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"�ng S� Khiêm 

 
Kính t$ng h��ng linh các AH: Ph�m Thanh Liêm, Hu/nh Bá Th�i, 

Nguy
n V�n C�, Nguy
n V�n Oánh  � b0 mình vì “ N� c”  

  
?i nói *+u:  "úng ra �� m�c ph�i g
i là H� 
th�ng Cung C�p N��c cho Saigon và ph� c(n 

v�i n��c sông "�ng Nai.  Nh�ng coi ra dài dòng 
quá nên tôi rút g
n l�i còn 4 ch� thôi.  Tôi ch. ghi ra 
�ây, theo ký c, h� th�ng �*�c xây c�t t� n�m 1962 
��n n�m 1975 mà thôi. Vào n�m 1990 h� th�ng có 
m  mang thêm nh�ng tôi không nói ��n ph�n này.  
Các con s� ��a ra d��i �ây ch�a ��!c chính xác 
mong các AH NHT, NKC, LTK, NVB và các AH 
�ã t�ng ph�c v� STC và hi�n có m�t trên ��t M' b& 
túc dùm.  N�u mu�n có d, ki�n chính xác thì ch	c 
là ph�i tham kh�o tài li�u   Th� Vi�n Qu�c H�i 
(Library of Congress) nh�ng tôi ngh� r�ng �ây ch. 
là m�t b�n v�n “�� bi�t”  ch ch�a ph�i là m�t tài 
li�u tham kh�o nên các con s� chính xác ch�a c�n 
l	m. 
 
Vào th(p niên 1950 - 1960 Saigon b� thi�u n��c 
tr�m tr
ng. Vì tình hình an ninh dân s� gia t�ng quá 
mc, nh�t là sau hi�p ��nh Genève 1954 m�t s� l�n 
dân di c� t� mi�n B	c ��!c ��nh c� t�i Saigon.  
Dân s� tuy gia t�ng nh�ng s� n��c cung c�p ch. 
gi�i h�n v�i trên d��i 30 gi�ng sâu và hai h� th�ng 
gi�ng c�n. Các gi�ng sâu th��ng ��!c g
i là gi�ng 
Layne vì các gi�ng này do Cty. Layne Asie khoan 
và g	n máy.  Hai h� th�ng gi�ng c�n l�y n��c   Tân 
S�n Nht và Gò V�p và hình nh� ch. có kh� n�ng 
cung c�p 30 000 m3/ngày còn các gi�ng sâu �âu ch. 
cung c�p ��!c 150,000 m3/ngày và vì thi�u �i�n 
nên m0i ngày ch. ho�t ��ng 22 gi� mà thôi. Cty 
CEE (Compagnie des Eaux et Electricité) cung c�p 
d�ch v� �i�u hành các gi�ng c�n (captages) và s,a 
ch�a h� th�ng �ng cùng g	n ��ng h� n��c theo l�nh 

c�a Ty Th�y c�c tr*c thu�c tòa "ô Chánh Saigon.  
Ph�n v� cung c�p n��c cho th� tr�n Gia "�nh do Ty 
CC Gia "�nh ph� trách v�i h� th�ng cung c�p và 
phân ph�i riêng. 
 
Tr�óc tình tr�ng thi�u n��c tr�m tr
ng mà chng c� 
là các cu�c �ánh l�n tri�n miên t�i các vòi n��c 
công c�ng và c�nh vòi n�óc ch�y nh� gi
t   các 
vùng ven biên Saigon, chính ph� VN c�a TT Ngô 
"ình Di�m �ã ký m�t th�a ��c vay ti�n c�a chính 
ph� M' qua C� Quan Phát Tri�n Qu�c T� USAID.  
Ti�n l�i r�t th�p k� nh� cho không và v�n ph�i tr� 
trong 20 n�m.  Sàigon Th�y C�c (STC) ra ��i vào 
n�m 1961 và v� giám ��c ��u tiên là AH Ph�m 
Minh D� ng, T&ng Th� Ký b� Công Chánh.  "�n 
n�m 1964, AH b� “ ng*a �á”  (m�t thâu ngân viên 
ch�i thua cá ng*a, th�t két và b� tr�n) nên m�t chc 
và AH NHT thay th� t� �ó cho ��n tháng T� �en 
n�m 1975 khi m
i ng��i “ tan hàng c� g	ng”  và g�p 
nhau l�i trên ��t M' m�t ph�n nh� LT AHCC. 
 
