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Đi thăm cầu Dây Văng Cần Thơ
Lê văn Sâm (thực hiện DVD)
Khưu tòng Giang
(phỏng ghi lại theo DVD và tài liệu online.)
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2010 một số Ái
Hữu Công Chánh Sài Gòn cùng các vị phu
nhân đã tập họp tại nhà AH Lê chí Thăng ở khu
cư xá Đô Thành Bàn Cờ để chờ xe chở đi tham
quan cầu Cần Thơ. AH Thăng đại diện AHCC
Sài Gòn đã đứng tổ chức và phối họp với AH
Trần văn Quình đại diện AHCC Cần Thơ /Vĩnh
Long.
Tháp tùng chuyến du hành là một AHCC
Việt Kiều LÊ VĂN SÂM, hiện đang sinh sống
tại Oaklohama City tiểu bang Oaklohama Hoa
Kỳ. Anh Sâm năm nay đã ngoài 70 nhưng anh
thích đi du lịch nhất là tại Việt Nam với hành
trang là chiếc máy ảnh và quáy quay phim.
Anh đã ghi lại tất cả nơi anh đã đi qua qua
các DVD, hơn nữa anh đã theo phái đoàn du
lịch tham quan cầu Cần Thơ nên mới có bài
viết nầy.
Sau khi các AH tập họp đầy đủ chiếc xe lăn
bánh hướng về miền Hậu Giang trên Quốc Lộ
số 1.
Danh sách các AHCC và các phu nhân
tham dự chuyến du hành:
Lê chí Thăng, trưởng phai đoàn,
Lê văn Ba,
Hồ ngọc Diệu,
Nguyền đình Dương,
Nguyễn ngọc Giao,
Đặng Huấn,
Nguyễn hứa Kiểu,
Nguyễn vĩnh Long,
Nguyễn công Miêng,
Nguyễn văn Nhạn,
Nguyễn thành Phùng,
Tô hữu Quỵ,
Vĩnh Quý,
Lê văn Sâm (AH tại Okahoma),
Huỳnh Tâm,
Châu đình Thanh,
Vĩnh Thuận,
Nguyễn văn Truyện,
và anh chị BS Lê xuân Lộc

Phái đoàn khởi hành khoảng 6 giờ sáng, dự
định tới Cần Thơ khoảng 9 giờ nhưng xe phải
ngừng vì bị trục trặc dọc đường và một lần đổ
xăng.
Khi xe chạy qua cầu Mỹ Thuận thì mới nhớ
tới dự án Cầu Mỹ Thuận là do sự họp tác của
chánh phủ Australia (nhà thầu Maunsell
Mclntyre
&
Baulderstone
Hornibrook
Engineering) và Việt Nam. Khởi công vào năm
1997 và hoàn thành ngày 31 tháng 3 năm 2000
(chỉ trong vòng có 33 tháng, 3 tháng trước dự
định). Cầu nầy đã được khánh thành ngày 21
tháng 5 năm 2000.

Bến phà Mỹ Thuận ngày trước
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Khi xe vào tới ngã ba Quốc Lộ 1 vào cầu
mới Cần Thơ (phía Vĩnh Long) thì được AH
Trần văn Quình hướng dẫn một số AHCC Cần
Thơ / Vĩnh Long tiếp đón.
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Cầu Cần Thơ với nhịp chánh (main span)
dài 550 m, phần cầu chính gồm 3 đoạn dài tổng
cộng 2750 m (Đoạn Hướng Bắc-Sài Gòn dài
520 m, đoạn Giữa-Dây Văng dài 1010 m, đoạn
Hướng Nam -Cà Mau dài 1220 m). Chiều dài
của toàn thể cầu Cần Thơ (phần chính 2.75 km
cộng với chiều dài các cầu dẫn –access roads
13.1 km) là 15.85 cây số. Bề rộng cầu là 23.1m
gồm có 4 lằn xe (lane) 3.5m x 4 và 2 lằn bộ
hành 2.75m x 2.

Các AH Thăng, Quình, Ba, Tâm, và Nhạn

AH Quình trước là Trưởng Khu Nam Công
Chánh Cần Thơ, năm nay đã 92 tuổi nhưng rất
khỏe mạnh, đi đứng vững chải, lời nói dỏng
dạc, mạch lạc và lưu loát đã hướng dẫn xe phái
đoàn lên cầu Cần Thơ và ngừng ở giữa cầu.
Các AHCC xuống xe để thưởng thức quang
cảnh cầu mới. Các máy ảnh và máy quay phim
lại có dịp hoạt động liên tục, chụp các ảnh kỹ
niệm với các bạn đồng nghiệp ngay giữa một
cầu treo, một công trình có thể nói là lớn nhất
của Việt Nam và của Đông Nam Á.

