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Gần 7.000 Cử Tri Nhận Phiếu Bầu Muộn

Lỗi phần mềm đã cản trở việc truyền tải một số thông tin về việc cấp phép cho các viên
chức phụ trách bầu cử

OLYMPIA — Gần 7.000 cử tri sẽ nhận được phiếu bầu trong tuần này cho cuộc bầu cử đặc biệt vào
tháng 2 thông qua dịch vụ bưu tín hạng nhất do lỗi phần mềm trong hệ thống cơ sở dữ liệu cấp giấy phép
lái xe của Department of Licensing gây ra việc thông tin không được chuyển tới Voter Registration
Division (Ban Đăng ký Cử tri) của Office of the Secretary of State (OSOS, Văn phòng Bộ trưởng Ngoại
giao Hoa Kỳ) theo luật Motor Voter (Luật Đăng ký Cử Tri Quốc gia) của tiểu bang Washington.
Cả OSOS và DOL đã làm việc để đảm bảo cử tri nhận được lá phiếu của mình đúng thời điểm Cuộc Bầu
Cử Đặc Biệt Tháng 2. Lỗi dữ liệu đã được phát hiện vào cuối tháng 1. Làm việc với OSOS, đội ngũ Dịch
vụ Thông tin của DOL đã biết được rằng khi một số khách hàng thay đổi tên của họ (có hoặc không thay
đổi địa chỉ), và đã được cấp một số giấy phép lái xe mới, những thay đổi này được thực hiện trong hệ
thống của DOL nhưng đã không được truyền đến hệ thống của OSOS. Ngay khi lỗi được xác định, đội
ngũ DOL đã làm việc vào cuối tuần ngày 26 tháng 1 để phát triển và thử nghiệm bản sửa lỗi cho hệ
thống cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe đã được sử dụng 30 năm nay. Phần mềm sửa lỗi đã được phát
hành đưa vào triển khai vào tối ngày 30 tháng 1.
DOL và OSOS đã làm việc cùng nhau để kết hợp dữ liệu cử tri trong hai hệ thống. Họ đã xác định số cử
tri bị ảnh hưởng là 6.969 trên toàn tiểu bang. Những cử tri này sẽ tiếp nhận quy trình đặc biệt để nhận
phiếu bầu trong tuần này cho cuộc bầu cử tháng 2 năm 2018.
Bà Pat Kohler, giám đốc DOL cho biết “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Office of the Secretary of State
để xác định và giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Chúng tôi rất tiếc vì những lỗi này đã xảy ra và chúng
tôi đã đưa vào áp dụng các biện pháp kiểm soát mới để giám sát thông tin cử tri hàng ngày gửi tới Bộ
trưởng Ngoại giao, đảm bảo rằng các thông tin là hoàn chỉnh và chính xác. Lỗi này nêu bật tầm quan
trọng của việc thay thế hệ thống cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe đã cũ kỹ hàng thập kỷ, dự kiến sẽ diễn ra
vào tháng 9".

Bà Kohler cho biết DOL đánh giá cao sự hợp tác của OSOS trong tình huống này và sự sẵn lòng làm
việc của họ để hướng tới một giải pháp. DOL cũng sẽ bồi hoàn cho các Kiểm toán viên Quận về chi phí
gửi phiếu bầu cho các cử tri bị ảnh hưởng mà đã không nhận được phiếu bầu.
Cử tri có thể xác minh địa chỉ, tên và thông tin đăng ký của mình tại http://myvote.wa.gov. Các thắc mắc
hoặc quan ngại về tình trạng của cử tri có thể được chuyển tới các kiểm toán viên quận. Danh sách đầy
đủ các kiểm toán viên quận có tại đây: https://www.sos.wa.gov/elections/viewauditors.aspx.
LƯU Ý THÊM:
Department of Licensing và Office of the Secretary of State sẽ tổ chức hội nghị họp báo chung
qua điện thoại vào lúc 2 giờ 30 phút chiều hôm nay để tiếp tục thảo luận và trả lời thắc mắc về vấn
đề này. Báo chí truyền thông có thể tham gia hội nghị bằng cách gọi số (360) 407-3815 và nhập
mã pin của hội nghị: 56650#. Viên chức tham gia cuộc gọi này bao gồm Giám đốc Pat Kohler của
Department of Licensing và Giám đốc Lori Augino phụ trách Bầu cử Tiểu bang Washington.
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Để biết thêm thông tin về Department of Licensing, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại
dol.wa.gov.

