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Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu Bê Tông Cốt Thép 
BPT 

Trong thời gian qua, nhóm AHCC Sài Gòn đã thực hiện được 10 cây cầu sau đây 

thay thế cầu khỉ hay ván giúp đồng bào và các con em nông thôn có phương tiện lưu 

thông an toàn và bền chắc. 

 

1- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KHOAN ĐÀO tại xã Hòa Minh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 16m rộng 2,2m. 

Cô Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) tài trợ. 

2- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 1 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do 

hội Từ Thiện VESAF tài trợ với kinh phí tài trợ 94 triệu bằng bê tông cốt thép dài 

24m rộng 2,2m. 

3- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 2 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do 

hội Từ Thiện VESAF tài trợ với kinh phí tài trợ 135.5 triệu bằng bê tông cốt thép 

dài 36m rộng 2,2m. 

4- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 3 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do 

hội Từ Thiện VESAF tài trợ với kinh phí tài trợ 135.5 triệu bằng bê tông cốt thép 

dài 36m rộng 2,2m. 

5- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU CÃ LANG 2 tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ 

xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. Bà Phạm Thị Sữ cùng cô Thy 

Linh Lê (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 91 triệu.  

6- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TƯ TRÂM tại xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 19m rộng 2,2m do  Cty TNHH May 

Thêu THUẬN PHƯƠNG Q6, Tp HCM  tài trợ 77 triệu đồng. 

7- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO CÁCH tại xã Đông Phước A, huyện Châu 

Thành, tỉnh Cần Thơ xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. Nhóm Bạn 

Hữu Công Chánh Phú Thọ Saigon tài trợ 130 triệu VNĐ. 

8- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ ĐỨC ĐÔNG tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 36,5m rộng 2,2m. Hội 

VESAF Hoa Kỳ đã tài trợ 6000 USD. 

9- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 4 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do   

Nhóm Từ Thiện Sơn Nam và AH/TH CC tài trợ với kinh phí tài trợ 92 triệu bằng bê 

tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. 

10- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU HÒA MỸ tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Tiền Giang do  hội VESAF Hoa Kỳ tài trợ với kinh phí tài trợ 5045 USD bằng bê 

tông cốt thép dài 16,5m rộng 2,2m. 

 

Chúc nhóm AHCC Sài Gòn hăng say xây cầu BTCT cho dân nghèo và các con 

em có phương tiện giao thông dễ dàng, mỗi năm 20 chiếc cầu BTCT. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KHOAN ĐÀO 
Tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

AH Lưu Kim Loan  

Nguyện vọng của bà con ở xã Long 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 

nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho 

cầu Khoan Đào thay thế cầu cũ quá ọp ẹp. 

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép 

dài 16m rộng 2,2m. Cô Lương Phương 

Huyền (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng 

tài trợ xây dựng cầu. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân 

làm t    ợ.  ay nhiều cầu này đã được 

thay thế dần t ong th i gian gần đ y  ằng 

các cầu   -tông ch c ch n, an toàn cho các 

 o i       ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đã   ảo 

ch t  ượng và đã được khánh thành vào 

ngày 10 tháng 9 n    017  Phát  iểu 

trong buổi lễ Khánh Thành,  AH Ngyễn 

 hanh Li  , đ i diện nhó  AHCC, đã 

thay mặt nhóm AHCC cả  ơn đồng bào 

địa phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC 

hoàn thành tốt đẹp công tác từ thiện này, 

và cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to 

lớn của Cô Lương Phương Huyền (Hoa 

Kỳ) đã nhanh chóng tài trợ  xây dựng cầu . 

Sau c ng, đ i diện nh n d n địa 

phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này thay thế 

cầu cũ,  ày tỏ lòng cảm kích và biết ơn  

sâu xa  nhà tài trợ  Cô Lương Phương 

Huyền (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc 

xây cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được 

nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông 

thôn nghèo này. 

