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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. 

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 

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 
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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.  
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