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 Gia đình cố AH  PHẠM MINH CẢNH và AHCC SÀI GÒN  

làm công tác từ thiện tại tỉnh TRÀ VINH  

Nguyễn Thành Phùng 

 Kính thưa quí Ái-Hữu, tôi xin phép được 

vào đề bài tường thuật này hơi …” không giống 

ai “một chút! Xin mời quí AH đọc lại những 

dòng tự giới thiệu của Lá Thư Ái-Hữu Công  

Chánh thường được in ở bìa sau của các Lá 

Thư: “ … Lá Thư Ái-Hữu Công Chánh chỉ là 

một mớ tình cảm bằng hữu, những tình thân 

còn lại giữa những đồng nghiệp … Lá Thư chỉ 

mong làm được việc hữu ích nhỏ nhất có thể 

được: “ giữ cho còn có nhau “Là  một người 

gia nhập gia đình AHCC quá  trễ (hơn 3 năm 

nay), mặc dù đã làm các công việc trong ngành 

công chánh từ lúc ra trường cho đến khi nghỉ 

hưu (gần 36 năm). Và sau khi được xem là một 

AHCC, tôi được tiếp xúc ngay các bản  

photocopy LTAHCC (bản chính gởi về từ Hoa 

Kỳ) , tôi “mê” ngay các quyển LTAHCC này . 

Lá Thư đã làm được …quá nhiều việc để “giữ 

cho còn có nhau” ! Chính nhờ LTAHCC số 96 

mà nhóm AHCC Sài Gòn mới có cơ hội làm từ 

thiện với danh xưng “Ái-Hữu Công-Chánh”!  

 

 
 

Trong trang “Tin Buồn”, ban Phụ Trách Lá 

Thư đã đăng tin AH Phạm Minh Cảnh từ trần 

và lời chia buồn với tang quyến và cầu nguyện 

hương hồn người quá cố sớm được về miền 

vĩnh cửu. AH Lưu Kim Loan vốn là học trò và 

cũng là nhân viên dưới quyền của cố AH Phạm 

Minh Cảnh tại Tổng Nha Kiến Thiết trước năm 

1975, đã tặng quyển LTAHCC số 96 cho anh 

Phạm Minh Tâm (con của cố AH Phạm Minh 

Cảnh) , Việt kiều tại Pháp, khi anh Tâm về Sài 

Gòn dự lễ cầu siêu cho cha. Sau khi xem LT số 

96 này, anh Tâm đã đến nhà AH Lê Chí Thăng, 

gặp một số AHCC Sàigòn và nêu ý định của 

gia đình trao số tiền 30 triệu đồng (hoặc hơn, 

nếu cần) cho nhóm AHCC Sàigòn để nhờ làm 

từ thiện. Anh Tâm còn cho biết gia đình muốn 

làm cầu, đường nông thôn trong địa hạt tỉnh 

Trà Vinh, là quê hương của cố AH Phạm Minh 

Cảnh. Sau đó anh Tâm trở về Pháp và nhờ 

người anh là Phạm Minh Chí (kỹ sư 

ponts&chaussées), đang là kỹ sư cố vấn của 

một công ty địa ốc tại Sàigòn, làm việc tiếp với 

AHCC Sàigòn để cùng phối hợp thực hiện ý 

định của gia đình. 

 

 Ngày 20/8/2011, các anh trong nhóm 

AHCC Sàigòn gồm có các AH Lê Chí Thăng, 

Tô Hữu Quỵ, Vĩnh Thuấn đi Trà Vinh, xe ghé 

qua nhà AH Dươmg Bá Thế để mời tham gia 

khảo sát tại nơi sẽ làm công tác từ thiện. AH 

Thế nguyên là Trưởng ty Công Chánh tỉnh Trà 

Vinh từ tháng 4/1973 đến 30/4/1975, hiện đang 

có một người cháu gọi bằng bác, làm việc tại 

một ngân hàng ở thị xã Trà Vinh, cho biết tại 

xã Ngãi Xuyên đã có một số nhà hảo tâm trong 

và ngoài nước giúp dân địa phương làm cầu, 

đường nông thôn trong các năm vừa qua. Kết 

quả, sau khi khảo sát thực địa và họp bàn với 

chính quyền địa phương, nhóm AHCC quyết 

định chọn 1 trong 2 phương án: sửa chữa mặt 

gỗ cầu sắt Xoài Xiêm hoặc trải tiếp mặt đường 

bằng bêtông ximăng cho con đường đi  xuyên 

ấp Xóm Chòi, cả hai đều thuộc xã Ngãi Xuyên, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh . 

