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OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI OKLAHOMA)
MẪU GÓP Ý CỦA CÔNG CHÚNG
http://www.odot.org/meetings/other.php
Oklahoma Department of Transportation meetings website QR Barcode
"Sứ mệnh của Oklahoma Department of Transportation là cung cấp mạng lưới giao thông vận tải an toàn, 
kinh tế và hiệu quả cho người dân, hoạt động thương mại và các cộng đồng tại Oklahoma."
Trang  / 
FORM-CF-PCB-PRD (Vietnamese)
OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
MẪU GÓP Ý CỦA CÔNG CHÚNG
Trang  / 
FORM-CF-PCB-PRD (Vietnamese)
CÁC CẢI TIẾN TẠI I-235/10th STREET/HARRISON AVENUE
21 tháng 1, 2014
Oklahoma County, OK
Chúng tôi muốn cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự cuộc họp này và cung cấp cho chúng tôi góp ý bằng văn bản. Việc đưa ra góp ý bằng văn bản là một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết những mối quan tâm của quý vị.
ENVIRONMENTAL PROGRAMS DIVISION(BỘ PHẬN CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG) 
OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
200 N.E. 21ST ST.
Oklahoma City, OK  73105-3204
Fax: (405) 522-5193
email: environment@odot.org
"Tôi có các góp ý hay thắc mắc sau về dự án đề xuất tại 
I-235/10th Street/Harrison Avenue tại Oklahoma County, OK."
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