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Cũng như mọi năm đúng ngày 20 

tháng chạp ta, năm nay nhằm ngày 29-01-
2016, anh em Ái Hữu Công Chánh và Thân 
Hữu đã cùng nhau hội ngộ tại nhà hàng Đông 
Hồ Sài Gòn, để đón mừng Xuân Bính Thân 
2016. 

Theo truyền thống ngành Công chánh, 
mỗi lần Tết đến , tất cả các bạn không kể già 
trẻ, xa gần đều mong hội ngộ để cùng nhau 
tâm sự, đón mừng năm mới. 

Từ nước ngoài về lần này có thêm 
nhiều bạn mới về chung vui: từ Canada có AH 
Nguyễn Văn Khá và Nguyễn Văn Đề, từ Pháp 
có AH Ngô Tấn Tâm, từ Mỹ có AH Võ Quốc 
Thông và TH Trần Sĩ Chương. Đặc biệt từ 
Đức về có thân hữu Kim Oanh lần đầu chung 
vui với các bạn công chánh trong một cuộc 
họp mặt đông vui như thế này, rất đáng được 
hoan nghênh. Cô Kim Oanh vốn là nhà tài trợ 
tình cờ cho công tác từ thiện của Nhóm AHCC 
Saigon ở Trà Vinh trong năm qua. 

Đáng hoan nghênh hơn nữa là các AH 
tuy đã già yếu nhưng vẫn nhớ ngày theo truyền 
thống đến họp mặt cùng các bạn trong đó có 
AH Bùi Hữu Lân, AH Đinh Văn Phùng,… và 
đặc biệt là AH Nguyễn Thanh Long vừa đứng 
dậy sau một cơn đột quỵ, nhưng vẫn chống 
gậy khập khiểng đến với anh em, rất cảm động 
trong những bước đi không vững! 

Về các bạn trẻ, mọi người hoan hô 
nhiệt liệt hai AH Nguyễn Văn Đực (tốt nghiệp 
1974) va AH Nguyễn Văn Hiệp (tốt nghiệp 
1977), đã cùng lúc lên diễn đàn tán dương ủng 
hộ Nhóm AHCC Saigon và nhất là bạn Hiệp 
đã xung phong phát biểu sẽ mạnh mẽ gánh vác 
trách nhiệm lo tổ chức buổi họp mặt hàng năm 
của gia đình Công chánh những kỳ tới, để thay 
cho lớp bạn già phải ra sức cáng đáng mệt 
nhọc việc này trong những năm qua. Được 
như vậy, cuộc hội ngộ gia dình Công chánh 
trong những năm tới sẽ còn đông vui hơn nữa. 

Nhân đây AH Thăng đã thổ lộ trước 
đây đã có lần AH Thăng và một số các bạn đã 

tổ chức đi cầu viện các AH “đại gia” để ủng hộ 
buổi họp mặt cuối năm nhưng kết quả đã 
không được như mong đợi. 

Nay có “đại gia” Nguyễn Văn Hiệp đã 
có hảo tâm thấu hiểu sự tình nên tình nguyện 
đứng ra tích cực giúp đỡ Nhóm AHCC Saigon, 
thành thật cám ơn. Được biết trong năm vừa 
qua, bạn Hiệp đã có liên hệ với Nhóm AHCC 
Saigon để tài trợ thực hiện nhiều công trình 
cầu đường từ thiện ở tỉnh Đồng Tháp. 

Nhân nói về lớp bạn già, thì AH Lê Chí 
Thăng là ở trong số đó, nhưng nay cảm thấy đã 
yếu lắm rồi! Và đúng như các bạn đã nhận 
định và đề nghị trong cuộc họp mặt cuối năm 
vừa rồi , kể từ giữa năm 2015, AH Nguyễn 
Thanh Liêm đã nhận lấy trách nhiệm do AH 
Thăng giao lại để làm Trưởng Nhóm AHCC 
Saigon. Trong buổi họp mặt năm nay, AH 
Thăng đã xác nhận việc này, và xin thông báo 
là kể cả công tác từ thiện, từ năm 2016, AH 
Thăng cũng không còn đảm nhiệm nữa. Mọi 
việc xin liên hệ ủng hộ AH Nguyễn Thanh 
Liêm làm tròn trách nhiệm mới. 

Do đó, người được giới thiệu lên sân 
khấu để phát biểu mở đầu cho buổi họp mặt 
năm nay (2016) là AH. Nguyễn Thanh Liêm, 
làm đại diện nhóm AHCC Saigon. 

