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Ch� Quang Ái 
 
 

Bài n�y ch� là nh�ng s� ch�ng ki�n và nh�n 
xét c�a m	t ng
�i �ã ti�p tc hành ngh� Công 
chánh d
�i ch� �	 C	ng S�n ��n 10 n�m � Xí 
nghi�p Công Trình Giao Thông Th� ��c sau 5 
n�m  c�i t�o, và �ã �
�c ��nh c
 � M� theo 
di�n HO n�m 1994. 

Vào kho�ng n�m 1990, các c�u trên xa l	 
Biên-Hoà do hãng th�u Capitol th�c hi�n t� 
n�m 1960, ��c bi�t nh�t là c�u Saigon và c�u 
Biên Hoà . 

1 - Nh�ng nh�p c�u � �o�n gi�a g�m có �à 
s�t liên k�t v�i sàn c�u b�ng bêtông c�t s�t 
theo lo�i �à k�t h�p (composite beam). Sàn 
c�u b� b  t�ng l! r	ng 1m ��n 2m. ch� có c	t 
s�t là còn nguyên v"n. Lý do: khe n�i co dãn 
(Dilatation joints) gi�a nh�ng nh�p c�u dài 24 
m. ��u b� chêm �á và béton nh�a nên sàn c�u 
không th  giãn n� �
�c, l�c ép v
�t cao quá 
m�c rupture c�a Béton. S� Giao Thông V�n 
T�i Thành Ph� �ã ch� ��o t�ng c
�ng 
thêm c�t s�t và �# béton l�i nh�ng ch! 
b , nh
ng béton m�i �# l�i b� b  tr
�c 
khi c�ng, m�c dù �ã �
�c ch�n không 
cho xe ch�y qua. V�n �� tr� nên nan 
gi�i. Quy�t ��nh cu�i cùng là ��p b$ 
toàn b	 m�t c�u , t�ng c
�ng thêm c�t 
s�t và �# béton l�i. 

2 – Nh�ng nh�p g�n hai ��u c�u thì 
g�m có �à bêtông c�t s�t ti�n áp ch� T 
cánh r	ng ��t sát nhau và liên k�t l�i 
b�ng cable. Trên m�t c�u ch� có m	t 
l�p bêtông nh�a mà thôi. Sàn c�u b� 
n�t theo chi�u d%c do cable liên k�t b� 
��t. & m	t nh�p g�n b� c� cái sidewalk v�i lan 
can b� tách ra kh$i c�u, r�t xu�ng b� sông mà 
v'n còn nguyên v"n. 

Thay vì dùng c�n câu nâng ph�n n�y lên ��t 
vào v� trí c( r�i liên k�t l�i b�ng cable hay s�t 
nh
 c(  thì s� Giao ThôngV�n T�i �ã ch� ��o 
�úc t�i ch! sidewalk m�i, ��p b$ l�p béton 

nh�a trên m�t c�u và thay th� b�ng m	t cái sàn 
c�u bêtông c�t s�t dày 20 cm. �  tránh nh�ng 
�
�ng n�t d%c. 

S� s)a ch�a c�u Saigon �
�c th�c hi�n làm 
nhi�u ��t v�i m	t chi phí kh#ng l� ��i v�i m	t 
n
�c th�t nghèo, trong lúc ch� c�n c�y b$ �i 
nh�ng ph�n �á và béton nh�a � các dilatation 
joint là �
�c. 

Có l�n tôi h$i t�i sao s� GTVT l�i quy�t 
��nh cho s)a ch�a nh
 v�y thì �
�c tr� l�i 
r�ng: Nguyên do là c�u �ã �
�c thi�t k� thi�u 
s�t và b%n th�u M� �n gian ciment nên nay ta 
ph�i ��p b$ h�t sàn c�u c(, t�ng c
�ng thêm 
c�t s�t và �# l�i béton m�i. 

3 – Ngã t
 Hàng Xanh. 
Vào n�m 1990, �o�n �
�ng t� ngã t
 Hàng 

Xanh ��n c�u Th� Nghè b� b� t�c, xe ��p và �i 
b	 c(ng không th  �i �
�c trong nh�ng gi� 
cao �i m. 

S� GTVT Thành Ph� có m�i m	t công ty 
Nh�t B�n nghiên c�u gi�i quy�t s� giao thông 
qua ngã t
 Hàng Xanh, thay th� traffic lights 
b�ng m	t cái interchange ki u Cloverlift. S� 
GT TP r�t hãnh di�n v� d� án n�y và b�n �� 
�ã �
�c ph# bi�n r	ng rãi � các phòng GT và 
K� Ho�ch trong thành ph�. 
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Nh
ng b�t ng�, d� án n�y không �
�c 

Hanoi phê chu*n vì lý do: làm c�u v
�t ki u 
n�y quá t�n kém mà l�i không c�n thi�t. N�u 
ta làm nh
 v�y thì sau này s+ b� con cháu 
chúng ta phê phán. T�i sao l�i không thay th� 
�èn l
u thông b�ng m	t cái b�n binh th�t l�n 
v�i nhi�u lane? Nh
 cái b�n binh � ch� 
Saigon, giao �i m c�a nhi�u ��i l	, có bao gi� 
b� k"t xe �âu? 

Sau �ó ý ki�n c�a Hanoi �ã �
�c thi hành 
vào lúc tôi v,nh bi�t quê-h
-ng. 

