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Lưu Kim Loan 

Công trình cầu CẢ MÉP ở xã An 
Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre là 
công trình cầu đường từ thiện thứ 9 mà 
Nhóm Ái Hữu Công Chánh SÀI GÒN đã 
phối hợp thực hiện được ở Tỉnh Bến Tre 
qua 2 năm gần đây. 

Cầu CẢ MÉP bằng bê tông cốt thép dài 
24,00 m, rộng 2,20 m , với tổng kinh phí 
dự trù là 80.000.000 đ . Phần nhân công do 
địa phương tự đài thọ. Cầu được làm lễ 
khởi công ngày 18-09-2015, nhưng ngay 
trong buổi lễ khởi công, người dân đã có ý 
kiến xin dời vị trí cầu một đoạn đến địa 
điểm thuận tiện hơn. Nhóm đã nhất trí 
khảo sát nghiên cứu lại vị trí mới. Do đó có 
sự chậm trễ thi công nên đến ngày 02-11-
2015 mới tiến hành đóng cọc trụ cầu. 
Trong thời gian thi công, có bổ sung thiết 
kế thêm thanh lan can để tăng cường an 
toàn, và làm các trụ tròn cho thêm vẻ thẩm 

mỹ. Do đó kinh phí có gia tăng 9.000.000 
đ, đã được nhà tài trợ chấp thuận. Sau hơn 
2 tháng khẩn trương thi công, cầu được 
hoàn thành tốt đẹp và được khánh thành 
trang trọng vào ngày 12-01-2016. 

Xã An Nhơn là xã nghèo nhất trong 
huyện, mà cầu  CẢ MÉP lại ở vùng sâu 
heo hút. Từ đường chánh vào đến cầu dài 
trên 3 Km, hoặc phải đi bằng ghe thuyền 
nhỏ dọc kinh rạch mà khi nước ròng cạn 
tới bùn thì không đi ghe được, hoặc phải đi 
theo con đường mòn dọc theo các bờ 
ruộng, giao thông rất khó khăn nguy hiểm. 
Nhưng khi đến vị trí Cả Mép thì bị con 
kênh nhỏ chắn ngang, giao thông lại bế tắc. 

Vì thế, nhân dân vùng này , kể cả các 
em học sinh, được có cây cầu bê tông CẢ 
MÉP chắc chắn, rộng rãi, đi lại thoải mái, 
an toàn nên rất mừng. Kinh phí xin tài trợ 
làm cầu này được đáp ứng rất nhanh, vì 



nhà tài trợ là Hội từ thiện VESAF, Hoa Kỳ 
mà người đại diện là Ông Lâm Quốc Nghị 
đã nhanh chóng đồng ý chuyển kinh phí 
đáng lẽ để làm cầu Thốt Nốt ở Trà Vinh 
qua làm cầu CẢ MÉP theo đề nghị của 
Nhóm AHCC SAIGON, vì lý do trở ngại 
về thủ tục chậm trễ ở Trà Vinh. 

 

 

 

 

Lễ khánh thành cầu CẢ MÉP rất đông 
vui đặc biệt là có cả nhà tài trợ Lâm Quốc 
Nghị nhân dịp về thăm quê hương, đã cùng 
các thân hữu đến tham dự rất nhiệt tình. 

Ngoài ra, nhân dịp này còn có các Thân 
hữu Công Chánh tham dự kết hợp làm 
công tác từ thiện: 

- Nhóm từ thiện THCC Bà Tạ Văn Hồng 
(trong đó Cô Ngọc Mai, Cô Ân, Cô Cư, 
Cô Hạnh, Cô Bình, Cô Trâm,...) tặng 
các cụ già nghèo trong vùng 32 chiếc 
giường xếp. 

- Bà Liên Ngọc tặng 200 cái áo Tết. 
- Cô Đỗ Thị Loan tặng tiền “lì xì” cho 32 

cụ già. 
- AH Lê Chí Thăng cùng với TH Bùi 

Quang Thanh (Việt Kiều Mỹ) trao tặng 
bao tiền “lì xì” cho 50 em học sinh 
trong vùng đến tham dự khánh thành 
cầu. 

- TH Nguyễn Thị Hạnh (Việt Kiều Mỹ) 
cũng gửi tặng một giếng khoan cho khu 
vực bà con có khó khăn về nước uống. 

Điều bất ngờ là trong Đoàn xuất hiện 
nhà tài trợ mới là Cô Đỗ Thị Loan đã phát 
tâm tài trợ 5.000.000 đ cho các công tác 
cầu đường sắp tới của Nhóm AHCC 
SAIGON, được mọi người hoan nghênh 
nhiệt liệt. 

Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, 
ông Phan Văn Oanh, một nông dân chất 
phác đã bày tỏ lòng chân thành cảm ơn nhà 
tài trợ VESAF Hoa Kỳ cùng với Nhóm 
AHCC SAIGON đã tận tình giúp nhân dân 
vùng xa Cả Mép được một cây cầu chắc 
chắn, an toàn, giúp giao thông vùng này 
được thuận lợi hơn nhiều, và đã cảm hứng 
làm bài thơ ca tụng những tấm lòng từ 
thiện đã làm nên cây cầu này: 

 

 

 

 

 

 



Bài thơ lưu niệm 
Bác LÂM NGHỊ (1) đạo đức quá cao siêu, 

Chúng con kính mến Bác rất nhiều. 
Không biết nói gì đền ơn Bác, 
Nên con viết tặng một bài thơ, 
Cùng đoàn tài trợ cầu Cả Mép, 
Tấm lòng tôn kính của chúng con. 
 

