
KÝ SỰ TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG 

 

 Quý 1.2014 Th«ng tin 65  

   

Khóa 7 Trung cấp giao thông 

ra trường cuối năm 1957 được 

phân về các đơn vị trực thuộc 

Bộ, các Ty giao thông và Tổng 

cục đường sắt. Nhiều anh em 

các lớp Đường bộ, Đường sắt, 

Cầu được phân về Cục Thiết 

kế và cục lại phân đa phần về 

các Đội Khảo sát. Tôi và 7 anh 

em trong số đó về Đội khảo sát 

1 làm khảo sát, thiết kế đường 

Gia Phù – Xôm Lồm nay là 

đường 136 nối Gia Phù ở Km 

240 Quốc lộ 13 và Xồm Lồm ở 

Km 177 Quốc lộ 6. 

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết 

Nguyên Đán (1958) xe tải chở 

8 người chúng tôi và một số 

công nhân, lao động rời Cầu 

Giấy (nơi Cục Thiết Kế làm 

việc tại địa điểm nay là trường 

Đại học GTVT) đi Gia Phù. Tất 

cả mọi người ngồi trên sàn xe 

cùng với đồ đạc và phuy xăng. 

Đường rất xấu, nhất là QL13 

từ Yên Bái đi Gia Phù, xe rất 

xóc, lại có mùi xăng do thùng 

xăng không thật kín, trong xe 

che bạt nên nhiều người bị nôn 

đi nôn lại nhiều lần. Tôi trong 

số đó và mệt không tả nổi, đây 

là chuyến đi xe nhớ đời của tôi. 

Sau 2 ngày ngồi xe, chúng tôi 

tới Gia Phù và lếch thếch cuốc 

bộ theo đường mòn trên chục 

Km từ Gia Phù tới một bản 

người Thái ở gần bến đò Vạn 

Yên (đò qua sông Đà). Chúng  

tôi đóng quân tại bản này ở 

nhờ nhà dân. Lần đầu tiên ở 

nhà sàn, dưới nhà sàn là nơi 

cột trâu và nuôi gà lợn, tôi 

không thể nào quen ngay 

được mùi gia súc, cứ phải 

hóng ra nơi có gió, chúng  tôi 

phải dọn vệ sinh hàng ngày để 

cải thiện môi trường sống. Dạo 

đó nơi đây cũng có lần ông Ba 

Mươi về ven bản bắt lợn, nên 

tối đến chúng tôi không dám đi 

đâu, chiều chiều cứ khoảng 4 - 

5h là rủ nhau đi vệ sinh ở 

rừng, tránh phải dậy về đêm. 

Nghỉ ngơi đến sau Tết, đội 

trường Phạm Trọng Tuệ phân 

8 người chúng tôi về các tổ. 

Tôi và Bài (Tạ Ngọc Linh Bài 

lớp đường bộ) cùng 6 người 

khác gồm 3 công nhân kỹ 

thuật, 2 lao động phổ thông, 1 

cấp dưỡng lập thành tổ thủy 

văn sông Đà. Hào (Mai Thế 

Hào cùng lớp đường sắt với 

tôi, Phạm Miễn lớp cầu) và một 

số người khác thành lập tổ 

thủy văn tụ nước. Những anh 

em khóa 7 khác thuộc lớp 

đương bộ đều về các tổ tuyến 

và tổ nội nghiệp (tổ nội nghiệp 

làm công tác thiết kế). 

Tổ thủy văn sông Đà đóng 

quân ở nhà dân bản Tào Nhào 

– nơi là bến phà khi chưa có 

thủy điện Hòa Bình cách bến 

đò Vạn Yên cũ chừng vài trăm 

mét. Trên bến đò Vạn Yên cũ 

có khoảng trên chục nóc nhà, 

có 1 cửa hàng mậu dịch (bán 

mắm, muối, dầu đèn, nông cụ 

và một ít bách hóa), 1 quán 

phở, 1 quán tự giác (quán tự 

giác do dân mở, không có 

người bán quán, sản phẩm 

đem bán đính kèm giấy ghi giá 

bán, ai mua trả tiền vào cái bồ 

nhỏ treo ở quán). Chúng tôi rất 

thích quán phở và quán tự giác 

vì có lúc hàng mấy tháng trời 

toàn phải ăn cơm nếp, các 

quán đó giúp chúng tôi cải 

thiện bữa ăn. 

