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Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu Bê Tông Cốt Thép 

AH Trần Trung Trực 

 

Trong thời gian qua, nhóm AHCC Sài Gòn đã thực hiện được 9 cây cầu sau đây thay thế cầu khỉ 

hay ván giúp đồng bào và các con em nông thôn có phương tiện lưu thông an toàn và bền chắc. 

 

1- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 6 Tại xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre do các 

AHCC và THCC tài trợ, trong đó có 1600 USD của bà Hoàng Đức Tài (VA, Hoa Kỳ), tài trợ xây 

dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng 1,4m.  

 

2- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 1 Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, xây dựng 

bằng bê tông cốt thép dài 25m rộng 2,2m. Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp 

ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 107 triệu. 

 

3- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TÂN MỸ 2 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cầu được xây dựng bằng 

bê tông cốt thép dài 25m rộng 3m.  BS Nguyễn Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng 

Đăng Khoa nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng với kinh phí tài trợ 150 triệu. 

 

4- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 6 tại xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, nhóm AHCC 

Saigon dùng số tiền 50 triệu  của AHCC và THCC tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép 

dài 20m, rộng 2,2m tại tổ 6, ấp 7, xã Hưng Lễ. 

 

5- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 8 & 9 tại xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, nhóm bà 

Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng một cầu bằng bê tông cốt thép dài 9m, rộng 

2,2m tại tổ 8,9 ấp Mỹ, xã Đại Điền. 

 

6- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH KM 2 tại phường Long Phú , thị xã Tân Châu Thành, tỉnh 

An Giang cầu dây giăng, chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng trên 5 tấn, tổng kinh phí cất 

mới dự kiến 395.745.000 đồng. 

 

7- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MÁI DẦM  tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cầu được xây 

dựng bằng bê tông cốt thép dài 15m rộng 2,2m. Ông Lương Tuấn Hải (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng 

đáp ứng tài trợ xây dựng cầu. 

 

8- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO QUAO tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cầu được xây 

dựng bằng bê tông cốt thép dài 12m rộng 2,2m.  Bà Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã nhanh 

chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu. 

 

9- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO RANH. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 20m 

rộng 2,2m. Ông bà Trần Trung Trực và con Trần Vinh (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 

xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 87 triệu. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU ẤP 6 
Tại xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre 

AH Nguyễn Thanh Liêm 

Xã Lương Hòa là một xã vùng sâu của 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có hệ 

thống sông rạch chằng chịt, đời sống của 

nhân dân phụ thuộc chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó 

khăn, nhất là trên lãnh vực giao thông, ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ 

mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của Xã. 

Để giúp giải quyết một phần những 

khó khăn trên, Nhóm AHCC Saigon dùng 

số tiền do các AHCC và THCC tài trợ, 

trong đó có 1600 USD của bà Hoàng Đức 

Tài (VA, Hoa Kỳ), tài trợ xây dựng một 

cầu bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng 

1,4m tại Ấp 6, xã Lương Hòa, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thay thế cầu 

hiện hữu hư hỏng. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất 

lượng và đã được khánh thành vào ngày 

20 tháng 1/2017. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  

AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm 

AHCC, AH đã thay mặt nhóm AHCC cảm 

ơn  Chính quyền địa phương xã Hương Lễ 

và đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp 

nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác 

từ thiện này. Và cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi 

tiền về ủng hộ giúp đỡ Nhóm AHCC xây 

dựng các công trình từ thiện. 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện 

nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng 

của nhân dân khi có được cây cầu 

 
Lễ khởi công 

bê tông này thay thế cầu ván, bày tỏ lòng 

cảm kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ 

trong đó có Bà Hoàng Đức Tài (VA, Hoa 

Kỳ). 

