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Cầu Xóm Chòi hoàn thành 

Lưu Kim Loan 

 
Cầu Xóm Chòi và đường vào cầu bằng 

bêtông xi măng vừa được khánh thành ở Xóm 
Chòi thuộc Ấp An Hội A, Xã An Thuận, 
Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. 

Nghe tên Xóm Chòi, ai cũng hình dung ra 
một nơi mà mọi người dân đều rất nghèo, ở 
toàn nhà chòi, nhà lá đi lại chủ yếu bằng ghe 
thuyền và đường đất, chỗ nào cần băng qua 
kênh thì phải qua cầu khỉ. 

Cho nên khi thay cầu khỉ bằng cầu bêtông , 
mọi người dân ở Xóm Chòi ai cũng mừng vui 
ra mặt: thoát được cảnh học sinh phải vác xe 
đạp lần mò qua cầu khỉ, mà có lần một em đã 
trượt té xuống kênh. Bà con nói với nhau trog 
buổi lễ khánh thành rằng: “Ai cho tui gì tui 
cũng không mừng bằng có được cây cầu này”. 

Thoát được cầu khỉ là một chuyện mừng 
nhưng các em ở Xóm Chòi muốn đến trường 
học cấp 3 của Huyện lại phải băng qua một 
đoạn đường sình lầy rất khổ cực trong mùa 
mưa lũ. Nay đoạn đường này cũng được 
bêtông hóa một lượt với cầu. Như thế là “Bọn 
tui đều được yên tâm – một người dân thổ lộ 
tâm tình – từ nay khỏi lo khi các cháu đi học 

khỏi phải băng qua cầu khỉ nguy hiểm và đoạn 
đường lầy lội”. 

Đó cũng là nhờ Nhóm Bạn Lê Kiều Diễm, 
Thân Hữu Công Chánh Sài Gòn sớm tài trợ 
cho các công trình này. 

Trong thời qua, Nhóm Bạn Lê Kiều Diễm 
đã góp phần cùng các nhà hảo tâm khác xây 
dựng các công trình cầu đường nông thôn ở 
Huyện Thạnh Phú, Bến Tre như: Cầu Thạnh 
Khương B ở Xã Mỹ Hưng, cầu kênh 16 ở xã 
An Thạnh, nhưng đến đoạn đường dài 1.000m 
vào cầu kênh 16 và nay đến cầu và đường 
Xóm Chòi thì Nhóm bạn Lê Kiều Diễm được 
hân hạnh ủng hộ 100% kinh phí vật tư để hoàn 
thành công trình. 

Người dân quanh khu vực vốn tính chất 
phác, thật thà đã kịp thời hiến đất, chịu giải 
tỏa, phát hoang bàn giao mặt bằng cho đơn vị 
thi công, tham gia tích cực vào các hạng mục 
cần số đông nhân công đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình xây dựng đường và cầu 
bêtông, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc 
vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công vì phải 
toàn thực hiện bằng đường sông. 



 

 

Dự án công trình gồm: 

1/ Cầu Xóm Chòi bằng bêtông cốt thép dài 
30,m00; rộng 2,m20, kinh phí vật tư là 
84.000.000đ. 

2/ Đường dẫn vào cầu dài 600 m, mặt đan 
bêtông rộng 1m; dày 0,m08, kinh phí vật tư 
52.000.000đ. 

Tổng cộng kinh phí vật tư công trình cầu 
và đường là: 84.000.000đ  + 52.000.000đ  = 
136.000.000đ. 

Công trình được khởi công ngày 5-5-2015 
và được nghiệm thu khánh thành ngày 8-9-
2015, 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 Xóm Chòi và đường dẫn 
vào cầu được hoàn thành tốt đẹp, đã thể hiện 
được sự quan tâm đặc biệt của Nhóm Ái Hữu 
Công Chánh Sài Gòn Lê Kiều Diễm, 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 An Hội A có điều 
kiện phát triển kính tế gia đình, giúp cho các 
em học sinh không còn lo sợ mỗi khi đi qua 
cây cầu khỉ để đến trường an tâm tiếp tục học 
hành để sau này trở thành người công dân tốt. 
Đặc biệt hơn hết là 40 hộ dân khu vực Xóm 
Chòi của ấp 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 và Nhóm Bạn Lê 
Kiều Diễm Sài Gòn đã giúp địa phương xây 
dựng một công trình đầy ý nghĩa. 
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