
 

AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện 
 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG  
CẦU Ô KIỆT VÀ ĐƯỜNG KÊNH 3 NHIỂU 

Tại ấp Phạm Kiệt,xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
Nguyễn Thanh Liêm 

 
Khánh Bình là xã nằm trong vùng ngọt 

hóa của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 
thu nhập của người dân chính yếu từ sản xuất 
nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, 
tỷ lệ gia đình nghèo còn khá cao. Khánh bình là 
xã có hệ thống sông ngòi chằng chịt, điều kiện 
đi lại của các em học sinh và người dân bằng 
đường thuỷ gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ 
xẩy ra tai nạn rất là cao. Đặc biệt hiện nay trên 
tuyến kênh Ông Kiệt, ấp Phạm Kiệt hàng ngày 
có trên 75 em học sinh và trên 100 gia đình dân 
sinh sống trên tuyến phải đi qua lại trên cây cầu 
khỉ rất khó khăn và mất an toàn. 

 

 
Cầu khỉ trước khi xây cầu mới 

 
Đáp ứng nguyện vọng của dân địa 

phương Hội Từ Thiện VESAF ở Hoa Kỳ đã tài 
trợ 126 triệu VNĐ để xây dựng cầu Ô Kiệt 
bằng bê tông cốt thép dài 24m, rộng 2m và 
đoạn đường Kênh 3 Nhiểu bằng đan bê tông dài 
330m, rộng 1m, dày 8cm . 

  
Ngày 24 tháng 6/2016 Nhóm AHCC 

Saigon đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Ô 
Kiệt và đường Kênh 3 Nhiểu, với sự tham dự 
của đồng bào địa phương. 

 

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách , 
dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 
AHCC Saigon. 

 

 

 
Các vùng nông  thôn ở Miền Tây có nhiều 

kênh rạch chằng chịt , giao thông rất khó khăn . 
Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ 
chênh vênh do dân bắt tạm bợ , nhưng cũng chỉ 
dùng được cho người đi bộ. 

 

 
Công tác hạ cọc 



 
Công tác làm đường đan 
 
Nay nhiều cầu khỉ đã được thay thế dần 

trong thời gian gần đây bằng các cầu bê -tông 
chắc chắn , an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu 
thông thuận lợi. 

 
 

Công trình xây dựng cầu Ông Kiệt đã hoàn 
thành đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và đã được 
khánh thành vào ngày 17 tháng 12/2016. 

 

 
 Lễ cắt băng khánh thành cầu mới 
 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH 
Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCCSG, 
đã thay mặt nhóm AHCCSG cảm ơn đồng bào 
địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn 
thành tốt đẹp công tác từ thiện này và cũng 
không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các nhà 
tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đỡ Nhóm 
AHCCSG xây dựng các công trình từ thiện. 

 
Hình ảnh cầu bê tông cốt thép mới xây 
 
Sau cùng, đại diện dân địa phương đã bày tỏ 

nỗi vui mừng của đồng bào khi có được cây cầu 
bê tông này thay thế cầu khỉ, cùng đường đan 
thay thế đường đất lầy lội, đồng thời bày tỏ 
lòng cảm kích và biết ơn sâu xa đến Hội Từ 
Thiện VESAF ở Hoa Kỳ. 

 
Người dân địa phương cho biết việc xây cầu 

và đường đan này là rất thiết thực, đáp ứng 
được nhu cầu giao thông bức thiết ở vùng nông 
thôn nghèo này. 

 
 

 
 
 Hình đường đan dẫn tới cầu mới hoàn tất 
 


