
TIỂU BANG WASHINGTON 
DEPARTMENT OF LICENSING  

           Ngày 22 tháng 3 năm 2018 — Công bố ngay 
Người phụ trách liên lạc với truyền thông: Krista Carlson, (360) 902-3608 

kcarlson@dol.wa.gov 
 
 

Sửa đổi và cập nhật / Ngày 2 tháng 4 năm 2018: Tháng trước, do nhầm lẫn, 749 chủ sở hữu 

xe máy trượt tuyết đã nhận được thư thông báo họ nợ khoản phí Kiểm Tra Phương Tiện Xe Cộ 

Bên Ngoài Tiểu Bang $15. Tuy nhiên, khoản phí này không áp dụng cho các xe máy trượt tuyết 

Bên Ngoài Tiểu Bang. Department of Licensing (DOL, Sở Cấp Phép) rất lấy làm tiếc về sự 

nhầm lẫn này và đã gửi thư xin lỗi các chủ sở hữu xe máy trượt tuyết. Vì các xe máy trượt tuyết 

Bên Ngoài Tiểu Bang không phải chịu khoản phí này, tổng số tiền phí Kiểm Tra Phương Tiện 

Xe Cộ Bên Ngoài Tiểu Bang mà cư dân chưa thanh toán là 32,000. 

 
Chủ sở hữu của 32,749 phương tiện xe cộ tại Washington sẽ nhận được thông báo của 
DOL về khoản phí $15 chưa thanh toán 
 

OLYMPIA— Bắt đầu từ tuần này, chủ sở hữu của 32,749 phương tiện xe cộ tại 

Washington sẽ nhận được thư từ Department of Licensing yêu cầu họ thanh toán khoản phí 

$15 chưa được thu do lỗi xử lý.  

Các chủ sở hữu này đã mang phương tiện xe cộ của mình từ bên ngoài tiểu bang vào 

Washington trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 và lẽ ra phải 

nộp khoản phí Kiểm Tra Phương Tiện Xe Cộ Bên Ngoài Tiểu Bang $15 (RCW 46.17.120) vào 

thời điểm họ đăng ký quyền sở hữu phương tiện tại Tiểu Bang Washington.  Lỗi này đã dẫn 

đến việc chưa thu được khoản phí khoảng $491,000 được pháp luật yêu cầu dùng để hỗ trợ 

các chương trình an toàn đường bộ. 

Khách hàng sẽ cần thanh toán khoản phí chưa nộp này trước lần gia hạn tiếp theo và 

có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng cấp phép phương tiện xe cộ hoặc trực tuyến tại 

dol.wa.gov.  
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