
 

 

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

 

ðO�N ðU�NG ðAN BÊ TÔNG � LONG AN  
Lưu Kim Loan 

Có ngôi chùa xưa nhỏ QUAN ÂM nằm bên 
con ñuờng hẹp vào ấp Cầu Ván, xã An Lục 
Long, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Long An. 
Con ñuờng lớn xuyên xã ñã ñuợc ñại tu từ lâu, 
nhưng ñoạn ñuờng nối từ ñó vào ấp thì vẫn còn 
nhỏ hẹp bên bờ ruộng sâu. Từ ñuờng lớn ñến 
chùa, ñoạn ñuờng không dài nhưng rất hẹp lại 
gập ghềnh nguy hiểm, nhất là ñối với ñông ñảo 
các phật tử vào chùa mỗi khi có lễ hội. 

 
Tuy ñoạn ñuờng ngắn, việc nâng cấp ñòi 

hỏi kinh phí không lớn, nhưng chùa thì rất 
nghèo, không biết làm sao ñáp ứng ñuợc 
nguyện vọng của ñồng bào trong ấp. 

 
Dịp may ñã ñến, trong một dịp tiếp xúc từ 

xa trong dịp Tết vừa rồi, Ái Hữu Công Chánh 
Trần Thị Hòa còn mang nặng tình nghĩa quê 
hương Long An, nên ña sốt sắng tài trợ ngay 
15.000.000ñ ñể thực hiện ñoạn ñuờng ñan bê 
tông nói trên. ðoạn ñuờng dài 120m, mặt ñan 
bê tông rộng 1m, dày 0m08, trên nền ñuờng ñất 
ñắp mở rộng 2m. 

 
Qua hỗ trợ kỹ thuật của nhóm Ái Hữu Công 

Chánh Sài Gòn, ñoạn ñuờng ñan ñã ñuợc thực 
hiện hoàn thành vào ngày 25-06-2014, mặc dù 
phải vượt qua nhiều khó khăn chậm trễ vì các 
vụ mùa của dân ở hai bên ñuờng. Kinh phí do 
ñó cũng ñã tăng lên trên 20.000.000ñ, nhưng ñã 
có Thân Hữu Công Chánh Lê Kiều Diễm Sài 
Gòn kịp thời tài trợ bổ sung. 

 
Tôi - AH Lưu Kim Loan - ñã thường xuyên 

theo dõi hiện trường và hướng dẫn thi công 
trong suốt thời gian làm mặt ñan bê tông, ñể 
ñảm bảo chất lượng công trình. ðuờng ñan 
thực sự ñem lại lưu thông thuận tiện và an toàn, 
nhất là ñối với xe máy trong mùa mưa lũ. Bà 
con trong ấp rất vui mừng cảm tạ tấm lòng từ 
thiện của Ái Hữu Trần Thị Hòa ở Mỹ và Thân 
Hữu Lê Kiều Diễm Sài Gòn, ñã ñáp ứng ñuợc 
lòng mong mỏi của nhân dân tại ñây từ bấy lâu 
nay. 

 
1-ðoạn ñường trước khi thi công . 
 

 
2-Thi công ñường ñan BT . 
 

 
3-Khánh thành ñường . 
 

 
4-ðoạn ñường ñan BT hoàn thành 
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