
Cầu      Ng ĩa Bridge 

Cầu ở ấp Minh Nghĩa, 

xã Định Thủy, huyện Mỏ 

Cày Nam, tỉnh Bến Tre, 

bị hư gãy, sụp mặt cầu, 

phải lót ván mới đi được. 

Tuyến đường vào sâu 

trong vườn đi liên qua 

các ấp có hơn 100 hộ 

dân. Số lượng qua lại 

mỗi ngày khoảng 350 

đến 400 lượt người đi lại. 

Ấp này có 11 hộ nghèo, 

từ 70 đến 80 học sinh. 

Cầu hẹp chiều ngang 1 

m, chiều dài 22 m. 

Chi phí xây dựng chỉ tính 

vật liệu và thợ chính, là 

130.000.000 VND, địa 

phương đóng góp 

30.000.000 VND, tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đóng góp 100.000.000 

VND. Cầu được xây với giá rẻ là nhờ có ngày công đóng góp của dân làng và 

các đạo hữu của Phật Giáo Hoà Hảo tỉnh Bến Tre, ván đổ bê tông được xữ 

dụng là hàng cũ. 

Nay ngày 21/09/2019, thiện nguyện viên MTNCĐ tổ chức khánh thành bàn 

giao cây cầu Minh Nghĩa, cho bà con đưa vào sử dụng. Hình thể cầu dài 24m, 

rộng ngan 2,5m, tổng kinh phí xây dựng là 130.000.000 VND. Quỹ tặng quà 

cho bà con nghèo địa phương là 46 phần, tặng 20 phần quà em học sinh nghèo 

học giỏi. 

1. Quà tặng bà con nghèo có 46 phần, mỗi phần quà là 260.500 VND tổng 

cộng 11.983.000 VND, gồm có: 

10 kg gạo, giá 12.000/kg = 120.000 VND 

1 thùng mì gói chay là 32 gói giá 58.000 VND          

1 bịch bột ngọt Mô Tô giá 29.000 VND 

1 kg đường cát giá 19.000 VND 

1 chay dầu ăn 1 lít giá 18.000 VND 

1 Chay nước tương giá 16.500 VND 

2. Quà cho học sinh 20 em, mỗi phần là 60.000 VND, tổng cộng 1.200.000 

VND gồm có: 

10 cuốn vở 

1 bịch bánh kẹo sữa 

Cầu nay làm xong đã lâu, đã dự định là ngày 12/08/2019 cắt băng khánh thành 

bàn giao cho địa phương. Nhưng thời gian đó bị cơn bão số 03, và tiếp theo là 

thời tiết xấu nên đến mãi ngày 21 tháng 9 mới quyết định làm lễ khánh thành. 

Ngày chọn hành lễ trời vẫn còn mưa, chỉ trong vài tiếng đồng hồ trời tạn là 

buổi lễ được thực hiện. Vì vậy 2 buổi tặng quà cho đồng bào và học sinh 

không thể tổ chức ngoài trời tại chân cầu theo dự định vì quà sẽ bị hư vì ướt. 

Thời tiết mùa mưa gió, làm cho giá trị xử dụng của chiếc cầu được tăng lên 

gấp bội. 

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời tri ân quý ân nhân đã đóng góp tịnh tài, và đồng 

đạo Hoà Hảo cũng như thiện nguyện viên MTNCĐ tại Bến Tre, đã hết lòng để 

đem lại lợi ích sinh sống cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. 

 



The bridge is in Dinh Nghia hamlet, Dinh Thuy village, Mo Cay Nam district, 

Ben Tre province. It was damaged with a broken deck that was precariously 

fixed with planks of wood in order to ease the traffic.  It penetrates deep in the 

countryside crossing numerous hamlets populated with more than 100 

families. Approximately 350 to 400 persons cross the bridge everyday. This 

hamlet has 11 poor families and around 70 to 80 young students. 

The bridge was 1m wide and 22m long. 

The cost of its construction was VND 130,000,000 consisting of materials and 

main labour, VND 30,000,000 was contributed by the local government and 

VND 100,000,000 by EOCRO. Its low cost was due to the contribution of the 

local labour of the residents in the village and of the Ben Tre Hoa Hao 

buddhist fellows’ labour. Woods used in the cemented foundations  were 

second hand as well.  

On September 21, 2019 EOCRO’s volunteers celebrated its inauguration. It’s 

24m long x 2,5m wide. The cost of its construction was VND 130,000,000. 

Gifts to the poor families in the region were 46 portion packs and gifts to the 

poor and excellent students were 20 portion packs. 

1. Gifts to the poor families in the region were 46 portion packs, VND 

260,500 each, totalling VND 11,983,000, comprising each of: 

- 10kg of rice, VND 12,000/kg = VND 120,000. 

- a box of 32 packs of vegan instant noodles VND 58,000. 

- a pack of Moto MSG VND 29,000. 

- 1 kg of sugar VND 19,000. 

- a 1L bottle of cooking oil VND 18,000. 

- a bottle of soya sauce VND 16,500. 

2. Gifts for the poor students who excel at school were 20 portion packs, VND 

60,000 each, totalling VND 1,200,000, comprising each of: 

- 10 notebooks  

- a pack of sweets, cookies and candies.  

The completion of this bridge was done long ago. Its inauguration was 

planned for August 12 but because of the arrival of typhoon level 3 and the 

bad weather after, it was delayed until now. It was raining this morning but 

when the rain stopped we started the ceremony. However the distribution of 

the gifts could not be done outside right at the foot of the bridge as it was 

previously planned due to the risk of gifts being water damaged. 

The stormy and rainy weather adds extra value to the usefulness of the bridge. 

EOCRO expresses its appreciation to the benefactors who contributed to the 

donations and to Hoa Hao buddhist fellows as well as EOCRO volunteers in 

Ben Tre who dedicated themselves to the wellbeing of the poor people in the 

remote regions 
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