Nhân nghĩa tình sâu thật đây rồi, 
Tấm lòng từ thiện đầy nhân ái, 
Ơn đức ông bà mãi không quên, 
Luôn luôn nhớ mãi đoàn từ thiện, 
Không ngại đường xa rất nhiệt tình. 
 

Bãi lầy nước cạn đường trơn trợt, 
Chân bị lấm bùn mặt vẫn vui. 
Miệng cười chúm chím như hoa nở, 
Chào đón mùa xuân sắp đến rồi. 
 

Cuộc lễ khởi công đã kết thúc, 
Lời dặn ông Hai (2) vẫn mãi còn,  
Chúng con khắc ghi vào trong dạ, 
Ơn đức cao dày mãi không quên. 
 

Cuộc lễ khởi công nay cũng lâu, 
Hôm nay khánh thành cầu Cả Mép. 
Nhân dân tự quản Tổ số 5, 
Mừng vui có được một cây cầu. 
Bà con đi lại không trở ngại, 
Các cháu học sinh được vui lòng 
 

Con đường thông suốt trong thôn ấp, 
Nhờ ở tấm lòng Bác HAI THĂNG (3), 
Tấm lòng Cô Loan (4) đầy kính mến, 
Bác Lâm Nghị : Hội từ thiện thật kính yêu 
. 

Sau cùng kính chúc Đoàn Từ Thiện, 
Danh thơm tiếng tốt khắp toàn cầu. 
Sống mãi sống lâu đầy hạnh phúc. 
AN KHANG thịnh vượng mãi đời đời, 
Giúp đỡ cầu đường trong toàn quốc, 
Gương sáng rạng ngời khắp năm châu. 
 

Phan Văn Oanh 

 

CHÚ THÍCH: Trong bài thơ  

(1) : Ô. Lâm Quốc Nghị , đại diện Hội từ thiện 
VESAF Hoa Kỳ. 

(2), (3) :  AH Lê Chí Thăng trong nhóm AHCC 
SAIGON. 
(4) : Cô Lưu Kim Loan, thành viên Nhóm AHCC 
SAIGON, giám sát công trường Cầu Cả Mép. 

 

Nhóm AHCC SAIGON tham dự lần 
này gồm : các Ái Hữu Lê Chí Thăng, Lưu 
Kim Loan, Dương Bá Thế, Lương Đồng 
Xuân, Trần Công Tâm, Nguyễn Ngọc 
Dũng. Trong đó có AH Thăng tuy đã lớn 
tuổi (U90) nhưng vẫn hăng hái tham gia 
các công tác từ thiện, đã xúc động nghẹn 
lời khi phát biểu về tình cảnh giao thông 
rất khó khăn của đồng bào nghèo nông 
thôn, trên con đường mòn đến cầu Cả Mép. 

Cả đoàn đã trải nghiệm qua con đường 
đó bằng “xe ôm”, đã tự thân cảm thấy rất 
nguy hiểm , nên đã đồng tình kêu gọi các 
nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ 
người dân làm con đường này bằng đan bê 
tông xi măng càng sớm càng tốt vì khi mưa 
tới , nước đọng đường sình lầy, không thể 
lưu thông được. 

Sau khi khánh thành cầu, Đoàn còn tiếp 
tục đi Vĩnh Long để viếng cây cầu Bưng ở 
huyện Tam Bình do Hội từ thiện VESAF 
tài trợ, đã được thực hiện hoàn thành trong 
năm 2015. 

Trên đường đi từ Bến Tre qua Vĩnh 
Long, Đoàn còn ghé nhà AH Dương Bá 
Thế để thưởng thức món cháo hến đặc sản 
của Chợ Lách , rồi qua phà Đình Khao, 
giao thông bị ách tắc ở đây khá lâu. 

Khởi hành từ nhà AH Thăng lúc 5 giờ 
rưỡi sáng đến hơn 10 giờ đêm Đoàn mới 



trở về tới Sài Gòn. Ai nấy đều thấm mệt , 
nhưng lòng rất vui vì được tham gia đóng 
góp phần nào cho đồng bào nghèo ở nông 
thôn. 

Mong rằng mọi người trong những kỳ 
tới sẽ tiếp tục tham gia ủng hộ công tác từ 
thiện của Nhóm AHCC SAIGON cho đông 
vui hơn nữa. 

Mọi người rất trân trọng cám ơn Hội từ 
thiện VESAF Hoa Kỳ đã đóng góp nhiệt 
tình cho công tác từ thiện này, và đặc biệt 
ngay sau Tết Nguyên Đán Bính Thân, Hội 
cùng với Nhóm AHCC SAIGON sẽ khởi 
công một công trình cầu đường từ thiện 
khác ở tận mũi Cà Mau ./. 

 

 

 

Lễ khánh thành cầu CẢ MÉP 

 