Saigon và ph� c(n g�m có Saigon, Ch! L�n, th� 
tr�n Gia "�nh, các qu(n Tân Bình, Gò V�p và Th� 
"c.  Tôi không nh� rõ nh�ng hình nh� Hóc môn 
c�ng n�m trong ��a gi�i c�a vùng h� th�ng ph�c v�. 
H� th�ng g�m có m�t m�t nhà máy b�m n��c sông 
"�ng Nai, m�t ���ng �ng d)n n��c sông ��n nhà 
máy l
c, m�t nhà máy b�m n��c u�ng (�ã l
c và 
kh, trùng), m�t ���ng �ng d)n n��c u�ng v� 
Saigon, Gia "�nh, m�t ���ng �ng d)n n��c u�ng 
lên khu K' Ngh� Biên Hoà, m�t h� th�ng �ng cái 
(primary grid), 9 th�y �ài và ch�ng 25 km �ng c  
trung (secondary grid) t� 500 mm ��n 350 mm. 
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Xin xem s� �� �ính kèm. 
 
Nhà máy b�m n��c sông v�i kh� n�ng 480,000 
m3/ng t
a l�c t�i làng Hóa An, Qu(n D� An, T.nh 
Biên Hòa.  "��ng �ng d)n n��c sông dài g�n 11 
km v�i ���ng kính 72 in (1.8 m).  "��ng �ng này 
�i qua làng Hóa An, chui d��i ���ng xe l,a   g�n 
C�u Hang, c�p theo Qu�c L� 1, b�ng qu�c l� này �� 
vào làng Bình Thung, �i ven sau l�ng khu "�i H
c 
m�i d* trù thành l(p theo l�nh TT Ngô "ình Di�m, 
r�i n�i vào nhà máy l
c n��c t
a l�c   ph�n Tây 
B	c c�a ng� t� Xa L� / Th� "c.  Nhà Máy L
c 
Th� "c có kh� n�ng 580,000 m3/ng và dùng cách 
ch� bi�n c& �i+n: �ánh phèn, lóng c�n và l
c nhanh.  
Hai h� cha n��c l
c v�í kh� n�ng t&ng c
ng 
80,000 m3 dùng �� �i�u hòa kh� n�ng v(n hành c�a 
nhà Máy B�m N��c U�ng.  Nhà máy này có kh� 
n�ng t�i �a 680,000 m3/ng.  "��ng �ng d)n n��c 
u�ng có ���ng kính 78 in (2.0 m) và dài 11 km.  
"�c �i�m c�a ���ng �ng này là nó �i d��i lòng 
sông Saigon và b�n nào có gan có th� ch�y xe vespa 
t� bên b� sông này qua b� sông kia mà không s! 
k#t c�u!  "�òng �ng d)n n�óc ng�ng   bên b� c�u 
Phan Thanh Gi�n, ��i di�n v�i b� Canh Nông.  T�i 

�ây có hai nhánh ��a n��c u�ng 
qua Saigon.  M�t nhánh v�i ���ng 
kính t� 60 in (1.5 m) xu�ng 24 in 
(600 mm) �i qua các ���ng "inh 
Tiên Hoàng, Hi�n V��ng, Tr�n 
Qu�c To�n và ng�ng t�i góc tr��ng 
�ua Phú Th
.  Nhánh th hai phát 
xu�t t�  c�u Phan Thanh Gi�n �i 
qua ���ng Nguy%n B.nh Khiêm, 
Lê Thánh Tôn vòng ra Lê L!i, qua 
bùng binh ch! B�n Thành r�i 
xu�ng ���ng Tr�n H�ng "�o.  M�t 
nhánh th 3 phát xu�t t� �ng d)n 
n��c 78 in t�i ng� t� Hàng Sanh �i 
d��i ���ng B�ch "�ng, qua ch! 
Bà Chi�u và ng�ng   tr��c toà 
Hành Chánh t.nh Gia "�nh.  "� 
cha n��c ch�a l,a và quân bình 
áp l*c, 14 th�y �ài ��!c d* trù xây 
c�t nh�ng vì thi�u ngân kh�an nên 
ch. có 9 th�y �ài ��!c xây d*ng. 
M�t trong nh�ng th�y �ài �ó là 
th�y �ài K n�m   ��u c�u Phan 
Thanh Gi�n.  Th�y �ài này ch. có 

m�c �ích x� gió và x� b�t áp l*c khi n��c “ va”  
(surge) vì máy b�m ng�ng b�t thình lình (cúp �i�n).  
Vào l�i 25 km �ng gang c  500 mm ��n 350 mm 
��!c mua và ��t trong vùng ph�c v� �� t�ng c��ng 
h� th�ng phân ph�i h�ng trung (secondary grid).  
Trong lúc �ang xây c�t nhà máy và �úc �ng thì TT 
N"D ký s	c l�nh l(p Khu K' Ngh� (KKKN) Biên 
Hòa và STC ��!c giao nhi�m v� cung c�p n��c 
m�c d�u KKN không n�m trong vùng ph�c v�.  
"��ng �ng ph�c v� này dài 15 km và có ���ng 
kính 600 mm. 
 
