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BÁO CÁO 
Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV 
 

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-TTHĐND, ngày 27/01/2022 của Thường trực 
HĐND huyện Đăk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 
HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;  

UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 
tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV, cụ thể như sau: 

1. Cử xã Đăk Trăm: 

Gần nhà của cử tri Y Phanh có 2 trụ điện nằm trên Quốc lộ 40B thuộc 
thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm đã bị đổ nghiêng, rất nguy hiểm. Đề nghị Điện lực 
Đăk Tô sớm kiểm tra khắc phục, sửa chữa. 

Trả lời: UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Viễn thông Đăk 
Tô – Tu Mơ Rông tiến hành kiếm tra, xử lý. Theo báo cáo của Trung tâm Viễn 

thông Đăk Tô – Tu Mơ Rông, đơn vị đã thực hiện chuyển dây cáp quang và thu 
hồi cột nghiêng khỏi phần đất của nhà của cử tri Y Phanh - thôn Tê Pheo. 

2. Cử tri A Pu Náp – thôn Tê Pheo – xã Đăk Trăm: 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị thi công Quốc lộ 40B đoạn 
qua thôn Tê Pheo, xã Đăk Trăm khi thi công, bê tông kiên cố tại 2 nhánh đường 

vào nhà ông A Kênh và bà Y Vai, chỉ nên lắp tấm đan như trước đây để thoát 
nước (vì mùa mưa 2 nhánh đường này thường xuyên bị ngập úng) và thuận tiện 

cho việc kiểm tra, nạo vét. 

Trả lời:  

Nội dung mà cử tri kiến nghị liên quan đến quá trình thi công đường Quốc 
lộ 40B do Sở Giao thông vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi có kiến nghị của 

cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn 
vị quản lý đường bộ (Công ty TNHH QLSC&XDGT Đăk Bình) và UBND xã 

Đăk Trăm tiến hành kiểm tra tại vị trí các cống thoát nước trên thì có hiện tượng 
như cử tri đã kiến nghị. 

Qua kiểm tra cho thấy, tại lý trình Km 190+400 (trái tuyến) có cống bản 
thoát nước dọc bằng bê tông cốt thép, kích thước (60x60)cm, L=10m và tại lý 
trình Km190+500 (trái tuyến) có cống bản thoát nước dọc bằng bê tông cốt thép, 

kích thước (60x60)cm chiều dài L=8m; hiện trạng sau khi thi công cải tạo nâng 
cấp tuyến đường Quốc lộ 40B thì đơn vị thi công đã đổ phủ lớp mặt đường bê 

tông xi măng lên mặt tấm đan cống cũ hiện trạng tại Km190+400 và thi công 
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lớp móng đá 4x6, mặt đường láng nhựa lên trên mặt tấm đan cống cũ tại 
Km190+500 (không thực hiện nâng thân cống và đà kiềng của cống cũ và lắp 

đặt lại tấm đan bằng với mặt đường đã sửa chữa hoàn thiện). Do đó, về lâu dài 
sẽ gây khó khăn cho công tác nạo vét khơi thông hệ thống cống thoát nước tại 
các vị trí này trong khi hệ thống rãnh thoát nước dọc chưa được đầu tư xây dựng 

hoàn thiện, hiện nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đất bồi lấp cống thoát nước, 
gây hạn chế khả năng thoát nước. Để xử lý nội dung trên, UBND huyện đã có 

Công văn số 620/UBND ngày 25/5/2022 gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh xem 
xét, giải quyết.  

3. Cử tri Chu Thị Va - xã Đăk Rơ Nga: Đề nghị huyện hỗ trợ 1 phần 
kinh phí cho thành viên tổ cộng đồng tham gia truy vết F0 sau đó phải thực hiện 

cách ly tại nhà theo quy định; hỗ trợ đồ bảo hộ cho các thành viên Tổ cộng đồng 
phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương. 

Trả lời: Việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ công tác cộng đồng 
phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn số 

2396/UBND-KGVX, ngày 14/7/2022 quy định mức hỗ trợ cho Tổ công tác cộng 
đồng là 80.000/đồng/người/ngày, đến ngày 15/02/2022 là kết thúc thực hiện 

chính sách trên. Do đó, cử tri đề nghị hỗ trợ cho thành viên tổ cộng đồng tham 
gia truy vết F0, sau đó phải thực hiện cách ly tại nhà hỗ trợ đồ bảo hộ cho các 
thành viên tổ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương, tại thời điểm 

cử tri đề nghị và hiện nay chưa có quy định cụ thể để thực hiện. 
 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý 
kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV./. 

 
Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- BTT UBMTTQVN huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- TT HĐND xã Đăk Trăm, xã Đăk Rơ Nga; 
- UBND xã Đăk Trăm, xã Đăk Rơ Nga; 
- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Đặng Hoàng Nam 
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