, nghe tin ñồn, bà con ở vùng
quê xã An Thạnh từ xa cũng ñã kéo ñến chào
mừng nhóm AHCC từ Sài Gòn xuống ñể nhờ
vận ñộng các nhà hảo tâm giúp ñỡ xây dựng
cầu bê tông thay cầu khỉ ọp ẹp hiện hữu, ñễ bà
con ñỡ vất vả khi phải qua lại cầu này ñể mưu
sinh suốt bao ñời nay.
Cầu dự trù dài 30m rộng 2m20. Kinh phí
phần vật liệu xây cầu là 75.000.000ñ. Phần
nhân công sẽ do bà con ñịa phương ñóng góp.
Nhu cầu thật khẩn thiết, rất mong các nhà từ
thiện quan tâm ñể cầu sớm ñuợc thực hiện cho
bà con nhờ. Mọi sự giúp ñỡ xin liên hệ AH
Nguyễn Thanh Liêm. ðiện Thoại Số:
0809451599. Email: thliemvn@yahoo.com.
Chúng tôi thành thật ghi ơn.
(Xin xem hình ảnh cây cầu khỉ này ñính
kèm )
Ngoài ra, AH Lê Văn Sâm ở Mỹ về thăm quê
ñúng lúc 2 cây cầu trên ñang trong thời gian
thực hiện, kễ từ khi khởi công cho ñến khi hoàn
thành. AH Sâm sẽ làm DVD công trình xây
dựng các cầu ở Bến Tre và cả các cầu ñuờng
sắp hoàn thành ở Trà Vinh, ñể ñưa lên
Youtube, các bạn nhớ ñón xem.
Sau ñây là danh sách ñầy ñủ các nhà tài trợ
cho 2 cầu vừa khánh thảnh ở Bến Tre :
1 / Các nhà tài trợ cầu Thạnh Khương B:
_ Nhóm bạn LÊ KIỀU DIỄM, Sài Gòn:
45.000.000ñ
_ Nhà hàng GOLDEN PHOENIX, Mỹ:
500 USD
_ Nhóm từ thiện CELLE (Cô Oanh, ðức):
10.000.000ñ
_ Nhóm từ thiện THCC Việt Nam:
9.000.000ñ
Cộng: 74.000.000ñ

2 / Các nhà tài trợ cầu Kênh Xuôi : "
A / Nhóm Bà Hồng:
_ Cô ðặng Thị Hạnh:
5 tr
_ Bà Lê Thị Ân:
5 tr
_ Nhóm kỹ sư Minh, Hà, Phương, Quốc,
Chương, Danh:
5 tr
_ Bà Tạ Văn Hồng:
4 tr
_ Ông Bà ðinh Văn Phùng:
2 tr
_ Cô Tô Thị Bạch Tuyết:
2 tr
_ Ông Bà B/S Thiện:
1 tr 5
_ Cô Mai Thị Cư:
1 tr
_ Ông Bà Mai Viết Giang:
1 tr
_ Bà Trần Ngọc Xuất:
1 tr
_ Cô ðoàn Thị Quyên:
0 tr 5
_ Ông Bà Tô Xuân Thuyết:
0 tr 5
_ Ông Bà Nghiêm ðinh ðẩu:
0 tr 5
_______________
Cộng: 29.000.000ñ
B / Nhóm Bà Tấn:
_ Bà Hồ Văn Trương:
3 tr
_ Bà Trương Võ Tấn:
1 tr
_ Bà Nhâm:
0 tr 5
_ Cô Thúy:
0 tr 5
_ Bà Khan:
0 tr 5
_ Bà Chín:
0 tr 3
_ Cô Tám:
0 tr 2
______________
Cộng: 6.000.000ñ

1-Cầu Thạnh Khương: Lể Khánh Thành.
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2-Thạnh Khương B: Cầu khỉ cũ.

5-Cầu Thạnh Khương B: Lể Khánh Thành.

3-Cầu Thạnh Khương B: Kiễm tra cốt thép

6-Cầu Thạnh Khương B: AH Lưu Kim Loan và
AH Dương Bá Thế, giám sát công trường.

4-Cầu Thạnh Khương B: Cầu hoàn thành.

7-Cầu Kinh Xuôi: Lể Khánh Thành.
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8-Cầu Kinh Xuôi: Cầu khỉ cũ.

11-Cầu Kinh Xuôi: Hoàn thành.

9-Cầu Kinh Xuôi: Lễ ðộng Thổ, AH Dương Bá
Thế và AH Lê Chí Thăng.

12-Cầu Kinh Xuôi: Hoàn thành.

10-Cầu Kinh Xuôi: Khánh Thành

14-Cầu khỉ An Thạnh Bến Tre ñang xin ñầu tư
làm cầu bê tông