 
Cầu cũ 

 
Cầu hoàn thành 

 
Khánh thành cầu 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 1 
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

Nguyễn Thanh Liêm

 guyện vọng của  à con ở  p 1,  ã  ỹ   n, 

huyện Cái Bè, tỉnh  iền Giang  in tài t ợ cho cầu 

 ỹ   n 1 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp  Cầu 

được   y dựng qua   nh 500    na    ằng    

tông cốt thép dài  4   ộng  ,    Hội  ừ  hiện 

 ESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài t ợ 

  y dựng cầu với  inh phí tài t ợ 94 t iệu (gồ  

chi phí vật tư và chi phí điều hành). 

Ngày 27 tháng 4/ 017 đã tổ chức  ễ  hởi công 

  y dựng cầu  ỹ   n 1, với sự tha  dự của đồng 

 ào, và  ột số AHCC: AH  guyễn  hanh Li  , 

Lưu Ki  Loan,  guyễn   n  gôi, TH BS 

 ương,  H B i Quang  hanh (Hoa Kỳ), TH 

 guyễn  gọc Dũng. 

 
Lễ Khởi Công cầu 

Đơn vị thi công do  hó  X y Cầu  ừ  hiện 

Phật Gíao Hòa Hão huyện Cái Bè, tỉnh  iền 

Giang đảm trách, dưới sự giá  sát hỗ t ợ  ỹ thuật 

của  hó  AHCC Saigon  

Các v ng nông thôn ở  iền   y có nhiều 

  nh   ch chằng chịt, giao thông   t  hó  h n  

 ượt qua các   nh   ch này  à nh  các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ d ng cho ngư i đi  ộ hoặc cầu 

ván ọp ẹp do dân làm t    ợ.  ay nhiều cầu này 

đã được thay thế dần t ong th i gian gần đ y  ằng 

các cầu   -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i 

      ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đả   ảo ch t  ượng 

và đã được  hánh thành vào ngày 1 tháng 10 n   

2017 

Phát  iểu t ong  uổi Lễ Khánh  hành  AH 

Nguyễn  hanh Li  , đ i diện nhó  AHCC, đã 

thay  ặt nhó  AHCC cả  ơn Nhóm X y Cầu 

 ừ  hiện Phật Gíao Hòa Hảo huyện Cái Bè, tỉnh 

 iền Giang và đồng  ào địa phương đã nỗ  ực 

giúp nhó  AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ 

thiện này  và cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to 

 ớn của Hội  ừ  hiện  ESAF (Hoa Kỳ) đã gởi 

tiền về ủng hộ giúp đỡ  hó  AHCC   y dựng 

các công t ình từ thiện   

 

 
Khánh Thành cầu 

Sau c ng, đ i diện nh n d n địa phương  ày 

tỏ nỗi vui  ừng của nh n d n  hi có được c y 

cầu    tông này thay thế cầu ván,  ày tỏ  òng cả  

 ích và  iết ơn s u  a  nhà tài t ợ  Hội  ừ  hiện 

 ESAF (Hoa Kỳ) và  hó  AHCC Saigon  

 
Khánh Thành cầu 

 h n d n địa phương cho  iết việc   y cầu 

này  à   t thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông  ức thiết ở  iệt nông thôn nghèo này 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 2 
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở  p 1, xã Mỹ Tân, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu 

Mỹ Tân 2 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp. Cầu 

được xây dựng qua kênh 1000 b  nam bằng bê 

tông cốt thép dài 36m rộng 2,2m. Hội Từ Thiện 

VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 

xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 135,5 triệu (gồm 

chi phí vật tư và chi phí điều hành). 

