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“Nhiệm vụ của Sở Giao Thông Oklahoma là cung cấp một mạng giao thông an toàn, kinh té và hiệu quả cho người dân, thương mại và các cộng đồng ở Oklahoma.”
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SỞ GIAO THÔNG OKLAHOMA
PHIẾU NHẬN XÉT CÔNG KHAI
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CÁC CẢI TIẾN ĐỀ XUẤT VỚI I-40
03/04/2014
Hạt Oklahoma, OK
Chúng tôi cám ơn quý vị vì đã dành thời gian tham dự cuộc họp này và cung cấp cho chúng tôi các nhận xét thành văn. Việc quý vị viết ra các nhận xét là một trong những cách hiệu quả nhất để chúng tôi xem xét xử lý các quan ngại của quý vị. 
OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
PUBLIC INVOLVEMENT PROGRAM
200 N.E. 21ST ST.
Oklahoma City, OK  73105-3204
Fax: (405) 521-6917
email: m-coordinator@odot.org
"Tôi có các nhận xét hoặc câu hỏi sau về các dự án đề xuất để cải thiện hành lang I-40 từ Mile Marker 167 East đến Mile Marker 173 trong Hạt Oklahoma, OK."
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