 
Lễ khánh thành cầu Ấp 6 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây 

cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU LONG HƯNG 1 
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

AH Nguyễn Thanh Liêm

Nguyện vọng của bà con ở ấp Long Hưng 1, 

xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 

nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho cầu 

Long Hưng 1 thay thế cầu ván cũ quá ọp ẹp. Cầu 

được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 25m 

rộng 2,2m. Hội Từ Thiện VESAF (Hoa Kỳ) đã 

nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng cầu với 

kinh phí tài trợ 107 triệu. 

Ngày 30 tháng 10/2016 đã tổ chức lễ khởi 

công xây dựng cầu Long Hưng 1, với sự tham dự 

của đồng bào, chánh quyền địa phương, và một số 

AHCC: AH Nguyễn Thanh Liêm, Lưu Kim Loan, 

TH Nguyễn Ngọc Dũng . 

 
Cầu cũ ván đi rất nguy hiểm 

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách, 

dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

Các vùng nông thôn ở  iền Tây có nhiều 

kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. 

 ượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc cầu 

ván ọp ẹp do dân b c tạm bợ. Nay nhiều cầu này 

đã được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng 

các cầu bê-tông ch c ch n, an toàn cho các loại 

x  2 bánh lưu thông thuận lợi. 

Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng 

và đã được khánh thành vào ngày 21 tháng 

1/2017 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH 

Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã 

thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa 

phương xã Hòa  inh và đồng bào địa phương đã 

nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công 

tác từ thiện này.  à cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về 

ủng hộ giúp đỡ Nhóm AHCC xây dựng các công 

trình từ thiện . 

 
Đại diện VESAF chụp ngày lễ khánh thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân 

dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân dân 

khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu ván, 

bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  

Hội Từ Thiện VESAF  ở Hoa Kỳ. 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TÂN MỸ 2 
Tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

AH Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở xã Tân Mỹ, huyện 

Ba Tri, tỉnh Bến Tre, xin tài trợ cho cầu Tân Mỹ 2 

thay thế cầu hiện hữu. Cầu được xây dựng bằng 

bê tông cốt thép dài 25m rộng 3m.  BS Nguyễn 

Hoài Phong vận động nhà hảo tâm Nguyễn 

Hoàng Đăng Khoa nhanh chóng đáp ứng tài trợ 

xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 150 triệu. 

 
Đóng cừ bê tông 

Ngày 20 tháng 11 năm 2016 đã tổ chức lễ 

khởi công xây dựng cầu Tân Mỹ 2, với sự tham 

dự của đồng bào, chánh quyền địa phương, và 

một số AH và THCC: AH  Nguyễn Thanh Liêm, 

TH Nguyễn  ười, BS Nguyễn Hoài Phong cùng 

nhà hảo tâm Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và một 

số thân hữu. Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

Các vùng nông thôn ở  iền Tây có nhiều 

kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. 

 ượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ 

chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ hoặc các 

cầu do dân làm tạm bợ. Nay nhiều cầu khỉ đã 

được thay thế dần trong thời gian gần đây bằng 

các cầu bê-tông ch c ch n, an toàn cho lưu thông 

thuận lợi. 

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng 

và đã được khánh thành vào ngày 24 tháng 1 năm 

2017. 

 
BS Nguyễn Hoài Phong ngày lễ khánh thành 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH 

Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, đã 

thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa 

phương xã Tân  ỹ và đồng bào địa phương đã nỗ 

lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công 

tác từ thiện này. Và cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền về 

ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các công 

trình từ thiện. 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân 

dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân 

dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu 

Khỉ, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa  nhà 

tài trợ Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 6 
Tại xã Hưng Lễ huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre 

AH Nguyễn Thanh Liêm 

Xã Hưng Lễ là một xã vùng sâu của huyện 

Giồng Trôm tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch 

chằng chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều 

khó khăn, nhất là trên lảnh vực giao thông, ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh 

tế, văn hóa, xã hội của Xã. 

