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Ở Ấp 3, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp.

Cầu Cả Cái hoàn thành
Lưu Kim Loan

Xã Phú Lợi là vùng sâu của huyện
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Xã được thành
lập ngày 19/02/1983, được chia ra thành 04 ấp,
dân số có 7565 nhân khẩu, đặc thù của xã là
sản xuất lúa 2 vụ là chính. Đời sống nhân dân
gặp nhiều khó khăn, sự đóng góp của nhân dân
còn hạn chế, vì đa số dân còn nghèo.
Căn cứ hồ sơ dự toán khối lượng do xã
lập ngày 19-05-2015, xã Phú Lợi kêu gọi
Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn vận động
các mạnh thường quân giúp xây dựng trước
mắt 2 cầu khẩn thiết sau đây:
1.
2.

Cầu Đường Gạo ấp 3, dự trù dài 36m,
rộng 2m,50
Cầu Cả Cái ở bờ nam kênh Kháng
Chiến, dài 36m, rộng 2m,50.

Kinh phí xin tài trợ tổng cộng cho 2 cầu là:
356.000.000đ
Phần nhân công xây cầu và các chi phí
khác, kể cả chi phí thi công các đoạn đường
dẫn vào cầu, đều do địa phương tự đảm trách.
Nhà tài trợ : Đinh Thị Thu Hằng (Công
Ty Dược Chân Tâm ) đã tài trợ 356.000.000đ .
Công trình được khởi công ngày 31-72015 và được nghiệm thu khánh thành ngày
27-01-2016, đã kịp thời làm thay đổi bộ mặt
nông thôn, giúp nhân dân và các em học sinh
đi lại dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sinh hoạt
và sản xuất, góp phần vào việc xây dựng nông
thôn mới.

Trong dịp lễ Khánh Thành, bà con địa
phương cho biết: Cầu Đường Gạo và Cầu Cả
Cái hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện được sự
quan tâm đặc biệt của Nhà tài trợ Đinh Thị
Thu Hằng và Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài
Gòn , đã tận tình giúp đỡ cho đồng bào nghèo
nông thôn!
Sự giúp đỡ quý báu đầy tính nhân văn
này đã giúp cho dân nghèo Ấp 3 xã Phú Lợi có
điều kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho
các em học sinh dễ dàng đến trường an tâm
tiếp tục học hành để sau này trở thành người
công dân tốt. Đặc biệt hơn hết là các hộ dân
trong khu vực từ nay không còn chịu cảnh chia
cắt, một ước mơ đã từ bao đời nay chưa có
điều kiện thực hiện, nay đã trở thành hiện
thực.

Tất cả đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
Nhóm Ái Hữu Công Chánh Saigon và Nhà
tài trợ Đinh Thị Thu Hằng đã giúp địa
phương xây dựng hai công trình đầy ý nghĩa.
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