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 Khoá 17 KSCC là khoá kỹ sư công chánh 

và địa chánh được tuyển chọn vào Đại Học 

Bách Khoa Phú Thọ năm 1974 và ra trường 

năm 1979. Đây là khoá cuối cùng được tuyển 

chọn vào trường trước 1975. Sau năm 1975, 

sinh viên khoá nầy được đổi tên là ACC74 rồi 

sau đó lại phân thành ba ngành Cầu Đường, 

Xây Dựng, Thuỷ Lợi nên có tên là ACD74, 

AXD74, ATL74. Tuy là em út trong gia đình 

công chánh nhưng anh em khoá 17 lại rất đoàn 

kết. Nhìn lại những sinh hoạt ái hữu của anh 

em khoá nầy tôi rất thán phục như:  

 1. Cùng với các bạn bên Hoá, Điện, Công 

Nghệ ... Khoá 17 đã tổ chức được một đại hội 

cựu sinh viên A74 tại Toronto - Canada năm 

2004. 

 2. Hàng năm vào ngày Tết Dương Lịch 

(1/1) thì khoá hội họp với nhau để coi ai còn ai 

mất. Trong dịp nầy anh em có mời những thầy 

cũ về chung vui để tri ơn những người đã 

giảng dạy mình. 

 3. Dịp hội ngộ hàng năm cũng là lúc bạn 

bè A74 đóng góp cho quỷ từ thiện để giúp đỡ 

những người khó khăn. Đây là một điều rất 

đáng khâm phục. Xin kể ra vài project mà các 

bạn  đã thực hiện được: 

  a. Giúp đỡ tài chánh cho con gái của 

anh Lê văn Trực và chị Nguyễn thị Luyện 

(KSCC khoá 13 – cả hai đều đã mãn phần), 

đồng thời trao nhiều học bổng cho các sinh 

viên công chánh nghèo và học giỏi. 

  b. Cứu trợ bão lụt Miền Trung năm 

2007 với ngân khoảng gần 40 triệu VNĐ. 

  c. Mở rộng một cây cầu ở Quảng Nam 

từ 1,3 mét lên 3,4 mét với chiều dài cầu: 56 

mét. Kinh phí: 80 triệu. (Trước đây đã có 4 

người chết và 50 người bị thương ở đây do cầu 

quá hẹp nên dễ té xuống sông). 

  d. Giúp đỡ cho cháu Đào thị Lài bị 

bướu trọng miệng đi điều trị tại Mỹ. Kinh phí 

trên 3.000 đô la. 

  e. Đóng góp cho Nhà May Mắn (của cô 

Tim): trên 18 triệu VNĐ và 2.100 đô la. 

  f. Tiếp sức đến trường cho các học sinh 

nghèo xã Phước Chỉ - Tây Ninh. Kinh phí trên 

14 triệu VNĐ. 

 4. Anh em cũng thực hiện được một cuốn 

kỷ yếu riêng cho lớp mình. 

 5. Anh em A74 có website riêng theo địa 

chỉ: www.phutho74.com. Các thông tin trên 

đây đa số đều được lấy từ website trên đây. 

 Hai nhân vật được nhắc tên nhiều nhất 

trong lớp nầy và có công trong việc hội họp, rủ 

rê, thân hữu là hai bạn Trần viết Hiếu và 

Nguyễn hải Đà. 

 

 Khoá 17 là một khoá thuộc đàn em mà đã 

làm được nhiều điều rất đáng khen nên tôi 

mạnh dạn viết vài hàng để ái hữu chúng ta 

cùng hoan hô một tiếng./. 

 

 
Mở rộng một cây cầu tại Quảng Nam do sự 

đóng góp của anh em khoá A74. 

 

http://www.phutho74.com/