 

 Phương án sửa chữa mặt cầu Xoài Xiêm 

được anh Phạm Minh Chí lựa chọn và đồng ý 

tăng số tiền tài trợ lên 42,5 triệu đồng để thay 

ván toàn bộ mặt cầu. Tuy nhiên,  sau đó được 
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biết cầu này đã có dự án làm mới bằng cầu 

bêtông cốt sắt và sẽ khởi công vào đầu năm 

2012 nên AHCC Sàigòn phải thuyết phục anh 

Chí đồng ý chuyển sang làm đường.  

 

 
 

 Ngày 17/9/2011, nhờ người cháu cho ý 

kiến, AH Thế đã đến chùa Long Hoà tại xã 

Ngãi Xuyên, gặp đại đức Thích Nguyên Ngọc, 

trụ trì chùa, để nhờ hướng dẫn khảo sát kỹ hơn 

đoạn đường sẽ trải mặt bêtông ximăng tại ấp 

Xóm Chòi và đưa ý kiến nhờ chùa giúp AHCC 

Sàigòn quản lý vốn để trả tiền mua vật liệu 

trong thời gian dân địa phương trải bêtông mặt 

đường.  

 

 
 

 Ngày 22/9/2011, sau khi nhận được ý kiến 

của AH Thế, AH Thăng đã nhờ AH Lưu Kim 

Loan đại diện AHCC Sàigòn đến xã Ngãi 

Xuyên để làm việc với chủ tịch xã và đại đức 

Thích Nguyên Ngọc và ký biên bản chính thức 

v/v nhóm AHCC Sàigòn cung cấp vốn, chính 

quyền xã huy động nhân công và chùa Long 

Hoà nhận và quản lý vốn để chi trả tiền vật liệu 

( ximăng, đá, cát), để thực hiện công tác trải 

mặt bêtông ximăng đường nông thôn xuyên ấp 

Xóm Chòi, đoạn từ cầu Hanh (xã Ngãi Xuyên ) 

đến ấp Ô (xã Tập Sơn). Chị Loan cũng đã lập 

bảng ước tính chi phí mua vật liệu tương ứng 

với số tiền 42,5 triệu đồng mà anh Chí đã đồng 

ý tài trợ để sửa chửa cầu nay chuyển sang làm 

mặt đường. 

 

 Ngày 15/10/2011, nhóm AHCC Sàigòn 

gồm các AH Thăng, Phùng,  Đào, Thế và Loan 

(anh Chí có được mời nhưng bận về Pháp nên 

không dự được) về xã Ngãi Xuyên, đến tại địa 

điểm làm mặt đường để dự lể khởi công (xin 

xem các ảnh kèm theo). 

Ngày 17/10/2011, công tác hoàn thành, lễ bàn 

giao được chính quyền xã Ngãi Xuyên và ấp 

Xóm Chòi tổ chức tại nơi đã làm lễ khởi công . 

Nhóm AHCC Sàigòn, trong lần tham dự này có 

thêm AH Võ văn Sáu và anh Phạm Minh Chí. 

Buổi lễ đã được cử hành đơn sơ nhưng cũng có 

đầy đủ các tiết mục cần thiết (xin xem các ảnh 

kèm theo). 

  Công tác trải mặt đường được tổng kết như 

sau: 

- Về vốn (để mua vật liệu), ban đầu có gia 

đình cố AH Phạm Minh Cảnh đóng góp 42,5 

triệu đồng, sau có thêm hai nhà hảo tâm là cô 

Lê Kiều Diễm (con của AH Thăng) đóng góp 5 

triệu đồng và bà Trần thị Mỹ Liên (bạn của AH 

Loan) đóng góp 2,5 triệu đồng. Chùa Long Hoà 

hiện giữ số tiền còn lại là 4.502.000 đồng sau 

khi trả tiền các lần mua ximăng, đá, cát và ấp 

Xóm Chòi đang giữ 10 m3 cát còn dư. 



