
 

 SINH HỌAT AHCC SAIGON 
CÔNG TÁC XÂY CẦU ÔNG THĂNG 

xã Lương Hòa, Giồng Trôm Bến Tre. 
Bùi Đức Hợp 

Nguyễn Thanh Liêm 
 

Anh thân mến . 
Ngày 18 tháng 9 năm 2016 Nhóm AHCC 

Saigon gồm AH Dương Bá Thế, Nguyễn Thanh 
Liêm, Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc Dũng, 
gia đình cố AH Lê Chí Thăng đến ấp 4, xã 
Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
dự lễ Khánh Thành cầu Ô. Thăng bằng bê tông 
cốt thép do Gia Đình cố AH Lê Chí Thăng tài 
trợ .Thân mến 
Liêm

 

Cầu Ông Thăng 
Người dân Ấp 4, Xã Lương Hòa, Huyện 

Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre rất vui mừng khi 
qua lại cây cầu xinh xắn mang tên "Cầu Ông 
Thăng". Không nén nổi nỗi xúc động, họ phải 
thôt lên: 

“40 năm trông đợi một ngày” 
Ái Hữu Công Chánh có dịp đến Bến Tre 

đừng quên đến Ấp 4 chụp hình lưu niệm để 
tưởng nhớ tới công đức của cố AH Lê Chí 
Thăng, người đã hy sinh cả đời cho sự nghiệp 
Công Chánh 

*** 
Anh Lê Chí Thăng sinh năm 1933, tốt 

nghiệp khóa kỹ sư công chánh 1958. Từ đó đến 

khi về hưu, anh phục vụ toàn thời gian cho Nha 
Kiều Lộ, Bộ GTVT. Sau khi về hưu, Anh thành 
lập hội AHCC SG chuyên xây dựng cầu đường 
nông thôn tại các vùng xa xôi hẻo lánh thuộc 
miền Tây Nam Phần. Nhiều cầu khỉ "nguy 
hiểm chết người" đã kiến thiết thành cầu đúc, 
đường lầy lội trở thành đường bê tông, giúp 
cho người dân nghèo đi lại dễ dàng. 

 
Anh thường xuyên có mặt tại các công 

trường để khảo sát thiết kế, giám sát thi công, 
nghiệm thu công trình. Mới đây, ngày 
8/5/2016, tuy tuổi già sức yếu, Anh vẫn hăng 
hái tham dự lễ khánh thành cầu An Thạnh. 

 
Bất ngờ được tin Anh qua đời ngày 

22/5/2016 tại Sài Gòn, các AHCC khắp nơi đều 
gửi lời chia buồn với gia đinh anh và cầu chúc 
hương hồn Anh sớm tiêu diêu miền cực lạc. 

 
Với tư cách là Đại Diện nhóm TNSN tài 

trợ xây dưng cầu An Thạnh, tôi yêu cầu KS 
Liêm, Hội Trưởng hội AHCC SG, đặt tên cầu 
An Thạnh là "Cầu Ông Thăng": 

"Dưới sự lãnh đạo khôn ngoan và sáng 
suốt của cố AH Lê Chí Thăng, hội AHCC SG 
đã thực hiện nhiều công trình phục vụ dân 
nghèo miền Tây như làm đường, xây cầu, đào 
giếng, cấp học bổng cho học sinh nghèo v. v. 

 



 

 

Sự qua đời của AH là một mất mát lớn 
lao không những cho Hội chúng ta, mà còn cho 
cả đồng bào nghèo khó trong nước. 

 
Để ghi lại công ơn của cố AH, tôi khẩn 

thiết đề nghị quý Hội vận động dân chúng địa 
phương đạt tên cầu An Thạnh, Xã An Phú 
Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp là 
cầu Lê Chí Thăng. Cầu này hoàn thành là do sự 
đóng góp nhân vật lực của tất cả AHCC, và đã 
được cố AH Thăng cắt băng khánh thành ngày 
8/5/2016, 2 tuần trước khi Anh qua đời 

 

 
 
Tưởng cũng cần nhắc lại, cầu An Thạnh 

có kiến trúc hài hòa gồm 7 nhịp dài tổng cộng 
42 m, rộng 3m, thông khoáng 2.5m. Trên bộ, 
người qua lại tấp nập; dưới sông, thuyền ghe 
suôi ngược nhịp nhàng. Tổng kinh phí xây 
dựng là 385 triệu VNĐ, trong đó nhóm TNSN 
đóng góp 137 triệu VNĐ.  

 
Thật là bất ngờ! Ngày 18/9/2016, tôi 

nhận được thư thông báo kèm theo hình ảnh 
khánh thành cầu "Ông Thăng" do KS Liêm gửi 
tới: 

"Ngày 18 tháng 9 năm 2016, nhóm 
AHCC Saigon gồm AH Dương Bá Thế, 
Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan, TH 
Nguyễn Ngọc Dũng, gia đình cố AH Lê Chí 
Thăng đến ấp 4, xã Lương Qưới, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre dự lễ Khánh Thành cầu Ô. 
Thăng bằng bê tông cốt thép do Gia Đình cố 
AH Lê Chí Thăng tài trợ.". 

 

Được biết cầu đúc này có chiều dài 
14m, rộng 2.2m, với kinh phi xây dựng 30 triệu 
VNĐ. Cùng ngày, tôi nhận được thư cảm tạ của 
cháu Lê Chí Vũ, con của cố AH Thăng: 

 
"Gia đình tụi con rất cám ơn Nhóm 

AHCC mà đặc biệt là chú Liêm, cô Loan, chú 
Thế đã bỏ công sức và thời gian để hoàn thành 
chiếc cầu ý nghĩa này. Những lời chú Liêm 
phát biểu tại buổi lễ rất hay và cảm động. 

Ba con ở "suối vàng " chắc cũng dõi 
theo và sẽ rất vui sướng. Niềm vui nhân gấp bội 
vì các Bác, Cô, Chú trong nhóm AHCC trong 
và ngoài nước vẫn còn nhớ tới Ba con và tiếp 
tục việc thiện nguyện cho bà con nghèo tại Việt 
Nam. Từ đáy lòng, con xin đại diện gia đình 
cám ơn rất nhiều." 

*** 
Hôm nay 21/9/2016, Trời đã vào thu, 

thời tiết San Jose mát dịu. Đứng trên ngọn đồi 
Oaks Hill, tôi chắp tay cầu xin Trời Phật sớm 
cho linh hồn AH Thăng vào hưởng nước Trời. 

 
Bên cạnh nỗi buồn là niềm vui, khi thấy 

hội AHCC SG đã hoàn thành xuất sắc cây cầu 
mang tên cố AH Lê Chí Thăng. 

 
Bùi Đức Hợp  

 

 


