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Tưởng Nhớ Bạn Cố Tri Lê Thành Trinh
Gia đình Nguyễn Văn Mơ
- Trụ cầu, trụ đầu cầu xây trên nền móng
vững chắc hoặc xây trên cừ BTCT (Bê Tông Cốt
Thép) hay cừ ống thép.
- Vày cầu bằng đủ kích thước (chiều dài
và chiều ngang) bằng đan BTCT, bằng đà BTCT
hoặc bê tông tiền áp ở trên lót đan BTCT.
- Cống vuông BTCT (thật ra là cống hình
chữ nhật) đủ cỡ v.v…

Từ trái ngồi AH Trinh và AH Mơ, đứng chị Trinh và chị
Mơ

Mỗi thành phần công trình như trên đều
có kèm theo bảng kê vật liệu như cốt thép, sạn,
cát, ximăng v.v… Nhờ thế mà công tác thiết lập
đồ án được nhanh chóng hơn trước kia rất
nhiều.

Anh Lê Thành Trinh đã qua đời ngày 4 tháng 10
năm 2020 vừa qua tại Baton Rouge, Louisiana.
Gia đình anh và gia đình tôi vốn đã có mối quan
hệ mật thiết với nhau: Anh Trinh và tôi cùng học
chung một khóa KSCC (Khóa 4 năm 1956) và
cùng phục vụ với nhau tại Tổng Nha Kiều lộ
trong một thời gian dài. Còn chị Trinh (nhũ danh
Lê Thị Hằng Nga) là bạn học với bà xã tôi ở
trường tiểu học công giáo tại Đà Nẵng. Khi chị
ra Huế học ở trường trung học công giáo
Providence, thì tôi đã ra trường Cao Đẳng Công
Chánh và đang làm Phó Ty Công Chánh Thị xã
Huế. Vì vậy, mỗi lần anh Trinh ra thăm bồ, tôi
làm tài xế để hai anh chị gặp nhau. Chị Trinh
chơi đàn piano rất hay.

Các công trình do anh thiết lập đồ án
trong chương trình Viện trợ Mỹ nhiều không kể
xiết: các cầu trên QL1 ở tỉnh Khánh Hòa, Quảng
Ngãi và Quảng Nam, 12 cầu trên QL 13, cầu Cái
Khế ở thị xã Cần Thơ và cầu Phú Xuân ở thành
phố Huế v.v…

Đó là lý do vì sao tôi biết rõ về đời tư cũng như
đời công của anh Trinh.

Cuối năm 2017, nghe anh sức khỏe
không được tốt, vợ chồng tôi có qua Baton
Rouge thăm anh (xin xem hình ảnh trên) và đau
đớn thay nay anh đã ra đi.

T

rong suốt quãng đời nghề nghiệp,
anh Trinh đều rất tận tụy với công
tác thiết lập đồ án và xây cất cầu cống. Hình
như đây là sở thích của anh. Công trình cuối
cùng của anh tại Louisiana là một cái cầu treo,
có lẽ quý ái hữu đã biết. Vì vậy, để danh chính
ngôn thuận, ta nên gọi anh là Kỹ Sư Cầu Cống
(Bridge Engineer) thay vì Kỹ Sư Công Chánh
(Civil Engineer).
Anh đã có công cải thiện lề lối thiết lập hồ
sơ đồ án cầu bằng cách thiết lập trước các họa
đồ mẫu đủ loại để áp dụng khi cần:

Sau khi Tổng Cuộc Kiều Lộ được thành
lập, công tác thiết lập đồ án được giao cho Sở
Đồ Án (do anh Mai Hiệp Thành cũng là bạn
đồng khóa với tôi đảm nhận) thuộc Khối Đồ Án.
Sở Nghiên cứu cầu của anh Trinh được đổi
thành Sở Công Tác thuộc Khối Công Tác. Tuy
gọi là Sở Công Tác, nhưng chủ yếu vẫn là công
tác xây cất cầu cống, cho nên nhiệm vụ của anh
Trinh không thay đổi bao nhiêu.

Trên đây là đôi lời tôi tưởng nhớ anh
Trinh và một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng chị
Trinh và các cháu Trung, Trang, Trường, Triết
và cầu nguyện linh hồn anh sớm về Nước
Chúa.
Gia đình Nguyễn Văn Mơ