Theo k� thu�t giao thông ngày nay thì b�n 
binh ch� �áp �ng nhu c�u cho �
�ng m	t lane 
thôi, dù có nh$ hay l�n. �i n hình � M�, 
nh�ng b�n binh c( tr
�c �ây �ã �
�c thay th� 
b�ng traffic lights �  ��t �
�c l
u l
�ng xe 
cao nh�t. Còn � VN thì làm ng
�c l�i. 

M�i �ây tôi h$i m	t ng
�i b�n m�i v� th�m 
quê h
-ng: Cái b�n binh ngã t
 Hàng Xanh 
m�i làm, nay có gây n�n k"t xe không? Thì 
�
�c b�n tôi tr� l�i r�ng: Không, vì có xe 
nhi�u �âu mà k"t. Xe c	 �ã b� k"t h�t � c�u 
Th� Nghè r�i, không ra �
�c mà c(ng không 
vào �
�c t� ngã t
 Hàng Xanh. 

Có m	t gi�i pháp �-n gi�n thu�n l�i và d. 
làm, không ph�i gi�i to� nhà c)a, �  c�i thi�n 
s� l
u thông t� ngã t
 Hàng Xanh xa l	 ��n 
c�u Th� Nghè mà s� GTVT không ngh, ��n: 

T� h
�ng Biên Hoà ��n, v�a qua kh$i c�u 
Saigon, làm m	t cái exit inner loop bên ph�i 
vòng xu�ng d
�i c�u vào �
�ng b� sông c�a 
Tân C�ng, m� r	ng và n�i dài �
�ng này cho 
��n b�n Ch
-ng D
-ng, qua c�u Khánh H	i, 
��n Nhà Bè, dành riêng cho xe c	 ��n Khánh 
H	i và Nhà Bè. Nh
 v�y l
u l
�ng xe c	 qua 
ngã t
 Hàng Xanh s+ gi�m �i l�i m	t ph�n t
, 
v�a gi�i quy�t �
�c s� k"t xe trên c�u Th� 
Nghè và có th  b$ �i cái lane qu"o trái t� ngã 
t
 ��n Th� Nghè. 

4- C�u M� Thu�n. 
Vào kho�ng n�m 1991, có l�n v� ch�ng tôi 

�i Honda qua b�c M� Thu�n ��n Sa Ðec tham 
d� m	t �ám c
�i l�n. Nhà hàng g�m có hai 
khu, m	t dành riêng cho �àn ông và m	t dành 
cho �àn bà ! Tôi �
�c m�i t�i m	t bàn cùng 
v�i nh�ng ng
�i mà tôi không quen bi�t 
nh
ng �a s� là khách t� thành ph� m�i ��n 
nh
 tôi v�y. Câu chuy�n xoay quanh cái b�c 

M� Thu�n. M	t ng
�i l�n tu#i tóc hoa râm v�i 
bi�t danh là anh Hai là ng
�i �ã vào Nam sau 
ngày “ gi�i Phóng” �  nhi�m thu và qu�n lý 
toàn b	 h� th�ng c�u �
�ng � mi�n Nam, phát 
bi u r�ng: “ �áng l+ ra c�u M� Thu�n �ã �
�c 
nhà n
�c ta th�c hi�n xong lâu r�i nh
ng vì 
b%n M� nó làm khó, ng�n c�n nên ta ch
a th�c 
hi�n �
�c” Có ng
�i h$i: B%n nó làm khó ta 
nh
 th� nào, thì anh Hai gi�i thích: “B%n nó áp 
l�c lên c- quan m�u d�ch qu�c t� và kh�ng ch� 
ngân hàng th� gi�i không cho ta vay ti�n…” 

T�i �ây tôi b!ng có c�m h�ng xen vào câu 
chuy�n: “Không ph�i nh
 v�y �âu anh Hai. S� 
d, c�u M� Thu�n ch
a th�c hi�n �
�c là do 
Nhà N
�c ta ch
a mu�n làm �ó thôi. N�u b%n 
M� ch-i x�u thì mình ��ng ch-i v�i nó. 
Chúng ta có th  ch-i v�i Pháp, v�i Nh�t, v�i 
Úc, v�i Singapore… thi�u gì ”. 

Anh Hai �áp: “Nh
ng v�n �� là chúng ta 
ch
a có ti�n” 

Tôi ti�p: “�âu có c�n mình có ti�n �âu anh 
Hai. V�n �� là chúng ta ký h�p ��ng v�i h% �  
h% b$ v�n ra làm cái c�u, và cho phép h% qu�n 
lý và thu ti�n xe c	 qua c�u trong 10 n�m �  
h% l�y v�n l�y l�i l�i, sau �ó cái c�u s+ thu	c 
quy�n s� h�u c�a ta. & bên M�, ti M� nó v'n 
làm nh
 v�y mà”. 

Tôi �ã làm cho anh Hai ct h�ng trong lúc 
m%i ng
�i l�m t
�ng tôi c(ng là m	t ��ng 
viên ho�c m	t cán b	 có tr%ng l
�ng, không ai 
ng� tôi ch� là m	t tên c�i t�o, ph�n t) x�u, v�a 
ngy quân, v�a ngy quy�n. 

Tám n�m sau, m	t ng
�i b�n công chánh 
còn � Vi�t Nam có g�i cho tôi m	t cu�n l�ch 
c�u M� Thu�n do Úc th�c hi�n.. Tôi h�i t
�ng 
l�i câu chuy�n c(, không bi�t vi�c �y có �nh 
h
�ng gì ��n anh Hai trong vi�c th�c hi�n cái 
c�u M� Thu�n không?     �   
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