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HOÀN THÀNH CẦU BƯNG 
Ấp I, Xã Hoà Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long. 

DƯƠNG BÁ THẾ và LƯU KIM LOAN 

Cầu Bưng cũ là một cầu khỉ bằng cây 
ọp ẹp, băng qua một khúc sông có địa hình rất 
phức tạp. Bà con của 65 hộ dân, trong đó có 
hơn 50 em học sinh, thường xuyên qua lại cầu 
rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ. 

 
 

Nước lũ thường dâng cao gây ngập lụt ở 
hai bên bờ xảy ra việc sạt lở vì thế người dân 
đã đắp đường dọc hai bên bờ sông thành hai 
con đê cao để ngăn lũ. 

 
Nhó

m Ái Hữu 
Công Chánh 
Sài Gòn sau 
khi khảo sát 
thực địa đã 
đạo đạt 
nguyện 
vọng xin 
đầu tư kinh 
phí xây lại 
cầu này 
bằng bêtông 
cốt thép 
(BTCT). 
Cũng may là 
nhờ AHCC 
Trần Thị Hoà ở Florida nhanh chóng liên hệ 
nhà hảo tâm Ô-Bà Lâm Quốc Nghị-Tâm Hiền, 

là sáng lập viên của Hội Hỗ Trợ Giáo Dục Và 
Xã Hội Việt Nam (Vietnam Educational and 
Social Assistance Foundation) gọi tắt là Hội Từ 
Thiện VESAF Hoa Kỳ sớm tài trợ công trình 
này. 

 
 

Theo hồ sơ thiết kế đầu tiên của địa 
phương công trình cầu BTCT dài 38m., rộng 
2m., hội tài trợ VESAF đã chuyển về 2 đợt 
tổng cộng 5.145USD (tương đương 110 triệu 
đồng vào thời điểm đầu tháng 01/2015) để dự 
trù khởi công cầu này vào ngày 16/01/2015 
nhưng vì địa hình khá phức tạp như nêu trên, 
nên khi đi vào thực hiện, đã gặp khó khăn phải 
thay đổi thiết kế: vị trí cầu được dời khoảng 50 
m về phía hạ lưu để tránh đoạn xói lở, chiều dài 
cầu được rút ngắn còn 27m.  

 
Hai đường dọc bờ sông đoạn này theo 

qui hoạch địa phương còn phải nâng cao lên 
nữa để ngăn lũ, vì thế  tuy khẩu độ cầu tu chỉnh 
được rút ngắn, nhưng hai đoạn đường dẫn vào 
cầu cần phải gia cố kỹ bằng bêtông (Cọc và 
tường chắn đất bằng bêtông cốt thép). Do đó, 
kinh phí được tu chỉnh cho phần vật liệu và chi 
phí điều hành công trường là 101 triệu đồng. 
Phần nhân công do địa phương tự đảm trách. 
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Như vậy  số tiền tài trợ còn lại là 9 triệu đồng 
sẽ được sử dụng cho các công trình trong tương 
lai, do nhà tài trợ quyết định. 

 

 
 

Quá trình thi công Cầu BƯNG này gặp 
rất nhiều trở ngại vì địa hình phức tạp, phải tu 
chỉnh thiết kế nhiều lần và gặp nhiều khó khăn 
khi thi công và kiểm tra thi công, nên thời hạn 
công tác kéo dài.  

 
Cầu được khởi công từ ngày 16/01/2015 

trong thời hạn dự trù 75 ngày, nhưng mãi đến 
ngày 16/07/2015 mới hoàn thành. 

 

 
 

Cầu chậm hoàn thành làm cho không 
những bà con địa phương nóng lòng chờ đợi, 
mà cả đơn vị điều hành công trường cũng phải 
trải qua nhiều cố gắng, mệt nhọc để giải quyết 
các khó khăn cho công trình được hoàn thành 
tốt đẹp. 

 
 

Cuối cùng cầu cũng đã hoàn thành tốt 
đẹp, ai cũng mừng và được tổ chức khánh 
thành vào ngày 16/07/2015. Dân chúng địa 
phương tập trung tại cầu bày tỏ lòng cảm ơn 
các nhà tài trợ đã đem lại niềm vui cho họ được 
hưởng một công trình giao thông vững chắc 
khang trang trong vùng nông thôn đang còn 
nhiều thiếu thốn này. 
 
 
(Lời BBT: Trong khi chờ đợi tờ Lá Thư Công 
chánh sắp xếp chuẩn bị trình bày để lên khuôn, 
Nhóm AHCC Sàigòn đã hoàn tất việc xây dựng 
cầu và gởi thông báo cùng hình ảnh buổi lễ 
khánh thành như sau đây) 
 
Xin gửi bài "HOÀN THÀNH CẦU BƯNG" 
nhờ BPT LTAHCC cứu xét cho đăng trên 
LTAHCC để được phổ biến rộng rãi . 
Cám ơn BPT .Liêm  
 
Hôm nay (16/7/2015 ) Nhóm AHCC Saigon 
gồm AH Thăng ,Thế , Đào , Sáu , Loan ,Oanh 
và tôi đã đến xã Hòa Thạnh , huyện Tam Bình , 
tỉnh Vĩnh Long dự lễ Khánh Thành cầu Bưng 
ấp 1. 
 
Thân mến . 
Liêm . 
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