
 

 

AHCC Sài Gòn tiếp tục công tác từ thiện 
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Nguyễn Thanh Liêm

Tiếp tục chương trình công tác từ 
thiện làm cầu ñường nông thôn ở Miền 
Tây Việt  Nam, ngày 22-09-2014 Nhóm 
AHCC Sài Gòn ñã tổ  chức khánh thành 
một  lượt  2 công trình cầu bêtông ở xã 
Ngải Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh: Cầu Vàm Buôn 2 và Xóm Chòi 2. 

 
I/ Cầu Vàm Buôn 2 

 

Cầu dài 15m,50; rộng 1m,70 bằng 
bêtông cốt  thép. Kinh phí phần vật  liệu, 
kể cả chi phí ñiều hành công trường, theo 
dự toán là: 39.000.000

ñ. Phần nhân công 
do ñịa phương ñảm trách. 

 
ðược biết  trước ñó trong khi khánh 

thành cầu Vàm Buôn I, nhân dân ñịa 
phương xin ñược làm t iếp cầu Vàm Buôn 
2 cách ñó khoảng 1k m, cầu này bằng ván 
cũ, trụ cây ñã hư mục. Bà con ñịa 
phương rất  muốn làm cầu gấp, vì sợ cầu 
bị sập bất  cứ lúc nào, nên ñã tự nguyện 
ñóng góp phần nhân công ñể cho nhóm 
AHCC Sài Gòn nhẹ phần vận ñộng tài trợ 
chi phí vật  liệu và do ñó cũng sẽ nhanh 
hơn. 

 
Và thật  là ñiều bất  ngờ ngay sau ñó 

một  nhà hảo tâm ở Mỹ còn rất  trẻ, trong 
khi về  thăm Việt  Nam, không hiểu sao ñã 
có ý muốn giúp cho công tác từ thiện của 
nhóm AHCC Sài Gòn, qua sự quen biết  

tình cờ với AH Lưu Kim Loan. Nhà tài 
trợ trẻ này không muốn ñể lộ  danh tánh. 
Nhưng qua t ìm hiểu sau ñó chúng tôi chỉ 
biết  ñược tên là cô Giao, không rõ họ  
(xin lỗ i cô Giao, nếu những dòng này vô 
tình lọt  vào mắt  cô Giao!). Số  t iền tài trợ 
may mắn ñầu t iên này của cô Giao ñược 
sung vào quỹ làm cầu Vàm Buôn 2. Tiếp 
ñó, việc tài trợ ñược liên tục thuận lợ i 
qua sự vận ñộng của AH Lê Văn Sâm ñến 
các thân hữu ở Mỹ.  Các bạn ở Việt  Nam 
tiếp tục bổ  sung tài trợ cho ñủ chi phí vật  
liệu 39.000.000ñ ñể hoàn thành công 
trình. 

 
Sau ñây xin ghi nhận lời cảm tạ chân 

thành ñến các vị tài trợ cầu Vàm Buôn 2: 
 

Cô Giao, Mỹ:         15.000.000ñ 

 
AHCC Lê Văn Sâm, Mỹ:           400USD 

 
THCC Nguyễn Văn Robert, Mỹ: 300USD 

 
AHCC Ngô Anh Tề, Mỹ:           100USD 

 
Nhóm THCC Bà Hồng, Sài Gòn (Bà 

Hồng, Bà Tấn, Bà Xuất):       4.000.000ñ 

 

THCC Thạnh Văn Chưởng, Sài Gòn:  
          3.000.000ñ  
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II/ Cầu Xóm Chòi 2 

 

Cầu dài 20m,20; rộng 1m,70 bằng 
bêtông cất  thép. Kinh phí gồm cả nhân 
công, vật  liệu và chi phí ñiều hành công 
trường là :61.000.000

ñ.  
Nhà tài trợ Huỳnh ðạo Khải và 

Huỳnh Cần ở Canada ñã nhanh chóng 
giúp 3.000CAD ñể làm cầu này, THCC 
Thạnh Văn Chưởng góp phần chi phí 
ñiều hành công trường 3.000.000ñ. 

 
Sự ñáp ứng nhanh chóng của nhà tài 

trợ ñã làm cho nhân dân ñịa phương rất  
vui mừng và cầu ñược khởi công ngay. 
Vì ñây là ñiểm nố i liền hai bờ kênh rất  
quan trọng cho bà con qua lạ i làm ăn và 
các em học sinh ñi học hàng ngày, mà 
cầu khỉ cũ thì ñã yếu, sắp sập ñến nơi.  

 
AH Lê Văn Trương ở Canada ñã từng 

tài trợ nhiều công trình ở Miền Tây cho 
biết  là thân hữu Huỳnh ðạo Khải và 
Huỳnh Cần khi xem thấy các công trình 
cầu từ thiện của nhóm AHCC Sài Gòn ñã 
thực hiện do AH Lê Văn Sâm ñưa lên 
mạng Youtube là t in tưởng ủng hộ  ngay 
làm t iếp cầu này. 

 
Nhóm AHCC Sài Gòn rất  hân hạnh 

cảm ơn các bạn trong công tác thiện 
nguyện giúp ñồng bào nghèo ở nông thôn 
Việt  Nam. 

 
ðể tăng cường an toàn giao thông 

nhất  là trong mùa mưa lũ,  ñường vào cầu 
Xóm Chòi 2 và về phía chùa Phước Long 
An ñã ñược bổ  sung thiết  kế bằng một  
ñường ñan bêtông rộng 1m,00; dài 120m 
với kinh phí 20.000.000ñ do Thân Hữu 
Công Chánh Sài Gòn Lê Kiều Diễm tài 
trợ thực hiện. 

Sau khi khánh thành cầu Xóm Chòi 2,  
nhiều xe hai bánh ñã thoải mái vượt  qua 
cầu ñể  ñến vùng cầu Vàm Buôn 2 ñược 
nhanh hơn và an toàn hơn thay vì phải ñ i 
ñường vòng. 

 
Thật  là vui với người tham gia giao 

thông qua cầu mớ i với nụ cười hớn hở và 
chắc chắn quang cảnh này cũng mang lạ i 
niềm vui ñến các mạnh thường quân ñã 
ñóng góp công sức ñể làm nên các công 
trình này. 

 
 
 

 

 
Thi công cầu Vàm Buôn 2. 

 

 
AH Lê Văn Sâm bên cầu Vàm Buôn 2 
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Cầu Vàm Buôn 2 hoàn thành. 

 

 
Cầu Xóm Chòi 2 cũ. 

 

 
Bảng tên cầu Xóm Chòi 2. 

 
Cầu Xóm Chòi 2 hoàn thành. 

 

 
ðường ñan bê tông vào cầu Xóm Chòi 2 
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