Ngày  7 tháng 4/ 017 đã tổ chức lễ khởi công 

xây dựng cầu Mỹ Tân 2, với sự tham dự của đồng 

bào, chánh quyền địa phương, và  ột số AHCC: 

AH Nguyễn  hanh Li  , Lưu Ki  Loan, 

Nguyễn   n  gôi,  H BS  ương,  H B i 

Quang Thanh (Hoa Kỳ), TH Nguyễn Ngọc Dũng  

 
Lễ Khởi Công cầu  

Đơn vị thi công do Nhóm Xây Cầu Từ Thiện 

Phật Gíao Hòa Hảo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang đã  t ách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật 

của Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có nhiều 

  nh   ch chằng chịt, giao thông   t  hó  h n  

 ượt qua các   nh   ch này  à nh  các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ d ng cho ngư i đi  ộ hoặc cầu 

ván ọp ẹp do dân làm t    ợ.  ay nhiều cầu này 

đã được thay thế dần t ong th i gian gần đ y  ằng 

các cầu   -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i 

      ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành  ảo đảm ch t  ượng 

và đã được  hánh thành vào ngày 1 tháng 10 n   

2017 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH 

Nguyễn  hanh Li  , đ i diện nhó  AHCC, đã 

thay mặt nhóm AHCC cảm ơn   hó  X y Cầu 

Từ Thiện Phật Gíáo Hòa Hảo huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang và đồng  ào địa phương đã nỗ lực 

giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ 

thiện này, và cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to 

lớn của Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã gởi 

tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng 

các công trình từ thiện. 

 

 
Khánh Thành cầu 

Sau cùng, Chính quyền  ã và đ i diện nhân 

d n địa phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, 

bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn s u  a  nhà tài trợ  

Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC 

Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây cầu 

này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 

 
Cầu Khánh Thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 3 
Tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở  p 1, xã Mỹ Tân, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu 

Mỹ Tân 3 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp. Cầu 

được xây dựng qua kênh 1000 b  nam  bằng bê 

tông cốt thép dài 36m rộng 2,2m. Hội Từ Thiện 

VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 

xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 135,5 triệu (gồm 

chi phí vật tư và chi phí điều hành). 

 gày  7 tháng 4/ 017 đã tổ chức lễ khởi công 

xây dựng cầu Mỹ Tân 3, với sự tham dự của đồng 

bào,  và một số AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm, 

Lưu Ki  Loan,  guyễn   n  gôi,  H BS 

 ương,  H B i Quang  hanh (Hoa Kỳ), TH 

Nguyễn Ngọc Dũng  

 
Lễ Khởi Công cầu  

Đơn vị thi công do Nhóm Xây Cầu Từ Thiện 

Phật Gíao Hòa Hảo huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang đả  t ách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật 

của Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có nhiều 

  nh   ch chằng chịt, giao thông   t  hó  h n  

 ượt qua các   nh   ch này  à nh  các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ d ng cho ngư i đi  ộ hoặc cầu 

ván ọp ẹp do dân làm t    ợ.  ay nhiều cầu này 

đã được thay thế dần t ong th i gian gần đ y  ằng 

các cầu   -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i 

      ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành  ảo đảm ch t  ượng 

và đã được  hánh thành vào ngày 1 tháng 10 n   

2017 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành AH 

Nguyễn  hanh Li  , đ i diện nhó  AHCC, đã 

thay mặt nhóm AHCC cả  ơn Nhóm Xây Cầu 

Từ Thiện Phật Gíáo Hòa Hảo huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang và đồng  ào địa phương đã nỗ lực 

giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ 

thiện này, và cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to 

lớn của Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã gởi 

tiền về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng 

các công trình từ thiện. 