TRANG  128      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 

 
- Ấp Xóm Chòi đóng góp 300 ngày công lao 

động (tương đương 27 triệu đồng) và tiền vận 

chuyển vật liệu (đang nợ khoảng 4 triệu đồng) 

và xin các nơi được 1600 bao nhựa cũ để lót 

nền trước khi trải lớp bêtông. 

- Tổng chiều dài đoạn đường được trải mặt 

bêtông ximăng dài 1116 mét (trải rộng 0,8 m , 

dày 7 cm) . 

- Chiều dài đoạn còn lại là 300 mét cần được 

trải bêtông tiếp để đường đến được ấp Ô thuộc 

xã Tập Sơn (Xã kế cận xã Ngãi Xuyên). Số tiền 

cần có thêm khoảng 10 triệu đồng (không bao 

gồm 4,5 triệu đồng chùa Long Hoà đang giữ), 

rất mong các nhà hảo tâm, quí Ái-Hữu Công-

Chánh trong và ngoài nước giúp đở thêm để 

dân ấp Xóm Chòi có được con đường đi xuyên 

ấp, đi lại dễ dàng ngay cả trong mùa mưa.

 Thưa quí Ái-Hữu, trong hai buổi lể khởi 

công và bàn giao công tác, chính quyền và dân 

địa phương rất vui mừng và đều bày tỏ lòng 

chân thành cám ơn các Ái-Hữu Công-Chánh, 

gia đình cố AH Phạm Minh Cảnh và hai vị ân 

nhân Lê Kiều Diễm và Trần thị Mỹ Liên. Nhờ 

có những nhà hảo tâm này và công sức của một 

số AHCC Sàigòn mà dân ấp Xóm Chòi mới có 

được mặt đường bêtông ximăng (dân địa 

phương gọi là đường dal), giúp dân đi lại dễ 

dàng. Trong ngày bàn giao, có người dân đã 

nói: …cho gia đình tôi 5 triệu đồng, tôi không 

mừng bằng có được đường dal đi lại dễ dàng 

như thế này …”. 

 Tiếp theo những lời cám ơn của dân ấp 

Xóm Chòi , tôi xin quí Ái-Hữu cho phép được 

nêu ra đây các đóng góp của các ân nhân trong 

công tác từ thiện này (xin ghi lại từ những ý ở 

trên và có thêm chi tiết) : 

 *** Trước hết, nhờ LTAHCC số 96 mà gia 

đình cố AH Phạm Minh Cảnh mới biết có 

nhóm AHCC Sàigòn và các nhóm AHCC ở 

ngoại quốc, nên đã đến gặp AHCC Sàigòn để 

nhờ làm từ thiện. 

*** Gia đình cố AH Phạm Minh Cảnh đã vui 

vẻ gia tăng tiền làm từ thiện từ dự định ban đầu 

30 triệu đồng, sau tăng lên 42,5 triệu đồng . 