Nhân đây, người viết xin được giới 
thiệu đôi nét về anh đại diện mới của nhóm 
AHCC Saigon: 

 AH. Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 
1943, KSCC khoá 5_1966) vốn là người đã 
gắn bó rất lâu năm với cái nghề thiết kế kết 
cấu chịu lực công trình (còn được gọi một 
cách phổ biến trong giới kỹ thuật trước năm 
175 là “tính BTCS”). Cho đến mãi bây giờ, 
tuy tuổi cao, sức khoẻ giảm, nhưng AH. Liêm 
vẫn còn đảm nhận công việc Tư vấn Thiết kế 
công trình, với những khoảng thời gian ngồi 
miệt mài làm việc trước máy vi tính điện 
toán). 



 Đối với công việc “giữ cho còn có 
nhau” của gia đình Công Chánh, AH. Liêm là 
một trong số những bà con rất nhiệt tình tham 
gia họp mặt đều đặn tại nhà AH. Lê Chí Thăng 
định kỳ vào sáng thứ bảy đầu tiên của mỗi 
tháng). AH. Liêm được bà con tín nhiệm giao 
trọng trách làm đầu mối liên lạc giữa nhóm 
AHCC Saigon với Cộng đồng AHCC ở hải 
ngoại, nhất là liên hệ mật thiết qua email với 
Ban Phụ trách “Lá thư AHCC” tại Mỹ, Úc, 
v.v… 

 Đối với công tác từ thiện được  sự 
tài trợ quý báu của các vị Mạnh Thường Quân 
ở các nơi trên thế giới), AH. Liêm là thành 
viên tự nguyện thuộc nhóm Công tác Từ thiện 
của AHCC Saigon. Anh thường xuyên cùng đi 
với AH. Lê Chí Thăng cũng như một số AH. 
khác Lưu Kim Loan, Đỗ Như Đào, Vĩnh 
Thuấn, Việt kiều ở Mỹ AH. Lê Văn Sâm, 
v.v…), lặn lội đến từng địa phương nông thôn 
thuộc vùng sông nước cách trở để thị sát thực 
địa, tổ chức triển khai xây dựng những cây cầu 
BTCT, đường đan BT, giếng nước sạch, v.v… 
giúp cải thiện phần nào cuộc sống vất vả, thiếu 
thốn của đồng bào. Với năng lực chuyên môn 
của mình, anh thường trực tiếp kiểm tra nội 
dung hồ sơ kỹ thuật các công trình Từ thiện 
này, rồi kiêm luôn những công việc khác như 
chụp hình, quay phim, viết bài tường thuật 
trong những dịp đi thực địa, v.v… Trước đây, 
anh Đỗ Như Đào có tham gia phụ trách công 
việc quay phim, chụp hình cho đoàn Từ thiện, 
nhưng gần đây vì lý do sức khoẻ sút giảm, anh 
Đào đã tạm nghỉ nên anh Liêm phải ôm hết!) 

Qua công tác, chúng tôi nhận thấy AH. 
Liêm còn có sức khoẻ khá tốt, quan hệ với mọi 
người thật hài hoà, phong cách khiêm tốn, rất 
nhiệt thành, cần mẫn và cẩn trọng trong mọi 
công việc. 

Do đó, AH. Thăng đã yên tâm khi đề 
nghị AH. Liêm thay mình để “vác ngà voi” 
xin được phép lặp lại lời nói thật vui vẻ và 
đầy ý nghĩa đó của một số vị AH. đàn anh đã 
từng nhiệt tình đóng góp công sức trong sự 
nghiệp “giữ cho còn có nhau” của gia đình 
Công chánh). Và, kết quả như ý muốn, tất cả 
các bà con AHCC họp mặt tại nhà AH. Thăng 
vào giữa năm 2015) đã hoàn toàn nhất trí với 
đề nghị AH. Nguyễn Thanh Liêm đứng ra đảm 

nhận nhiệm vụ “Đại diện Nhóm AHCC 
Saigon”. Anh Liêm đã vui vẻ chấp thuận. 

Nay qua buổi họp mặt đón xuân Bính 
Thân 2016), toàn thể bà con AH & THCC 
tham dự đều đã hoan nghênh AH. Thăng và 
AH. Liêm từ lâu nay đã bỏ nhiều công sức, thì 
giờ quý báu của mình dành cho công việc điều 
hành nhóm AHCC Saigon thật có ý nghĩa tốt 
đẹp. Nhất là, về công tác từ thiện, bà con rất 
hoan nghênh nhóm AHCC Saigon về thành 
quả hữu ích cho đồng bào các vùng nông thôn 
khó khăn. Những bó hoa tươi thắm đã được bà 
con trao tặng cho 03 AH. có nhiều công sức 
nhất trong năm qua là: AH. Lê Chí Thăng, 
AH. Nguyễn Thanh Liêm và AH. Lưu Kim 
Loan. 

