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AHCC Sài Gòn Làm Công Tác Từ Thiện 
Nguyễn Thanh Liêm và Trần Trung Trực 

rong năm nay nhóm AHCC Sài Gòn làm 
rất nhiều công tác xã hội. Đặc biệt 2 công 

tác dưới đây do hội VESAF tài trợ. 

1- Công tác xây dựng đường An Lạc tại ấp 
Phèn Đen, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng: Hiện nay ấp Phèn Đen 
có một khu dân cư nằm cách biệt bên sông 
nhỏ có khoảng  40 hộ, hơn 200 người. Do đó, 
hằng ngày có khoảng hàng trăm lượt người và 
học sinh qua lại, nhưng do điều kiện kinh tế 
còn khó khăn nên nơi đây chưa được đầu tư 
xây dựng đường, nhân dân đi làm và học sinh 
đi học rất nhiều vất vả, thường hay té ngã nhất 
là vào mùa mưa. Để phục vụ cho việc đi lại 
của nhân dân cũng như các em học sinh được 
đi lại thuận tiện, UBND thị trấn An Lạc Thôn, 
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xin tài trợ cho 
xây dựng đường Bê Tông tại ấp Phèn Đen. 
Đường có chiều dài 818 mét, bề rộng 1 mét, 
dày 8 phân, do hội VESAF (Hoa Kỳ)  tài trợ 50 
triệu tiền VN. 

 

 

2- Công tác xây dựng giếng nước tại ấp An 
Thới, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, 
tỉnh SócTrăng: Để phục vụ 300 người dân và 
470 học sinh có nước sạch xử dụng, UBND thị 
trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 
Trăng xin tài trợ cho xây dựng giếng nước 
sạch để người dân nơi đây và học sinh của 
trường cùng xử dụng. Chiều sâu khai thác 
90m, lượng nước khai thác xử dụng 
25m3/ngày đêm, do Hội VESAF (Hoa Kỳ)  tài 
trợ 169.1 triệu tiền VN. 

 

 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 
trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 
nhóm AHCC Sài Gòn. Hai công trình trên đã 
hoàn thành đảm bảo chất lượng và đã được 
khánh thành vào ngày 8  tháng 5 năm 2020. 

Nhân dân địa phương cám ơn hội 
VESAF đã tài trợ và nhóm AHCC Sài Gòn đã 
giúp xây dựng hai công tác trên cho dân chúng 
khỏi bị tai nạn khi trời mưa, đi lại dễ dàng và 
có nước sạch để dùng. 

Chúc nhóm AHCC Sài Gòn luôn khỏe 
mạnh và làm những công tác giúp ích cho dân 
nghèo và hội VESAF luôn tài trợ. 
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