Trong lúc ch� xây d*ng hoàn t�t H� Th�ng "�ng 
Nai (HTDN) 5 gi�ng sâu d
c theo ���ng Nguy%n 
V�n Tho�i ��!c khoan và l	p máy b�m �� cung c�p 
thêm 20,000 ~ 25,000 m3/ng cho vùng ph�c v�. 
Vi�c xây c�t HTDN ��!c th*c hi�n b�ng 5 kh� ��c 
(K/).  K/ 1 �úc �ng và ��t �ng d)n n��c.  Ông 
này thu�c lo�i bê tông nòng thép và ép tr��c 
(PCCP) và d�ng c�, máy móc �úc �ng ��!c nh(p t� 
Nam Phi Châu.  Khi hòan t�t công tác cung c�p, nhà 
máy ��!c tháo g  và ch  ra kh�i Vi�t Nam.  K/ 2 
xây c�t 2 nhà máy b�m và l
c n��c.  K/ 3 ��t �ng 
phân ph�i trung c�p và chia ra làm 8 gói nh� �� cho 
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nhà th�u Vi�t Nam có th� ��u ��!c.  M�t trong 
nh�ng gói này chuyên ��t �ng qua các sông r�ch 
trong Ch! L�n và Kinh c�u Tân Thu(n.  Ông gang 
qua sông r�ch có ��u joint ��c bi�t.  "�u joint tròn 
(ball joint) �� giúp �ng u�n mình theo �� d�c thoai 
tho�i c�a kinh r�ch. K/ 4 ��!c ��u th�u theo d�ng 
Thi�t k� và Xây C�t (Design and Buid).  Lúc ��u 
K' S� C� V�n d* trù xây d*ng các th�y �ài b�ng 
cái “ n�i”  thép n�m d*a trên nhi�u c�t thép mà ta 
th��ng th�y   các thành ph� M'.  Tôi chê x�u và 
��nh ��a v�n �� ra th�o lu(n v�i AH PMD, ra là 
KSCV �em c�t h�t các catalogs và quy�t ��nh ghi 
vào h� s� ��u th�u ph�n thi�t k�.  Các b�n   Saìgòn 
ch	c c�ng th�y nh�ng th�y �ài bê tông có hình n�m 
khá �#p n�m r�i rác   Q.4, 5, 10 và Gia "�nh.  Th�y 
�ài K nói trên có hình d�ng m�t ly n��c có quai 
c�m trông r�t ngo�n m�c và t�ng thêm m' quang 
cho ng�4ng c,a vào thành ph�.  K/ 5 dùng �� ��t 
�ng PCCP thu�c h� th�ng c�p I (primary grid) trong 
thành ph� Saigon và Gia "�nh.  K/ không s� 
(gi�ng nh� Bài Hát Không Tên c�a VTA!) dành �� 
��t �ng PCCP t� nhà máy b�m Th� "c lên KKN. 

Trên �ây là các nét chính v� HTDN  sau �ây là 
nh�ng chuy�n bu�n vui liên quan ��n công tác 
nghiên cu, xây c�t và v(n hành h� th�ng. 
 

Làm vi�c � vùng thi�u an ninh:  "�a �i�m xây c�t 
nhà máy b�m n��c sông   làng Hóa An.  Vào các 
n�m 1962 -1963 mu�n �i ��n �ây ph�i �i qu�c l� 1 
v� Biên Hòa và tr��c khi �i qua c�u xe l,a thì qu#o 
trái v� h��ng Tân Uyên (n�m g�n chi�n khu D).  Vì 
là h��ng l� nên ���ng h#p và an ninh thu�c lo�i 
“ xôi �(u” .  Các giàn khoan l�y m)u ��t ��n 3 g. 
chi�u ph�i �em �i g i n�i ��n dân v� g�n �ó.  Sáng 
khi t�i làm vi�c thì dân v� b	n ch. thiên vài ch�c 
phát th� oai làm cho chúng tôi lên ru�t.  M�t b,a n
 
ông k' s� M' và tôi �i vi�ng m�t h�m �á   bìa 
làng. H�m �á này n�m g�n nh� ��i di�n v�i h�m �á 
Châu Th�i mà KTS NVT mu�n �óng c,a �� gi� m' 
quan c�a núi Châu Th�i.  Khi vào ��n h�m �á, lúc 
�ó c�ng g�n 9g sáng thì chúng tôi th�y m�t c�nh 
t�!ng hoang tàn.  Máy móc b� phá h�y và tr�m gác 
dân v� b� gi(t s(p.  C� MTGP treo cùng n�i!  Ông 
tài x� xô hai chúng tôi vào xe và r� máy ch�y th�c 
m�ng.  may mà l�i vào không b� gài mìn n�u không 
ch	c tôi không còn ng�i �ây �� vi�t bài cho các b�n 
�
c.  
 