*** Trong nhóm AHCC Sàigòn , tôi phải xin 

thưa ngay là, nếu AH Lê Chí Thăng đứng ngoài 

cuộc, số anh chị em còn lại rất khó khăn lắm 

mới làm được việc từ thiện này. Tôi không thể 

không “bốc thơm” anh Thăng một lần nữa (xin 

lỗi anh Thăng vậy!). Mọi việc tổ chức thực hiện 

công việc từ thiện này, anh Thăng đều lo hết. Ở 

đây, tôi cũng xin được kể thêm , trong 3 lần 

nhóm AHCC Sàigòn đi xuống xã Ngãi Xuyên, 

anh Thăng đều được con trai là anh Lê Chí Vũ, 

hiện là giám đốc một chi nhánh ngân hàng 

TMCP Á Châu ( ACB ), cung cấp xe hơi miển 

phí cho nhóm sử dụng! Anh Thăng còn được 

con gái là Lê Kiều Diễm cho 5 triệu đồng để 

anh chi xài khi biết anh đang làm việc từ thiện 

này, và anh đã hiến tặng vào công trình này 

như đã có ghi ra ở trên. Ngoài ra anh Thăng 

đều tự lo hầu hết các chi phí phát sinh trong 

việc tổ chức thực hiện công tác. Viết đến đây 

tôi cảm thấy hơi ngại vì cứ mãi “bốc thơm” anh 

Thăng, mong sau này, khi ghi lại các sinh hoạt 

của AHCC Sàigòn để gởi phổ biến trên các số 

LTAHCC, tôi sẽ được dịp “bốc thơm” các Ái-

Hữu khác! Thưa quí AH, sẽ thiếu sót nếu tôi 

không “bốc thơm” thêm hai AH nữa đã góp 

công sức rất nhiều, đó là AH Dương Bá Thế và 

AH Lưu Kim Loan. Với AH Thế, ngoài công 

sức đã đóng góp như đã ghi ở trên , tôi thấy rất 

cần ghi ra đây lời cám ơn người cháu của anh 

là anh Võ Trì Nhân, ngoài việc đưa ý kiến để 

AHCC Sàigòn chọn địa điểm làm công trình từ 

thiện, đã giúp chuyển tiền vào tài khoản của 

chùa Long Hoà (mở riêng cho công trình này) 

và từ chối nhận lại chi phí nộp cho ngân hàng 

trong việc chuyển tiền. Về AH Loan thì tôi rất 

“khâm phục”, chị chưa từng biết xã Ngãi 

Xuyên ở đâu, vẫn tình nguyện, một mình từ 

Sàigòn đi xe đò rồi xe ôm đến chùa Long Hoà 

và UBND xã Ngãi Xuyên để hoàn thành xuất 

sắt phần công việc của mình! Ngoài ra trong 
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ngày khởi công, chị luôn nhắc nhở các anh em 

cách trộn bêtông và trải bêtông như thế nào cho 

đúng kỷ thuật (AH Loan là người mặc áo đỏ 

sậm trong các tấm ảnh). 

 

 Thưa quí Ái-Hữu, người dân ấp Xóm Chòi, 

xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, 

đang mong sớm có nhà hảo tâm giúp 10 triệu 

đồng để có đủ tiền trải bêtông ximăng tiếp 300 

mét đường còn lại. Ngoài ra AHCC Sàigòn còn 

được đại đức Thích Nguyên Ngọc cho biết nhà 

chùa rất cần các nhà hảo tâm giúp thêm 50 triệu 

đồng để giúp dân xây dựng cầu bêtông dài 

27m, rộng 1,6m bắc qua rạch Xà Xum, hiện 

nay chưa có cầu, dân phải chống ghe để qua lại 

hai bờ rất bất tiện và nguy hiểm. Nhóm AHCC 

Sàigòn sẳn sàng làm cầu nối để quí Ái-Hữu làm 

từ thiện.  

 

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH TRONG NƯỚC 

HỌP MẶT CUỐI NĂM TÂN MÃO, 

MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012 

 

Theo thông lệ hàng năm, AHCC Sàigon và 

một số AHCC tại các tỉnh thành gần Sàigon, đã 

có cuộc họp mặt cuối năm Tân Mão, mừng 

xuân Nhâm Thìn 2012 vào ngày 20 tháng chạp 

Tân Mão (nhằm ngày 13-01-2012) . 

 

Buổi họp mặt năm nay đã được tổ chức tại 

nhà của TH Nguyễn văn 

Truyền. Địa điểm này 

được các AHCC Sàigon 

chọn, trước hết là do trong 

các năm qua, khi dự các 

cuộc họp hàng tháng của 

nhóm, TH Truyền thường 

đề nghị tổ chức các tiệc 

họp mặt tại nhà của anh vì 

khuôn viên nhà rộng rãi, 

thuận tiện tổ chức tiệc cho 

nhiều người. Ngoài ra một 

số AH thấy cần thay đổi 

cách tổ chức họp mặt, 

dành nhiều thời gian cho 

các AH và TH dự họp trò 

chuyện và thăm hỏi nhau. 

