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Le pont de Huong so a été financé grâce aux dons des personnes suivantes:

Dự án : xây dựng cầu tại Hương Sơ
Ngày 7 tháng 8 năm 2009, cầu Hương Sơ được khánh thành nhờ vào sự tài 
trợ của Hội ‘Mái Nhà mơ ước’ và Hội ‘AEVHS’ và các nhà hảo tâm khác đóng 
góp cho hai hội này.

Ông Gilles 
David và 
thân hữus

Tóm lược bối cảnh
Hương Sơ ở cách thành cổ của thành phố 
Huế khoảng 3 km. Khu vực nông thôn này có 
khoảng 7.000 người dân sinh sống tại 3 ngôi 
làng ( Tri Lễ, Đốc Bửu và Lê Khê). Để khỏi 
phải đi đường vòng mất khoảng 4 km, dân 
làng và các em học sinh thường băng qua 
một lạch nước nhỏ bằng một chiếc cầu khỉ. 
Hàng ngày hơn một ngàn lượt người đi qua 
chiếc cầu khỉ này để đến nơi làm việc và đến 
trường.

Tuy nhiên người dân không thể qua cầu khỉ bằng xe đạp hay xe gắn máy là 
những phương tiện đi lại chủ yếu của họ, người tàn tật và già cả cũng vậy.

Khánh thành cây cầu Hương Sơ

Các dự án nhân đạo tại Việt Nam

Hình ảnh thành quả số 6

2009

Gia đình bà 
Trần Thị Tri 
ở Lausanne

Hội ‘Mái nhà 
mơ ước’

Hội AEVHS

Kỹ thuật thi công cây cầu
Cây cầu đã được dự trù thi công đủ cao để các xuồng nhỏ có thể qua 
lại bên dưới và có chiều rộng 2 mét đủ để xe hai bánh và các rơ-moóc 
nhỏ có thể qua lại, nhưng xe ôtô thì không được phép qua cầu.

Tổng chiều dài của cây cầu là 12 mét trong đó nhịp cầu dài 8 mét. Toàn 
bộ bề mặt sàn cầu rộng 2,40 mét, còn mặt đường xe cộ lưu thông rộng 2 
mét.
Tổng vốn đầu tư là 11’000.- quan Thụy sĩ

Lễ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 5 năm 2009

Những người khởi xướng dự án
Bà Lê Thị Nhân Thành phố Huế
Ông Michel Moor Mái nhà mơ ước
Bà Trần Thị Tri AEVHS

Vào lúc khánh thành, đại diện Thành phố 
Huế đã khai trương tấm biển ghi lời cảm 
tạ các nhà hảo tâm đã giúp xây dựng cầu 
Hương Sơ.



Bề dày bùn đất tại lạch nước nhỏ này đã buộc chúng tôi phải điều chỉnh lại 
dự án nhằm gia cố lại nền móng của cây cầu. Một tấm đan bê tông suốt 
chiều dài cây cầu đã được đúc để ổn định hai mối cầu và trụ cầu trung 
tâm.

 Để giảm bớt chiều dài của cây cầu và tránh phải tăng thêm một trụ cầu, hai đường dẫn lên 
cầu được kéo dài thêm 2 mét mỗi bên lấn ra trên dòng nước. Cầu được xây cao hơn mặt đất 
tự nhiên một chút để các xuồng nhỏ có thể đi lọt qua gầm cầu và đồng thời buộc các xe gắn 
máy phải chạy chậm lại.

Hạng mục thi công chính đã kết thúc vào tháng 7. Chi phí thi công thực tế đã 
tăng gấp hai lần so với dự toán ban đầu do phải xây thêm một đập ngăn dòng 
nước để đổ bê tông và chờ cho tấm đan móng và các trụ cầu khô đúng mức.

Các giai đoạn thi công Các giai đoạn thi công

Tháo cốp pha các trụ cầu đặt trên tấm đan bê tông

Hàng trăm cây tre được dùng làm giàn giáo để đổ bê tông mặt sàn cầu dài 8 
mét và ngang 2,40 mét. Trời mưa trên công trường khiến cho các hạng mục 
thi công cơ bản được hoàn tất khá chật vật.

Phải xây dựng hai đường dẫn lên cầu vì không có sẵn. Sau khi tấm đan được 
hoàn tất, đập ngăn dòng nước được dỡ bỏ để người dân có nước dùng. Nước 
của con lạch nhỏ này được dùng để tắm, giặt và rửa chén dĩa.