Tổ Thủy văn sông Đà được 

giao lập bình đồ 1/2.000 dọc 

sông Đà từ thác Tào Nhào qua 

thác Vạn Yên đến cửa suối 

Tấc và quan trắc lũ năm 1958. 

Tổ được sử dụng một số dân 

công, làm nhiệm vụ phát cây 

khi lập bình đồ, chèo thuyền 

khi đo sâu lòng sông, và hàng 

tháng có khi phải đi mua gạo 

tại Phù Yên. 

Tôi và Bài thay nhau làm công 

việc ghi sổ, tính toán, kiểm tra 

khi lập lưới khống chế, khi đo 

đạc ở mặt đường và vẽ bình 

đồ ở trong nhà. Mùa lũ đến, 

dân công làm cho Tổ 1 lán trên 

quả đồi nhỏ nơi bến phà để đặt 

máy đo phao, còn công việc 

của tổ là đọc thủy chí định kỳ 

theo giờ trong ngày, đo phao 

trôi, đo các mặt cắt nơi sẽ là 

bến phà và thượng hạ lưu bến. 

 

N¨m ®Çu tiªn t«I ®I kh¶o s¸t 

 TS. NGUYỄN VĂN LƯƠNG 
 Nguyên Viện phó Viện thiết kế Giao thông 
 nay là Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

 

   

                                   
 

 



SỐ ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG TEDI ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG 

 

66 Th«ng tin Quý 1.2014 

Đo phao trôi gồm 1 người chở 

thuyền, 1 người thả phao 

(phao làm bằng đoạn thân cây 

chuối có cắm cờ) thả dàn đều 

trên mặt cắt ngang sông, 

người đọc máy theo thời điểm 

gián cách hướng máy vào 

phao, đọc góc nằm, góc đứng, 

người ghi sổ ghi các góc đo 

vào sổ, sau đó trong ngày 

người tính và người vẽ lập ra 

bản đồ phao trôi. Ngoài việc đo 

phao trôi, tổ còn phải đo các 

mặt cắt ngang sông bằng các 

dụng cụ rất thô sơ. Do không 

có canô, không có tời, cáp, 

nên phải dùng thuyền độc mộc 

rải dây song ngang sông, dùng 

sức người để căng dây song 

và thả đá để đo sâu. 

Hết mùa lũ, nhiệm vụ khảo sát 

thủy văn sông Đà hoàn thành, 

chúng tôi chuyển sang khảo 

sát thủy văn các cầu trung và 

nhỏ trên đoạn tuyến từ sông 

Đà đến Xồm Lồm. Công việc 

thường ngày là đo bình đồ, 

mặt cắt dọc lòng suối, các mặt 

cắt ngang suối tại tim cầu, 

thượng và hạ lưu, điều tra các 

dấu vết lũ để lại và qua hỏi han 

các già làng tại các bản ven 

suối lân cận cầu. Công việc 

của tôi và Bài lúc này là thay 

nhau làm các công việc nội 

nghiệp của tổ (chỉnh lý kết quả 

đo đạc, vẽ bình đồ và các mặt 

cắt) và thay nhau tính, soát các 

yếu tố cung cấp cho thiết kế 

(mực nước, lưu lượng, lưu 

tốc). Thời gian làm khảo sát 

thủy văn cầu nhỏ, cầu trung 

tuy ngắn chỉ vài ba tháng, 

nhưng do đi sâu vào tuyến 

trong rừng rậm, muỗi, vắt 

nhiều, tôi đã bị sốt rét, đôi ba 

lần ra đến tuyến, người thấy 

gai gai sốt là phải mau mau về 

nơi đóng quân nằm chùm mấy 

cái chăn mà vẫn thấy rét. 

Trên đây là chuyện của tôi 

năm đầu tôi đi khảo sát. Năm 

1959 tôi được điều chuyển về 

đội khảo sát 9 làm khảo sát 

đường sắt khổ 1435mm đầu 

tiên của nước ta: Đường sắt 

Đông Anh – Thái Nguyên. Từ 

đó đến khi nghỉ hưu (1996) tôi 

gắn bó với nghề khảo sát thiết 

kế đường sắt của Tổng công ty 

Tư vấn thiết kế GTVT. 

 

 

 


