
 

Nhóm AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT Từ Thiện 
Trần Trung Trực 

 

 
Từ trái sang phải ông Thạch Chiên, anh Nguyễn Thanh Liêm, anh Lê Văn Ba, chị Lưu Kim Loan, anh 

Lê văn Sâm, anh Nguyễn Thành Phùng và ông Hồ Quang Xê. Nhóm AHCC Sài Gòn gồm 5 ở giữa. 
Hai người ở ngoài là phó chủ tịch huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và bí thư xã Long Hòa

Trang Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 106 
vừa qua số trang ít hơn những số trước, tôi may 
mắn để ý đến ba bài viết về cầu bê tông cốt 
thép của nhóm AHCC Sài Gòn làm. Tôi muốn 
liên lạc với chị Lưu Kim Loan, người viết ba 
bài này, đồng khóa với chị Thái Thị An làm với 
tôi trước năm 1975, mà không có email của chị 
Loan. Tôi email hỏi anh bạn làm với tôi ở Việt 
Nam tìm xem có email của chị không. Anh ấy 
nói tôi liên lạc với anh Luân, đảm trách 
LTAHCC, chắc anh ấy có. Tôi email cho anh 
Luân và anh Thích, đồng khóa với chị Loan, 
hỏi email của chị Loan. Trong khi đợi trả lời, 
tôi mở email mà anh Luân thông báo LTAHCC 

số 106, thì thấy email của chị Loan. Tôi liền 
email hỏi thăm chị về công tác xây cầu BTCT 
của nhóm AHCC Sài Gòn. Cũng sau đó, anh 
Luân và anh Thích hồi âm và cho biết thêm hai 
emails khác của chị Loan. 

Chị Loan ra trường Công Chánh năm 1965, 
làm nhiêu nơi trong Tổng Nha Kiến Thiết. Sau 
năm 1975, cha chị bị đi học tập, chị phải đi 
nuôi cha, chạy chọt, thật vất vả. Cuối năm 1975 
chị lập gia đình với một nhà giáo. Năm 1977 
chị sinh một bé gái và năm 1980 chồng chị bỏ 
chị và theo một cô vũ nữ, tuổi nhiều hơn chồng 
chị. Bị đau khổ vì nuôi cha và chồng, chị bỏ 
việc và mở một quán cóc ở cư xá Lữ Gia trong 



 

 

10 năm và ở vậy nuôi con cho đến khi con 
trưởng thành và có gia đình 

.

Chị Lưu Kim Loan, Công Chánh 1965 

Sau đó, nhờ người bạn giới thiệu, chị kiếm 
được việc làm trong nghề cũ. Chị phải làm tất 
cả mọi chuyện như thảo công văn, giám sát 
công trường, liên hệ với sở Xây Dựng giải 
quyết những khó khăn gặp phải, vv.. Sau khi 
xếp mất, chị đổi làm công ty khác như Cầu Kè, 
Đập Đá và xây chung cư. Vì lao lực quá, chị 
mất sức, chị nghỉ làm và đi học Đông Y. Bây 
giờ, sức khỏe của chị tốt nhất trong nhóm, cơm 
nhà việc chợ, chị chăm lo xây cất cầu Từ Thiện 
BTCT, xây đường đan bê tông, xây giếng nước 
cho dân nghèo. Chị là người hăng say nhất 
trong nhóm AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT Từ 
Thiện. 

Anh Nguyễn Thanh Liêm, KSCCĐC 1966 

 Người trưởng nhóm AHCC Sài Gòn hiện 
nay là anh Nguyễn Thanh Liêm, K5KSCCĐC 
năm 1966. Sau khi tốt nhiệp kỹ sư năm 1966, 

anh làm việc tại Tổng Nha Kiến Thiết. Bị dộng 
viên khóa 25 Thủ Đức, ra trường anh làm tại 
Khu Tạo Tác Sài Gòn thuộc Cục Công Binh. 

. Sau đó, anh được biệt phái về làm viêc tại 
Khu 3 Kiến Thiết thuộc Tổng Nha Kiến Thiết. 
Sau khi học tập cải tạo, anh làm việc tại Ban 
Kiến Thiết và Công Ty Xây Lắp Dầu Khí, 
thuộc Sở Xây Dựng, Sài Gòn. Anh Nguyễn 
Thanh Liêm, vừa được trao lại quyền trưởng 
nhóm AHCC Sài Gòn thay thế ái hữu Lê Chí 
Thăng.  