 
Trải sắt cho mặt cầu 

Để giúp giải quyết một phần những khó khăn 

trên, Nhóm AHCC Saigon dùng số tiền 50 triệu  

của AHCC và THCC tài trợ xây dựng một cầu 

bằng bê tông cốt thép dài 20m, rộng 2,2m tại tổ 6, 

ấp 7, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre thay thế cầu hiện hữu. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách, 

dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng 

và đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 

1/2017. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH 

Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC, AH 

đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền 

địa phương xã Hưng Lễ và đồng bào địa phương 

đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp 

công tác từ thiện này.  à cũng không quên ghi 

nhớ công ơn to lớn của các nhà tài trợ đã gởi tiền 

về ủng hộ giúp đở Nhóm AHCC xây dựng các 

công trình từ thiện. 

 
Quan khách trong lễ khánh thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân 

dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân 

dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu 

hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa 

các AHCC và THCC đã tài trợ. 

 
Bảng tên cầu 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU TỔ 8 & 9 
Tại xã Đại Điền huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre 

AH Nguyễn Thanh Liêm 

Xã Đại Điền là một xã vùng sâu của huyện 

Thạnh Phú tỉnh Bến Tre có hệ thống sông rạch 

chằng chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều 

khó khăn, nhất là trên lảnh vực giao thông, ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh 

tế - văn hóa, xã hội của Xã. 

Đễ giúp giải quyết một phần những khó khăn 

trên, thông qua Nhóm AHCC Saigon Bà Lương 

Phương Huyền (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng một 

cầu bằng bê tông cốt thép dài 9m, rộng 2,2m tại 

tổ 8,9 ấp Mỹ, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre thay thế cầu hiện hữu. 

 
Đặt sắt cho đà cầu 

Đơn vị thi công do địa phương đãm trách, 

dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất lượng 

và đã được khánh thành vào ngày 25 tháng 

4/2017. 

Phát biểu trong buổi Lễ Khánh Thành  AH 

Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC,  đã 

thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa 

phương xã Đại Điền và đồng bào địa phương đã 

nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công 

tác từ thiện này. Và cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của nhà tài trợ Bà Lương Phương 

Huyền (Hoa Kỳ). 

 
AH Liêm dở bảng tên cầu khi khánh thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân 

dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân 

dân khi có được cây cầu bê tông này thay thế cầu 

hiện hữu, bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn sâu xa 

nhà tài trợ Bà Lương Phương Huyền (Hoa Kỳ) và 

Nhóm AHCC Saigon. 

 
Cầu khi khánh thành 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết ở miệt nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU KÊNH KM 2 
Tại phường Long Phú , thị xã Tân Châu Thành, tỉnh An Giang 

Nguyễn Thanh Liêm 

Long Phú là một trong những phường của thị 

xã Tân Châu tỉnh An Giang. Tuy là phường 

nhưng điều kiện Kinh tế, Xã hội chưa phát triễn 

tương xứng, đời sống của người dân trên địa bàn 

gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo hộ cận nghèo còn 

nhiều, đa số người dân sống bằng nghề nông 

nghiệp và làm thuê. 

Nhằm phục vụ tốt việc vận chuyển lương 

thực hàng hóa của người dân cũng như các em 

học sinh đến trường dễ dàng và thuận tiện hơn, 

UBND phường vận động tiền hiện vật của các tổ 

chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và 

ngoài địa bàn để cất mới cầu Kênh KM2  thuộc 

khóm Long Qưới B, phường Long Phú, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang. 

Cây cầu được thiết kế dạng cầu dây giăng, 

chiều dài 25m, chiều ngang 3m, tải trọng trên 5 

tấn, tổng kinh phí cất mới dự kiến 395.745.000 

đồng. Cầu được xây dựng 2 mố cầu và đóng các 

cọc thì phải ngưng vì thiếu kinh phí để hoàn tất 

là 160 triêu. 

 
Cầu đang thi công 

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa 

phương, thông qua AH Bùi Ngọc Huỳnh, ông bà 

Quyền-Triêm đã tài trợ 160 triệu để cây cầu được 

sớm hoàn thành . 

