Nhóm AHCC Sài Gòn
KHÁNH THÀNH CẦU AN THẠNH
Ấp An Thạnh – Hòa Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Duy Oanh

Xã An PhúThạnh là một Xã vùng sâu
của Huyện có hệ thống sông rạch chằng
chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn
gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng
không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt
kinh tế - văn hóa, xã hội của Xã, đặc biệt
là hệ thống giao thông nông thôn, toàn
Xã có 2.861 gia đình, khoảng 10% là
nghèo, dân số 12.860 người sống phụ
thuộc vào nông nghiệp là chính. Việc đi
lại khó khăn do kênh rạch chằng chịt.
người dân đi làm, các cháu đi học
thường là đi bộ gần 4 km dọc theo các
bờ đê và qua các cầu khỉ cheo leo hoặc
chèo ghe nhỏ dọc theo kênh để ra hướng
lộ 18 đến trường cấp 1, 2 gần trụ sở xã
An Phú Thuận.
Với những khó khăn trên, nhóm
Aí Hữu Công Chánh Saigon đã tìm được
nhà tài trợ là Kỹ sư Bùi Đức Hợp, đại
diện nhóm Thiện nguyện Sơn Nam, ủng
hộ cho dân địa phương trong khu vực số
tiền 123 triệu đồng để mua vật tư.
Với sự đồng ý của dân trong ngoài
khu vực đã đóng góp bổ sung để nâng
chiều ngang cầu từ 2.2m lên 3.0m và với
kinh phí tổng cộng 385 triệu đồng do
trên 20 gia đình đã đóng góp bổ sung,
trong đó có 2 gia đình Ông Văn Công

Quang và Bà Trần thị Kim Hoa ủng hộ
mỗi nhà 50 triệu đồng.

Cầu An Thạnh được khởi công
vào ngày 2/3/2016.

Sau đó, nhóm AHCC và các thân
hữu thường xuyên đến hiện trường để
theo dõi kiểm tra cốt thép và bê tông,
giúp đỡ đơn vị thi công.
Ngày 8/5/2016, nhóm AHCC
Saigon tổ chức nghiệm thu cầu An
Thạnh và đưa vào xử dụng, Đoàn AHCC
gồm các anh chị:

Nhóm AHCC Saigon gồm có Anh
Lê Chí Thăng cựu Trưởng nhóm, Anh
Nguyễn Thanh Liêm đương kim Trưởng
nhóm, Anh Lê văn Sâm, Chị Lưu Kim
Loan, Huỳnh thị Duy Oanh và Cô Oanh
(VK Đức) và Anh Dũng Thân hữu
CC.Sg.

Đại diện xã An Phú Thuận cám
ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường
quân đã đóng góp tài chánh và của tất cả
quý vị giúp cho việc xây dựng những
cây cầu, những con đường đã và đang
gặp rất nhiều khó khăn trên địa bàn xã.
Ông Trịnh văn An, là người dân
hiện cư ngụ tại Ấp An Thạnh, ông rất
xúc động và vui mừng khi được biết tin
có nhà tài trợ từ TP.Sài Gòn đến ủng hộ
địa phương kinh phí xây dựng cầu An
Thạnh, tạo điều kiện dễ dàng trong việc
đi lại. Cầu An Thạnh được xây mới
khang trang giúp người dân đỡ vất vả
trong việc đi lại, nhất là các cháu học
sinh đi học. Ông thay mặt bà con khu
vực cám ơn các nhà tài trợ, các nhà
mạnh thường quân và nhân dân ủng hộ,
đóng góp kinh phí để xây dựng hoàn
thành công trình và xin hứa sẽ quản lý,
xử dụng chiếc cầu này thật tốt, thật có ý

nghĩa để không phụ lòng của những
người có tâm huyết đóng góp, cống hiến
mà họ nhà tôi là những người trực tiếp
được thừa hưởng.
Cuối cùng, một em học sinh lớp 3
lên phát biểu cảm tưởng, cảm ơn các nhà
tài trợ, các vị hảo tâm đã giúp đỡ các em
có con đường đến trường an toàn.
Bà Xã trưởng Xã An Phú Thuận
đã trao giấy khen và quà tặng cho 10 vị
có công nhất trong việc xây dựng cầu,
AHCC Luu Kim Loan (nhóm AHCC
Saigon) cũng vinh dự được nhận giấy
khen trong số này
Kế tiếp, đại diện Xã, đại diện các
nhà tài trợ và đại diện nhóm AHCC
Saigon cắt băng khánh thành cầu An
Thạnh dưới sự vui mừng của nhân dân 2
Ấp An Thạnh và Hòa Thạnh.
Sau buổi lễ, AH Thăng và Cô
Oanh (VK Đức) lì xì cho 10 học sinh
Tiểu học có mặt trong buổi Lễ kỷ niệm
khánh thành cầu An Thạnh, và cầu chúc
các em học giỏi.
Cầu An Thạnh đã được xây dựng
hoàn thành và đưa vào xử dụng. Mọi
người dân và các thành phần tham dự rất
vui mừng.
Một bữa cơm trưa thân mật đã
được tổ chức ngay tại hiện trường và
mọi người đều tham gia vui vẻ, kết thúc
một công trình dân sinh mang nhiều ý
nghĩa.