Đã hơn 4 năm nay, anh cùng nhóm AHCC 
Sài Gòn lặn lội vào vùng sâu, vùng xa miền 
đồng bằng sông Cửu Long để xây cầu từ thiện 
bê tông cốt thép và đường đan bê tông giúp 
đồng bào nghèo thiếu phương tiện an toàn đi 
qua lại trên các cây cầu khỉ. Công việc hiện nay 
của anh là chiết tính bê tông và tham sát công 
tác. 

 Người kế tiếp là anh Đỗ Như Đào, 
K10KSCCĐC tốt nghiệp năm 1971. Vì anh 
tuổi trẻ, có lẽ trong tương lai làm trưởng nhóm. 
Anh quay video và phụ anh Liêm. 

Anh Đỗ Như Đào, K10KSCCĐC 1971 

 

Anh Lê Văn Sâm, CCĐC 1957-1960, kỹ 
sư. Anh ở Oklahoma city, Oklahoma. Anh sang 
Mỹ năm 1979 và làm cho Grace Petroleum 



 

 

Corporation Company ở  Oklahoma City từ 
tháng 10 năm 1979 đến tháng 7 năm 1993.  

Anh Lê Văn Sâm, CCĐC 57-60, kỹ sư 

Sau đó anh mở nhà hàng Lesam Restaurant 
tại Oklahoma City 10 năm thì về hưu. Anh ở 
trong nhóm AHCC Sài Gòn từ ngày đầu và 
thường về Việt Nam để quay video, edit video 
và làm YouTube.  

Người trưởng nhóm đầu tiên là anh Lê Chí 
Thăng, đã qua đời vài tháng trước đây. Anh Lê 
Chí Thăng, K5KSCC 1957, kỹ sư rất tận tụy 
trong công tác của nhóm trong 4 năm vừa qua 
và xây được 35 cây cầu BTCT, đường đan bê 
tông và nhiều giếng nước giúp dân nghèo. 

Anh Lê Chí Thăng, K5KSCC 1957, kỹ sư 

 Sau khi xem video, tôi rất phục nhóm 
AHCC Sài Gòn xây cầu BTCT từ thiện. Thoạt 
đầu, những trụ cầu chôn xuống bằng tay và với 
áp suất nước. Bây giờ những trụ cầu đặt xuống 
bằng xe cần cẩu. Ngoài ra, việc chiết tính bê 
tông, làm đà sắt và sườn sắt đều chiết tính và 

thám sát kỹ lưỡng, tôi tin chắc những chiếc cầu 
BTCT này chắc chắn và lâu bền hơn những 
chiếc cầu khỉ cả trăm ngàn lần, và lại rẻ tiền 
nữa.  

Theo như chị Loan cho biết, mỗi chiếc cầu 
giá khoảng 70 đến 130 triệu VN, tùy theo lớn 
nhỏ. Trong 35 chiếc cầu BTCT đã xây, nhà tài 
trợ Vietnam Educational and Social Assistance 
Foundation (VESAF) đã đóng góp nhiều nhất. 
Tôi thắc mắc, tại sao AHCC hải ngoại không 
tiếp tay cho nhóm AHCC Sài Gòn làm việc hữu 
ích và tốt đẹp này. Mọi muộn, nếu mỗi người 
trong AHCC hải ngoại bỏ ra $100 Mỹ kim mỗi 
năm, thì mỗi năm chúng ta có chừng 200 người 
x $100 = $20,000 Mỹ kim, khoảng $400 triệu 
VND và chúng ta có thể xây thêm được 5 cây 
cầu BTCT nữa. Mỗi cây cầu khoảng $80 triệu 
VND, tương đương $4,000 Mỹ kim. 

 Tôi mong rằng các bạn hãy vô xem video 
sau đây để bỏ chút tiền nhỏ giúp nhóm AHCC 
Sài Gòn làm việc nhiều hơn và tốt đẹp hơn. Xin 
click vào hàng chữ sau để xem video: 

https://youtu.be/lGRnZkjYKJU 

 Chúng ta may mắn được sang nước ngoài 
sống, kiếm tiền nhiều hơn các AHCC ở Việt 
Nam. Ai cũng có nhà, có xe và không nợ nần. 
Với số tiền nhỏ, chúng ta giúp đồng bào nghèo 
một cơ hội mà suốt đời họ mong đợi. Như 
trong đoạn phim trên, một cụ bà, 113 tuổi,  rất 
mong được nhìn thấy cây cầu xây dựng trong 
khu xóm của cụ, được ông cụ, con út của bà, 
năm nay 84 tuổi, cõng cụ ra xem. Tôi hình 
dung cụ bà là thân mẫu tôi, người cùng da mầu 
với tôi. 

https://youtu.be/lGRnZkjYKJU