 

 
Khánh Thành cầu 

Sau cùng, đ i diện nh n d n địa phương  ày 

tỏ nỗi vui mừng của nh n d n  hi có được cây 

cầu bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng cảm 

kích và biết ơn s u  a  nhà tài t ợ  Hội Từ Thiện 

VESAF (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây cầu 

này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 

 

 
Cầu Khánh Thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU CẢ LANG 2 
Tại huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở xã Giai 

Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Cần  hơ  

xin tài trợ cho cầu Cã Lang 2 thay thế cầu 

khỉ cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng bằng 

bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m.  Bà 

Ph m Thị Sữ cùng cô Thy Linh Lê (Hoa 

Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ $91 

triệu VN xây dựng cầu (gồm chi phí vật tư 

và điều hành). 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

t ách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

 
Cầu khỉ cũ 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu  ván do dân làm t   

 ợ.  ay nhiều cầu này đã được thay thế 

dần t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu 

  -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i    

   ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đảm bảo 

ch t  ượng và đã được khánh thành vào 

ngày 11 tháng 11/2017. 

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành  

AH Nguyễn  hanh Li  , đ i diện nhóm 

AHCC, đã thay  ặt nhóm AHCC cả  ơn  

đồng  ào địa phương đã nỗ lực giúp nhóm 

AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác từ 

thiện này. Và cũng  hông qu n ghi nhớ 

công ơn to  ớn của Bà Ph m Thị Sữ cùng 

cô Thy Linh Lê (Hoa Kỳ) đã tài t ợ xây 

dựng cầu. 

 

 
Cầu hoàn thành 

Sau cùng, đ i diện nh n d n địa 

phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này thay thế 

cầu khỉ cũ,  ày tỏ lòng cảm kích và biết ơn 

sâu xa  nhà tài trợ Bà Ph m Thị Sữ cùng 

cô Thy Linh Lê (Hoa Kỳ)  và Nhóm 

AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc 

xây cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được 

nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt nông 

thôn nghèo này. 

 
Cầu hoàn thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TƯ TRÂM 
Tại xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Thanh Liêm

 

Nguyện vọng của bà con ở xã An L c 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc    ng   in 

tài trợ cho cầu  ư      thay thế cầu khỉ 

cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép dài 19m rộng 2,2m do AH 

Nguyễn   n Hiệp đã nhanh chóng vận 

động  Cty TNHH May Thêu THUẬN 

PHƯƠ G Q6, Tp HCM  tài trợ 77 triệu 

đồng (chi phí vật tư). 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu ván do dân làm t   

 ợ.  ay nhiều cầu này đã được thay thế 

dần t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu 

  -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i    

   ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đảm bảo ch t 

 ượng và đã được khánh thành vào ngày 7 

tháng 1 n    018  

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành  

AH Ngyễn   n Hiệp cảm đồng  ào địa 

phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn 

thành tốt đẹp công tác từ thiện này và 

cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to  ớn 

của Cty TNHH May Thêu THUẬN 

PHƯƠ G Q6,  p HC   đã tài t ợ xây 

dựng cầu. 

Sau cùng, đ i diện nh n d n địa 

phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này thay thế 

cầu khỉ cũ,  ày tỏ lòng cảm kích và biết ơn 

sâu xa nhà tài trợ Cty TNHH May Thêu 

THUẬ  PHƯƠ G Q6,  p HC  và 

Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây 

cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 

 

 
Cầu khỉ cũ 

 
Cầu hoàn thành 

 
Cầu hoàn thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO CÁCH 
Tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở  ã Đông 

Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Cần 

 hơ   in tài t ợ cho cầu Xẻo Cách thay thế 

cầu cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. 

AH Nguyễn   n Hiệp đã nhanh chóng 

vận động Nhóm B n Hữu Công Chánh 

Phú Thọ Saigon  tài trợ 130 triệu   Đ 

(gồm chi phí vật tư 100 t iệu  và chi phí 

nhân công 30 triệu).  

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu  ván do dân làm t   

 ợ.  ay nhiều cầu này đã được thay thế 

dần t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu 

  -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i    

   ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đảm bảo ch t 

 ượng và đã được khánh thành vào ngày 7 

tháng 1 n    018  

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành,  

AH Ngyễn   n Hiệp cá  ơn đồng  ào địa 

phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn 

thành tốt đẹp công tác từ thiện này. Và 

cũng  hông qu n ghi nhớ công ơn to  ớn 

của Nhóm B n Hữu Công Chánh Phú Thọ 

Saigon  đã tài t ợ xây dựng cầu. 