Làm vi�c v�i n3a con m�t:  Tôi nh�ng lúc vui 
mi�ng nói l�i v�i nhân viên và con cháu là trong lúc 
ki�m soát công tr��ng ��t �ng PCCP t�i KKN BH 
tôi ch. làm vi�c v�i m�t n,a con m	t.  Không ph�i 

là tôi coi th��ng công vi�c mà 
vì lý do an ninh b�n thân.  
KKN lúc �ó ch. có 3 nhà máy 
còn ngoài ra toàn khu b� cây 
ch�i ph� kín và là m�t môi 
tr��ng thu(n l!i cho du kích 
b	n s+ qua lính M' gác   các 
tr�m gác Long Bình d
c theo 
Xa L�.  Khi �ng xem nhà 
th�u ��t �ng m�t con m	t c�a 
tôi nhìn v� r�ng ch�i coi 
ch�ng du kích, m�t n,a con 
m	t nhìn v� phía các ông b�n 
lông lá �� ph�n ng n�u h
 coi 
chúng tôi là VC vì l�n l�i g�n 
r�ng ch�i.  Nói nghe t�i 
nghi�p, n�u l4 “ mót”  thì ráng 
ch�u ch� ��ng d�i d�t vô r�ng 
ch�i vì làm v(y s+ lãnh ��n 
c�a m�y ông b�n M'.  Vì ra 
tôi ch. còn m�t n,a con m	t �� 
coi nhà th�u ��t �ng.  May mà 



S1 82 - THÁNG 01/2004 TRANG 99  
 
 

 

�ng t�t, joint t�t và ��t t�t nên ���ng �ng tr� gan 
cùng tu� nguy�t cho ��n hôm nay. 
 
Bà b�u ng�n ch�n công tác:  Trong lúc �i ��t t�i 
nhà máy l
c Th� "c m�t bà b�u g�n ��n ngày sinh  
vì ti�c gia s�n b� l�y �i, m�c ��u ��!c ��n bù “ th�a 
�áng”  �ã li�u mình nh�y tr��c m�i xe �i ��t.  Báo 
h�i chúng tôi ph�i n�n n., gi�i thích, nh� H�i "�ng 
Xã can thi�p công tác m�i ti�p t�c ��!c. M�t h�t 
m�t ngày!! 
 
Hú h
n: "��ng �ng d)n n��c u�ng v� Saigon �i 
c�p theo Xa L� v� h��ng Tây cách tâm ���ng 40m.  
M�c d�u ��t xa nh� v(y mà khi nhà th�u �ào ��t, 
sc �)y c�a n�n ��t xa l� làm cho m��ng �ào b� s�p 
l4 và �ng m�i ��t b� �2y �i.  Nhà th�u bèn dùng m�t 
x�o thu(t mà h
 g
i là Thay "�t (soils substitution).  
M�t m��ng ��!c �ào sMn r�i ��t �� ��!c ch  ��n 
�� l�p m��ng la� xong r�i xe �ào m�i ��n �ào 
m��ng ��t �ng.  Nghe ra thì r	c r�i nh�ng gi�i pháp 
này giúp nhà th�u hoàn t�t công tác ��t �ng thay vì 
nh� lúc tr��c ��t t�i ��t lui c� tháng ch�a ��!c m�t 
�ng!  "� �ào m��ng nhà th�u thuê dân �ào ��t 
chuyên nghi�p   Cái S	n lên thi hành công tác.  
Th�y h
 dùng cái len x	n ��t r�i vt lên b� m�i 
ph�c sc m�nh c�a nh�ng cánh tay r	n ch	c.  M�t 
hôm khi h
 �ào m��ng cách C�u Saigon l�i 1 km 
tôi ghé l�i ki�m công tác.  Khi xe ng�ng   l� ���ng 
thì tôi th�y có cái gì l� �(p vào m	t.  Hình nh� tôi 
th�y có m�t ���ng nt dài d
c theo l� ���ng và 
���ng nt này hình nh� song song và dài b�ng 
chi�u dài c�a m��ng �ào ch�a l�p ��t.  Tôi ho�ng 
h�n v�i ch�y v� v�n phòng b�n g�n nh�t (VP Ty 
"i�n "�a Gia "�nh do AH TDQ làm Tr� ng Ty) 
m�!n �i�n tho�i g
i VP K' S� C� V�n yêu c�u ông 
K' S� Tr� ng ra ngay n�i công tr��ng ch0 tôi th�y 
���ng nt và ra l�nh nhà th�u g�p rút l�p ��t 
m��ng �ào ��ng th�i không cho phép �ào xa quá 
�� m��ng tr�ng mà không l�p ��t.  Hú h�n! ���ng 
nt h�t m  r�ng và sau �ó thì tôi không còn th�y nó 
n�a!  Tôi ch	c các AH bên Ki�u L� không bi�t 
chuy�n này, và n�u chúng tôi không nhanh tay 
���ng có th� l  và chúng tôi vào tù là cái ch	c!   
 