 

Ban tổ chức buổi họp mặt: Từ trái sang: AH 

Vĩnh Thuấn, AH Lê Chí Thăng, AH Đỗ Như 

Đào, TH Nguyễn Văn Truyền và phu nhân, AH 

Nguyễn Thành Phùng và phu nhân (AH Châu 

Thị Phước ), ái nữ của thầy Nguyễn Văn Đức 

và AH Huỳnh Thị Duy Oanh. 
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Anh chị TH Nguyễn Văn Truyền (hai người 

ngồi phía bên phải ảnh) và một số AH trong 

buổi họp mặt . 

 

Buổi họp mặt đã tương đối thành công, các 

AH trong gia đình công chánh và các TH tham 

dự đông hơn các năm qua (68 người). Có một 

số AH mặc dù không nhận được thư mời nhưng 

vẫn đến dự khi biết có cuộc họp mặt này và 

một số AH ở xa Sàigon vẫn về dự như: AH 

Nguyễn Niệm Châu và AH Đỗ Xuân Điềm ở 

Đà Lạt, AH Hồ Văn Điệp cùng phu nhân và 

con ở Vĩnh Long, và AH Dương Bá Thế ở Bến 

Tre (AH Thế đã lên Sàigon vào sáng sớm ngày 

12-01-2012 để cùng với các AH Thăng, Phùng 

và Đào đi thăm các AH già yếu và đến thắp 

nhang bàn thờ các AH đã mãn phần trong buổi 

sáng cùng ngày). Ở đây cũng xin được ghi 

thêm: AH Lê Chí Thăng vì có việc riêng, phải 

về Huế khoảng 1 tháng, trước khi đi cho biết có 

thể trở về Sàigon không kịp dự tất niên, nhưng 

sau cùng AH cũng đã trở về kịp để cùng lo các 

việc với anh em! 

 

Buổi họp mặt còn 

thành công về mặt tài 

chánh, nhờ tổ chức ăn 

tiệc buffet gọn nhẹ và 

thức ăn không bị 

thừa. Mặt khác, ban 

tổ chức buổi họp mặt 

xin cám ơn các AH 

đã ủng hộ, đóng góp 

vượt mức chi phí dự 

tiệc đã thông báo 

(100.000 đồng mỗi 

người), xin phép 

được nêu ra đây: các 

AH Nguyễn Văn 

Bảo, Đỗ Như Đào, 

Nguyễn Thanh Liêm và Châu Hùng Phi mỗi 

người góp thêm 400.000 đồng, AH Nguyễn Chí 

Hùng góp thêm 200.000 đồng và các AH 

Nguyễn Vĩnh Long, Nguyễn Văn Ngôi, Ngô 

Đình Tuỵ, và Lê Thanh Xuân góp thêm 

100.000 đồng. Các AH sau đây đã góp thêm đồ 

ăn, thức uống như: AH Dương Bá Thế tặng 1 

giỏ mít và mận, AH Huỳnh thị Duy Oanh tặng 

2 dỉa bánh bột lọc và AH Lê Chí Thăng tặng 1 

hộp rượu chát. Đây là lần đầu tiên trong hơn 3 

năm qua ban tổ chức có dư tiền để trang trải 

một ít nợ của các lần tổ chức trong các năm 

trước, do dư nhiều bàn tiệc nên bị thâm hụt 

tiền, mặc dù trong các năm đó vẫn có một số 

AH hảo tâm đóng góp vượt mức chi phí thông 

báo như năm nay. 

 

Có được nhiều điều vui vẻ và tốt đẹp trong 

lần họp mặt tất niên năm nay, ngoài lời cám ơn 

các AH đã góp công, góp tiền, một lần nữa 

nhóm AHCC Sàigon xin chân thành cám ơn 

anh chị TH Nguyễn Văn Truyền và gia đình đã 

giúp đở các AH và TH trong gia đình công 

chánh trong nước có được nơi họp mặt cuối 

năm rất hợp ý và vui vẻ. 

 

Nguyễn Thành Phùng 