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 đã tổ chức lễ tái 

khởi công xây dựng cầu Kênh KM 2, với sự tham 

dự của đồng bào, chánh quyền địa phương,  

Nhóm AHCC Saigon: AH  Nguyễn Thanh Liêm, 

Lưu Kim Loan và các TH Nương, Linh,Tám,   và 

Dũng. Công trình đã hoàn thành đảm bảo chất 

lượng và đã được khánh thành vào ngày 01 

tháng 11 năm 2016 

Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành  AH 

Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm AHCC,  đã 

thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa 

phương phường Long Phú và đồng bào địa 

phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn thành 

tốt đẹp công tác từ thiện này. Và cũng không 

quên ghi nhớ công ơn to lớn của ông bà Quyền-

Triêm đã tài trợ 160 triệu giúp cho công trình 

sớm hoàn thành. 

 
Cầu hoàn thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện nhân 

dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của nhân 

dân khi có được cây cầu này, bày tỏ lòng cảm 

kích và biết ơn sâu xa các nhà tài trợ. 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây cầu 

này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu giao 

thông bức thiết của nhân dân vùng  nghèo này.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU MÁI DẦM 
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở xã Long   

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 

nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ cho 

cầu Mái Dầm thay thế cầu cũ quá ọp ẹp. 

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép 

dài 15m rộng 2,2m. Ông Lương Tuấn Hải 

(Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp ứng tài trợ 

xây dựng cầu. 

Đơn vị thi công do địa phương đãm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

Các vùng nông thôn ở  iền Tây có 

nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất 

khó khăn.  ượt qua các kênh rạch này là 

nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho 

người đi bộ hoặc cầu ván ọp ẹp do dân b t 

tạm bợ. Nay nhiều cầu này đã được thay 

thế dần trong thời gian gần đây bằng các 

cầu bê-tông ch c ch n, an toàn cho các 

loại x  2 bánh lưu thông thuận lợi. 

 
Cầu hoàn thành 

Công trình đã hoàn thành đảm bảo 

chất lượng và đã được khánh thành vào 

ngày 19 tháng 5 năm 2017. 

Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành  

AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm 

AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  

Chính quyền địa phương xã Long Hòa và 

đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp 

nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác 

từ thiện này. Và cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của Ông Lương Tuấn Hải 

(Hoa Kỳ) đã nhanh chóng tài trợ  xây 

dựng cầu. 

 

 
Cầu trong buổi lễ khánh thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện 

nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng 

của nhân dân khi có được cây cầu bê tông 

này thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích 

và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ  Ông Lương 

Tuấn Hải (Hoa Kỳ)  và Nhóm AHCC 

Saigon. 

Nhân dân địa phương cho biết việc 

xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng 

được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt 

nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO QUAO 
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẽo 

Quao, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh,nằm trên cù lao Cổ Chiên, 

xin tài trợ cho cầu Xẽo Quao thay thế cầu 

khỉ cũ quá ọp ẹp. Cầu được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép dài 12m rộng 2,2m.  

Bà Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ) đã 

nhanh chóng đáp ứng tài trợ xây dựng 

cầu. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm 

trách, dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của 

Nhóm AHCC Saigon. 

 
Cầu khỉ cũ 

Các vùng nông thôn ở  iền Tây có 

nhiều kênh rạch chằng chịt, giao thông rất 

khó khăn.  ượt qua các kênh rạch này là 

nhờ các cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho 

người đi bộ hoặc cầu  do dân b t tạm bợ. 

Nay nhiều cầu này đã được thay thế dần 

trong thời gian gần đây bằng các cầu bê-

tông ch c ch n, an toàn cho các loại x  2 

bánh lưu thông thuận lợi. 

Công trình đã hoàn thành đảm bảo 

chất lượng và đã được khánh thành vào 

ngày 19 tháng 5 năm 2017. 

Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành  

AH Nguyễn Thanh Liêm, đại diện nhóm 

AHCC, đã thay mặt nhóm AHCC cảm ơn  

Chính quyền địa phương xã Long Hòa và 

đồng bào địa phương đã nỗ lực giúp 

nhóm AHCC hoàn thành tốt đẹp công tác 

từ thiện này. Và cũng không quên ghi nhớ 

công ơn to lớn của bà Lương K. Ngọc 

Hân (Hoa Kỳ) đã tài trợ xây dựng cầu. 

 
Cầu hoàn thành 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện 

nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng 

của nhân dân khi có được cây cầu bê tông 

này thay thế cầu khỉ cũ, bày tỏ lòng cảm 

kích và biết ơn sâu xa  nhà tài trợ B. 

Lương K. Ngọc Hân (Hoa Kỳ)  và Nhóm 

AHCC Saigon. 

Nhân dân địa phương cho biết việc 

xây cầu này là rất thiết thực, đáp ứng 

được nhu cầu giao thông bức thiết ở miệt 

nông thôn nghèo này. 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU XẺO RANH 
Tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyện vọng của bà con ở ấp Xẻo Ranh, 

xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh, nằm trên cù lao Cổ Chiên, xin tài trợ 

cho cầu Xẻo Ranh thay thế cầu cũ quá ọp ẹp. 

Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 

20m rộng 2,2m. Ông bà Trần Trung Trực và 

con Trần Vinh (Hoa Kỳ) đã nhanh chóng đáp 

ứng tài trợ xây dựng cầu với kinh phí tài trợ 

87 triệu. Ngày 8 tháng 10 năm 2016 đã tổ chức 

lễ khởi công xây dựng cầu Xẻo Ranh, với sự 

tham dự của đồng bào, chánh quyền địa 

phương, và một số AHCC Nguyễn Thanh 

Liêm, Lưu Kim Loan, TH Nguyễn Ngọc 

Dũng, Tám, TH BS. Nương. 

Đơn vị thi công do địa phương đảm trách, 

dưới sự giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm 

AHCC Saigon. 

 
Cầu cũ 

Các vùng nông thôn ở  iền Tây có nhiều 

kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó 

khăn.  ượt qua các kênh rạch này là nhờ các 

cầu khỉ chênh vênh chỉ dùng cho người đi bộ 

hoặc cầu  do dân bắt tạm bợ. Nay nhiều cầu 

này đã được thay thế dần trong thời gian gần 

đây bằng các cầu bê-tông chắc chắn, an toàn 

cho các loại xe 2 bánh lưu thông thuận lợi. 

Công trình đã hoàn thành đãm bảo chất 

lượng và đã được khánh thành vào ngày 21 

tháng 1 năm 2017 

Phát biểu trong buổi lễ Khánh Thành,    

nhóm AHCC cảm ơn  Chính quyền địa 

phương xã Hòa  inh và đồng bào địa 

phương đã nỗ lực giúp nhóm AHCC hoàn 

thành tốt đẹp công tác từ thiện này.  à cũng 

không quên ghi nhớ công ơn to lớn của các 

nhà tài trợ đã gởi tiền về ủng hộ giúp đở 

Nhóm AHCC xây dựng các công trình từ 

thiện. 

 
Khánh thành cầu 

Sau cùng, Chính quyền xã và đại diện 

nhân dân địa phương bày tỏ nỗi vui mừng 

của nhân dân khi có được cây cầu bê tông này 

thay thế cầu cũ, bày tỏ lòng cảm kích và biết 

ơn sâu xa  nhà tài trợ ông bà Trần Trung Trực 

và con Trần Vinh ở Hoa Kỳ. 

Nhân dân địa phương cho biết việc xây 

cầu này là rất thiết thực, đáp ứng được nhu 

cầu giao thông bức thiết ở miệt nông thôn 

nghèo này. 