Sau c ng, đ i diện nh n d n địa 

phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này thay thế 

cầu cũ,  ày tỏ lòng cảm kích và biết ơn s u 

xa nhà tài trợ Nhóm B n Hữu Công Chánh 

Phú Thọ Saigon  và Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây 

cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 

 

 
Cầu cũ 

 
Cầu hoàn thành 

 
Cầu hoàn thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ ĐỨC ĐÔNG 
Tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở  xã Mỹ Đức 

Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin 

tài trợ cho cầu Mỹ Đức Đông thay thế cầu 

khỉ cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng bằng 

bê tông cốt thép dài 36,5m rộng 2,2m. Hội 

VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp 

ứng tài trợ 6000 USD xây dựng cầu (gồm 

chi phí vật tư và điều hành). 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

 
Cầu khỉ cũ 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu  do dân làm t    ợ. 

 ay nhiều cầu này đã được thay thế dần 

t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu   -

tông ch c ch n, an toàn cho các  o i      

 ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đảm bảo ch t 

 ượng và đã được khánh thành vào ngày 

19 tháng 1/2018. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành 

 H BS  ương, đ i diện Hội VESAF (Hoa 

Kỳ), đã  cả  ơn  đồng  ào địa phương đã 

nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt 

đẹp công tác từ thiện này   à cũng  hông 

quên ghi nhớ công ơn to  ớn của Hội 

VESAF (Hoa Kỳ) đã tài t ợ xây dựng cầu. 

Sau cùng, Chính quyền  ã và đ i diện 

nh n d n địa phương  ày tỏ nỗi vui mừng 

của nh n d n  hi có được cây cầu bê tông 

này thay thế cầu khỉ cũ,  ày tỏ lòng cảm 

kích và biết ơn s u  a Hội VESAF (Hoa 

Kỳ)  và Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho biết việc xây 

cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 

 

 
Cầu hoàn thành 

 

 
Cầu hoàn thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MỸ TÂN 4 
“Tình Ái Hữu, Nghĩa Xóm Làng” 

Tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở xã Mỹ Tân, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  xin tài trợ cho cầu Mỹ 

Tân 4 thay thế cầu khỉ đu đưa  ằng cầu đúc vĩnh 

cửu. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép 

dài 25m rộng  ,    AH L    n S   đã nhanh 

chóng vận động các AH và TH CC  tài trợ 92 

triệu đồng   , t ong đó  hó   hiện Nguyện 

Sơn  a  tài t ợ 41 triệu, xây dựng cầu; nhưng 

chưa có dự án nào như cầu Mỹ Tân 4, mà hầu hết 

ngư i đầu tư và   y dựng là các AHCC trên toàn 

thế giới  Điều đó đã nói   n tinh thần phục vụ và 

sự thương y u th m thiết của AHCC chúng ta đối 

với đồng bào nghèo khó t i quê nhà, cả đ i họ chỉ 

"mặt  á  đ t,  ưng  á  t  i" 

Danh sách ân nhân tài trợ là các Ái hữu và 

thân hữu Công Chánh:  

1. BS Thiện (VN)                                           1 Triệu   Đ.  

2. Ông Nguyễn Ngọc Lể (VN)                       2 Triệu VND.  

3. AHCC Ngô Anh Tề (Hoa Kỳ)                         100 USD.  

4  AHCC L  v n S   (Hoa Kỳ)                          100 USD.  

5  AHCC L  v n   ương,  hanh   n (Canada) 500 CAD.  

6. AHCC Nguyễn Đình Duật (Hoa Kỳ)               100 USD.  

7. AHCC Nguyễn Thành Phùng & Châu Thị Phước (USA)  

                                                                              300 USD.  

8. AHCC Nguyễn v n Đề (Canada)               5 Triệu VND.  

9. Ông bà Lê Quốc Dưc – Phi (Hoa Kỳ)              100 USD.  