Cầu khởi công ngày 25 tháng 9 năm 2004.
Dự trù hoàn tất vào cuối năm 2008. kinh phí
xây cất là 4832 tỷ đồng VN tương đương với
342.6 triệu đô la Mỹ do nhà thầu Nhật Bản
Nippon Koei-Chodai thiết kế và thi công bởi
các nhà thầu Nhật khác Taisei Co., Kajima
Construction và Nippon Steel và các nhà phụ
thầu Pháp (sub contractors).

Cầu Mỹ Thuận trên sông Me Kong thuộc tỉnh Vĩnh Long

Cầu Cần Thơ là cây cầu bắc qua sông Hậu,
nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long
Toàn tuyến dự án dài 15,85km với điểm
khởi đầu tại Km 2061 trên QL1 thuộc huyện
Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, đi tránh QL1 và
thành phố Cần Thơ, vượt qua sông Hậu ở cách
bến phà hiện hữu về phía hạ lưu 3,2km.

Công trình xây cất trụ cầu dây văng Cần Thơ
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Cầu Dẫn Cầu Cần Thơ sụp đổ:
Nhưng vào 8 giờ sáng ngày 26 tháng 9,
2007, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi
đoạn cầu dẫn-approach ramp 90 mét, (30 mét
cao hơn so với mặt đất) sụp đổ, trên đó có hơn
250 kỹ sư và công nhân làm việc Số người chết
khoảng 59 người và bị thương khoảng 140
người.
Theo các nguồn tin khác nhau, cầu sập là
do nhiều nguyên nhân:
- Các giới chức cho là mưa nhiều làm mềm
nền móng (soften the foundation) nơi xây dựng
giàn giáo.
- Việc tháo gở giàn giáo quá sớm (early
removal of scaffolding) trong khi bêtong đổ chỉ
có 2 ngày.
- Nguyên nhân rõ nhất là giàn giáo bị lún
xuống và bị dịch chuyển, vì giàn giáo đã được
xây dựng trên nền đất đắp không được đầm nén
và xử lý kỹ thuật thấu đáo trong lúc đó còn
phải chịu một sức nặng hàng ngàn tấn bê tông
của các sàn cầu. Khi một số sàn cầu rơi xuống
theo hướng lệch tâm đã xô đẩy một vài trụ cầu
chính gảy hoặc xê dịch (ý kiến của KS THQ
VN).
- Một ý kiến khác là có thể gây ra bởi đất
chùi (landslides) gần bờ sông buộc giàn giáo
phải di chuyển.

Cầu dẫn cầu Cần Thơ sụp đổ ngày 26 tháng 9,
2007

Cuối cùng cầu cũng được hoàn tất vào ngày
16 tháng 4 năm 2010, và được khánh thành
ngày 24 tháng 4,2010.
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Nhắc lại phái đoàn sau khi thăm viếng cầu,
lên xe để về hướng Cần Thơ, ghé qua "Văn
Phòng Công Ty Quản Lý Cầu Cần Thơ" để họp
mặt với các AHCC Cần Thơ/ Vĩnh Long.
Các AHCC miền nam hiện diện tiếp đón
đoàn AHCC Sài Gòn gồm có:
Các AH Trần văn Quình,
Nguyễn sĩ Cẩm,
Phạm thanh Liêm.

Các AHCC Cần Thơ/ Vĩnh Long họp mặt
tại Văn Phòng Công Ty Quản Lý Cầu Cần Thơ.

AH Phạm quang Dự, Giám Đốc Công Ty
Khai Thác Cầu Cần Thơ vắng mặt vì bận công
chuyện. AH Quình trong buổi họp măt, giải lao
đã chào đón phái đoàn Sài Gòn và ngỏ lời cám
ơn AH Dự và các AH Nghĩa, Trường... có nhả
ý cho mượn văn phòng để tiếp đón phái đoàn
Sài Gòn.

Các AH/TH dùng bửa trưa tại nhà hàng Hoa Sứ

Sau khi nghĩ ngơi và giải lao, các AHCC đã
trực chỉ nhà hàng HOA SỨ để dùng bửa trưa.
Địa điểm nhà hàng nằm cạnh bờ sông, ngó
thẳng thấy cầu Cần Thơ phía xa.
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Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, các
AHCC Sài Gòn Cần Thơ ngậm ngùi chia tay và
hẹn nhau một lần khác.
Lộ trình đi về, xe trở lại Vĩnh Long, đi ngã
Chợ Lách, qua phà Đình Khao, ghé tỉnh Bến
Tre uống nước dừa.
Trên đường về xe dừng lại quán cháo cá
Cây Sung tại Tân An để thưởng thức món cháo
cá thơm ngon độc đáo trước khi trở lại Sài Gòn
và sau đó quyến luyến chia tay sau chuyến đi
ngoạn mục, đầy thú vị, và gặp gỡ các AH Miền
Nam để thắt chặc thêm tình đồng nghiệp.
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Cầu Cần Thơ hoàn thành tháng 4, năm 2010

Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Cần Thơ
sau lễ khánh thành ngày 24 tháng 4, năm 2010.