Đặc biệt, trong buổi họp mặt năm nay, 
có địa phương huyện Thạnh Phú tỉnh Bến 
Tre) - một trong số các địa phương được đón 
nhận Công trình từ thiện của AH & THCC - đã 
cử một đoàn đại diện đến tham dự, vui vẻ họp 
mặt cùng bà con AH & THCC Saigon. Anh 
Đại diện đồng bào địa phương đã phát biểu 
những lời chúc năm mới và chân thành cảm ơn 
gửi đến Nhóm AHCC Saigon, đồng thời nhờ 
chuyển lời cảm ơn đến quý vị Mạnh Thường 
Quân, các Nhà tài trợ ở trong và ngoài nước đã 
giúp đỡ quý báu về xây dựng các công trình 
cải thiện an sinh cho đồng bào ở vùng quê còn 
lắm khó khăn. 

Về kết quả công tác từ thiện trong năm 
qua của Nhóm AHCC Saigon, kể từ Tết Ất 
Mùi (02/2015) đến nay, AH Thăng đã trình 
bày sơ lược như sau (còn chi tiết công trình 
cũng như danh tánh các nhà tài trợ, xin xem 
bài tường thuật đăng trên Lá Thư AHCC) : 
I. Cầu đường : 

1. Đã thực hiện : 
Các cầu BTCT: Cầu Bưng ở Vĩnh 

Long, Cầu Xóm Chòi và đoạn đường đan vào 
cầu ở Bến Tre, Cầu Dân Sinh và đoạn đường 
đan vào cầu ở Đồng Tháp, Cầu Đường Gạo và 
Cầu Cả Cái ở Đồng Tháp, Cầu Cả Mép ở Bến 
Tre. 

2. Sắp thực hiện : 
Cầu Ông Kiệt và đoạn đường đan ở Cà Mau, 
đường đan dẫn đến cầu Cả Mép ở Bến Tre. 
 
 



II. Giếng nước : 
1. Đã thực hiện : 6 giếng khoan 100m 

ở Trà Vinh và Bến Tre do các nhà tài trợ : Ô. 
Nguyễn Tri Phươn ở Mỹ, AH Trần Thu Thủy 
và Thu Trang ở Mỹ, TH Nguyễn Thị Hạnh ở 
Mỹ. 

2. Sắp thực hiện : 10 giếng khoan 
100m ở Huyện Trà Cú, Trà Vinh trong chương 
trình 100 giếng khoan ở đây. 

Nhân dịp này, TH Trần Sĩ Chương 
(con của cố AH Trần Sĩ Huân) có mặt tham dự 
trong buổi họp, đã chân tình phát biểu sẽ tham 
gia hỗ trợ các công tác từ thiện sắp tới của 
Nhóm AHCC Saigon. Nhóm rất mừng và cám 
ơn hảo tâm của TH Chương. 

Cuộc họp mặt, dưới sự hướng dẫn của 
MC Từ Đình Lu, đã kết thúc tốt đẹp. Các bạn 
tham gia vui vẻ cuộc xổ số may mắn và lần 
lượt lên chụp hình lưu niệm. 

Cuối cùng trước khi chia tay, AH Lê 
Chí Thăng với tư cách là niên trưởng của 
Nhóm đã chân thành cám ơn các AH và TH 
khắp nơi đã tề tựu về đây tham gia chung vui 
trong gia đình Công chánh, đã đóng góp nhiều 
ý kiến rất hay và bổ ích, được mọi người hoan 
nghênh, và cũng không quên cảm tạ các nhà 
hảo tâm trong và ngoài nước đã sốt sắng hỗ trợ 
công tác từ thiện về cầu đường và giếng nước 
của Nhóm AHCC Saigon đối với đồng bào 
nghèo nông thôn. 

Kết thúc chương trình buổi họp mặt, tất 
cả quý bà con AH & THCC tham dự đã được 
mời lên sân khấu để chụp hình lưu niệm. 

Thật vui vẻ và thân tình, quý bà con 
chào tạm biệt nhau với những lời chúc sức 
khoẻ, an lành. Hẹn gặp lại nhau vào mùa xuân 
tới!... 

 
 

 
 

 
 

 