10  Ông   à v n  u (Hoa Kỳ)                              100 USD.  

11. AHCC Lâm Diệp     (Canada)              2 Triệu VND.  

12.Ông bà Tánh T Le & Tuyết H Huỳnh (USA)  200 USD.  

13. Ông bà Mỹ Xuân Hồ - Hiệp (Hoa Kỳ)           300 USD. 

14  Ông  à Phước Lai (Canada)                     2 Triệu VND.  

15. Nhóm Thiện Nguyện Sơn  a  (Hoa Kỳ)   1,900 USD.  

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách, 

dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có nhiều 

  nh   ch chằng chịt, giao thông   t  hó  h n  

 ượt qua các   nh   ch này  à nh  các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ d ng cho ngư i đi  ộ hoặc cầu  

do dân làm t    ợ.  ay nhiều cầu này đã được 

thay thế dần t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu 

  -tông ch c ch n, an toàn cho các  o i       ánh 

 ưu thông thuận  ợi.Công t ình đã hoàn thành đảm 

bảo ch t  ượng và đã được khánh thành vào ngày 

19 tháng 1/2018. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AHCC 

Huỳnh Thị Duy Oanh, thành viên Nhóm Thiên 

Nguyện Sơn  a , đã  cả  ơn  đồng  ào địa 

phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành 

tốt đẹp công tác từ thiện này, và cũng  hông qu n 

ghi nhớ công ơn to  ớn của các AH và  HCC đã 

tài trợ xây dựng cầu. 

Sau c ng,  đ i diện nh n d n địa phương  ày 

tỏ nỗi vui mừng của nh n d n  hi có được cây 

cầu bê tông này thay thế cầu khỉ cũ,  ày tỏ lòng 

cảm kích và biết ơn s u  a các nhà tài t ợ  và 

Nhóm AHCC Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây cầu 

này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 

 

 
Cầu cũ 

 
Cầu hoàn thành 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU HÒA MỸ 
Tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở xã Hòa Mỹ, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  xin tài 

trợ cho cầu Hòa Mỹ. Cầu được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép dài 16,6m rộng 2,2m 

do Hội VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng  

tài trợ 5045 USD (chi phí vật tư và điều 

hành). 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Các v ng nông thôn ở  iền   y có 

nhiều   nh   ch chằng chịt, giao thông   t 

 hó  h n   ượt qua các   nh   ch này  à 

nh  các cầu khỉ ch nh v nh chỉ d ng cho 

ngư i đi  ộ hoặc cầu  do dân làm t    ợ. 

 ay nhiều cầu này đã được thay thế dần 

t ong th i gian gần đ y  ằng các cầu   -

tông ch c ch n, an toàn cho các  o i      

 ánh  ưu thông thuận  ợi. 

Công t ình đã hoàn thành đảm bảo ch t 

 ượng và đã được khánh thành vào ngày 

16 tháng 1/2018. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  

TH BS  ương, đ i diện Hội VESAF t i 

VN, cả  ơn đồng  ào địa phương đã nỗ 

lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp 

công tác từ thiện này và cũng  hông qu n 

ghi nhớ công ơn to  ớn của Hội VESAF 

(Hoa Kỳ)  đã tài t ợ xây dựng cầu.  

Sau cùng, đ i diện nh n d n địa 

phương  ày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

 hi có được cây cầu bê tông này, bày tỏ 

lòng cảm kích và biết ơn s u  a Hội 

VESAF (Hoa Kỳ) và Nhóm AHCC 

Saigon. 

 h n d n địa phương cho  iết việc xây 

cầu này là r t thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 

 
Cầu đã hoàn thành 

 

 
Cầu đã hoàn thành 

 

 
Cầu đã hoàn thành 

 