Cái �ng là nhà ca ta:  Vì nhà th�u g�p khó kh�n 
nh� nói trên nên �ng 78 in ��!c r�i d
c theo xa l� 
t� c�u R�ch Chi�c ��n c�u Phan Thanh Gi�n.  M�t 
s� dân Saigon bèn t�m chi�m làm n�i c� ng� và c 

chi�u ��n là t�ng c�p t�ng c�p dân thành ph� chi�m 
�ng �� làm n�i tình t*.  Không có gì �� lo ng�i vì 
�ng khi ��t xong ��!c r,a s�ch và kh, trùng tr��c 
khi x, d�ng. 
 
4 k, s� hy sinh vì N��c:  Nhà máy l
c hoàn thành 
và �ang   trong th�i k$ ch�y th, vào n�m 1965.  Vì 
h� th�ng d)n phát n��c   Saigon, Gia "�nh ch�a 
��t xong nên t�i 2 g chi�u là h� cha ��y n��c và 
nhà máy �óng c,a.  Hôm �ó theo th��ng l� tôi s,a 
so�n �i v� v�n phòng   Saigon.  Tôi x#t ra H� T�o 
C!n và th�y 4 anh KS PTL, HBT, NVC &NVO 
�ang �ánh tr�n s,a ch,a máy t�o c!n.  Tôi h�i “ có 
ai mu�n v� v�i tôi không”  vì xe t��ng ��i tr�ng.  
Anh L. nói “ Thôi anh v� tr��c �i, tu� tui v� sau” .  
Tôi v� v�n phòng   Saigon ch�ng n,a gi� thì ông 
tài x� c�a KS C� V�n M' c�ng t� Hoá An v� nói : 
Trên xa l� g�n nhà máy Xi M�ng Hà Tiên có m�t 
tai n�n giao thông và nghe hình nh� có m�y k' s� 
ch�t” .  Linh tính cho tôi bi�t có �i�u ch3ng lành.  
Tôi v�i ch�y lên xa l� và khi th�y cái xe b� n�n thì 
tôi tá h�a.  "ó là chi�c xe Citroen 2CV mà 4 anh 
KS x, d�ng.  Xe b� m�t chi�c xe camion ch�y 
ng�!c chi�u l�c tay lái ��ng n�ng, xe cháy tan tành 
và b#p dúm.  Tôi h�i và ��!c bi�t xác 4 anh KS 
��!c ch  v� nhà xác.  Ra là hi v
ng có m�t vài 
anh còn s�ng sau tai n�n tiêu tan cùng mây khói, 
�úng h�n là khói x�ng.  (Tôi xin m�n phép b� các 
chi ti�t �� tránh gây l�i �au th��ng cho gia �ình các 
AH này n�u h
 có c� h�i �
c �o�n này).  Hi�n bia 
ghi công t� ng ni�m h��ng linh các AH PTL, HBT, 
NVC & NVO v)n còn g	n t�i Lobby c�a nhà máy 
l
c n��c Th� "c.             � 
 

T>  V1NH 

 Thân t$ng Các Ai H�u C�p Th�y 

M$c ai công h	u, ai khanh t� ng, 
Ai say h��ng ph�n gái liêu trai, 
Ai chìm trong gi�c m� xuân n�, 
Ta c� n&i trôi kh�p ph� ph��ng , 
M�ng �#p �ã chìm bao nhiêu m�ng, 
Giang h� tr�ng tóc v�n ch�a thôi ! 
C�m l�ng ch�ng chén �à no b+ng , 
R��u n�a ly bôi ch�nh choáng r�i ! 

 N.H.Nh�n / C�p Th�y 


