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AHCC Sài Gòn tiếp tục công tác từ thiện
CẦU XÓM CHÒI và ĐƯỜNG VÀO CẦU XÓM CHÒI.
xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyễn Thanh Liêm

I. Công Trình:
1/ Xây dựng cầu bêtông cốt thép Xóm
Chòi: chiều dài 30m,và rộng 2.2m
2/ Xây dựng đường dẫn đến cầu: Nền hạ
bằng đất nện, rộng 2m gồm cả 2 lề, mỗi bên
rộng 0.5m. Mặt đan bằng bêtông xi măng mac
200, dài 600m, rộng 1.00m và đan dày 0.08m

II. Vị Trí:
Ấp An Hội A, Xã An Thuận, huyện Thạnh
Phú, Tỉnh Bến Tre.
III. Kinh Phí:
Dự toán công trình cầu: Kinh phí vật liệu làm
cầu là 76.8 triệu và quản lý là 7.2triệu, tổng
cộng: 84 triệu đồng
Dự toán công trình đường: Kinh phí vật liệu
mặt đan: 47.5triệu và quản lý: 4.5triệu, tổng
cộng: 52 triệu đồng
IV. NHÀ TÀI TRỢ:
Toàn bộ công trình cầu và đường tổng phí
là 136 triệu đồng đã do nhóm bạn LÊ KIỀU
DIỄM Sài Gòn tài trợ.
V. Khởi công xây dựng:
1/Cầu:
Lễ khởi công cầu: dự tính vào ngày 5-5-2015
sau khi ký kết Biên bản làm việc giữa các bên.

Thời hạn: 70 ngày, kể từ ngày khởi công 5-52015.
2/ Đường:
Lễ khởi công đường: dự tính vào ngày 5-52015 khởi công làm nền hạ. Thời hạn công
trình mặt đan bê tông: 30 ngày, kể từ ngày
nghiệm thu nền hạ, và sau khi ký kết Biên bản
làm việc riêng cho thầu công trình đường.
VI. THI CÔNG:
1/Cầu: Do Xã An Thuận, huyện Thạnh Phú
thực hiện, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm
AHCC Sài Gòn.
2/ Đường:
Nền hạ: Do Xã tự đảm nhiệm thực hiện với
nhân dân địa phương.
Mặt đan bêtông: Do Xã thi công dưới sự hỗ trợ
kỹ thuật của Nhóm AHCC Sài Gòn.

Nhóm AHCC Sàigòn
Ngày 24/6/2015 Nhóm AHCC Saigon gồm AH
Đào, Loan và tôi đã đến ấp An Hội A, xã An
Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để giám
sát công tác hạ cọc cầu Xóm Chòi và thi công
đường vào cầu Xóm Chòi .
Công trình hoàn tất: Hôm nay (08/9/2015)
Nhóm AHCC Saigon gồm AH Thăng ,Đào ,
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Loan , Liêm và TH Lê Kiều Trang (ái nữ AH
Thăng) đã đến ấp An Hội A, xã An Thuận,
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đễ dự lễ Khánh
Thành cầu Xóm Chòi và đường vào cầu Xóm
Chòi .
Thân mến .
Liêm

Cắt băng khánh thành

Hai anh Kỹ sư Công chánh trò chuyện với
nhau.
A: Tui thấy anh hay và khéo quá, lúc nào
cũng thấy hai anh chị cũng tươi vui hoan
hỷ.
B: Thì cũng phải ráng thôi anh ơi, lúc nào
cũng phải tính toán cả Seismic Force lẫn
Wind Force, coi lực nào govern the design,
chỗ nào sức ép nhiều quá thì mình để sắt
thêm, muốn chắc thêm nữa thì tăng hệ số
an toàn lên.
A: À!! hoá ra là bài tính toán xây dựng của
anh cũng na ná bài cung cấp nước của tui
thôi. Lúc nào đường ống lên cao thì mình
phải có air release valve, lúc nào đường
ống qua điểm thấp thì phải có blow-off
valve và để bảo đảm an toàn cho hệ thống
thì phải có surge-tower để tránh hiện tượng
“Búa Nước” (Water Hammer) không có là
tiêu hệ thống.
Hai bạn cùng nhìn nhau cười thông cảm.
Chuyện vui

Đứng bên cầu mới cắt chỉ

Thường khi dự đám cưới lúc quan trọng là lúc
chú rể mang nhẫn cưới (wedding ring) cho cô
dâu, vậy trong đời sống lứa đôi có bao nhiêu
loại “Ring” tổng cộng?
Xin tạm liệt kê như sau đây:
1. Thoạt đầu là những “phone-rings”
2. Kế tiếp là những “bell-rings”
3. Rồi sau đó là “engagement ring”
4. Kế tới là”Wedding ring”
5. Cuối cùng là “Sufferings”

Và đường dẫn đến cầu

Chuyện vui Công chánh

