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Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn Tiếp Tục Công Tác Từ Thiện

****************

XÂY DỰNG CẦU SÁU NHẬT
Ở huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Dương Bá Thế
Sau khi khánh thành hai cầu
bêtông 30 m và 25 m ở xã Thạnh Hải và xã
An Điền và 1.000 m đường đan ở xã An
Thạnh huyện Thạnh Phú, t ỉnh Bến Tre thì
đến ngày 06-02-2015, Nhóm AHCC Sài
Gòn đã t iếp tục khánh thành cầu Sáu
Nhật ở xã Phú Phụng huyện Chợ Lách
cũng thuộc tỉnh Bến Tre.
Trước đây năm 2013 ở Huyện Chợ
Lách Nhó m AHCC Sài Gòn đã xây dựng
cầu bêtông Bảy Đẹt, nay đến cầu SÁU
NHẬT theo yêu cầu cấp thiết của cư dân
địa phương còn nghèo chuyên chài lưới
đáy trên sông Hàm Luông.
Cầu cũ đã được thực hiện từ năm
1980, bằng bêtông nhưng không đúng k ỹ
thuật: mỗi trụ chỉ có một cọc, bề ngang
chỉ có 0, m 50 mà không có lan can. Nay
cầu đã xuống cấp trầm trọng, mất an toàn
giao thông.
Cầu mới xây dựng bằng bêtông cốt
thép dài 16 m ,00; rộng 2 m ,20 có lan can an
toàn, kinh phí gồm cả nhân công và vật
liệu là 51 triệu đồng. Cầu đã được khởi
công ngày 09-12-2014, mặc dù gặp nhiều
khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu
vì co n nước xuống nhưng bà con địa
phương đã cố gắng tăng cường mọi nỗ
lực hoàn thành công trình, và được

nghiệm thu khánh thành vào ngày 06-022015 để bà con kịp đón tết Ất Mùi.
Đó là nhờ vào hảo tâm của các
nhà tài trợ sau đây:
 AHCC Lê Văn Trương Canada:
1350 C AD
 GĐ cố Ái Hữu Văn Minh Phước,
Canada: 300 C AD
 GĐ Cố Ái Hữu Cao Thanh Long,
Canada: 300 C AD
 THCC
Nguyễn
Văn
Trắng,
C AD
Canada: 170
 GĐ Cố Ái Hữu Nguyễn Đinh
Luận, Sài Gòn: 10 triệu đồng.
Trong dịp lễ khánh thành cầu, người
dân địa phương tha thiết xin bổ sung
đoạn đường dẫn từ đường chính đến cầu
dài 150 m bằng đan bêtông rộng 1 m ,00;
dày 0 m ,10, kinh phí 15 triệu đồng để đảm
bảo an toàn giao thông.
Các nhà hảo tâm sau đây đã đáp ứng
ngay tài trợ làm đoạn đường này và sẽ
được khởi công sau tết Nguyên Đán:
 AHCC Nguyễn Liêm, Hoa Kỳ:
400 USD
 GĐ Cố AH Nguyễn Đình Luận, Sài
Gòn: 5 triệu đồng
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Hồng): 2 triệu đồng
Như vậy, tổng kết trong năm Giáp
Ngọ vừa qua, Nhóm AHCC Sài Gòn đã
vận độ ng các nhà tài trợ trong và ngoài
nước hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre 7 công
trình trình cầu đường:
 5 cầu bêtông và 1.000 m đường đan
ở huyện Thạnh Phú
 1cầu bêtông kể cả đường đan dẫn
vào cầu dài 150 m ở huyện Chợ
Lách.

3/ Khánh thành cầu Sáu Nhật.

1/ Cầu Sáu Nhật cũ.

4/ Cầu Sáu Nhật mới.

2/ Kiểm thép cầu Sáu Nhật.

5/ Bảng tên cầu Sáu Nhật

