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DOL Tổ Chức Các Phiên Điều Trần Công Cộng Về Việc Đánh Dấu REAL ID Trên Bằng Lái 
Xe Tiêu Chuẩn  
  
Olympia – Vào tháng 5, Sở Cấp Phép (DOL, Department of Licensing) sẽ tổ chức sáu phiên 
điều trần công cộng trên toàn tiểu bang để ghi nhận ý kiến đóng góp của công chúng về việc đề 
xuất đánh dấu trên bằng lái xe tiêu chuẩn và thẻ ID sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay.  Quy định 
này là một phần trong các yêu cầu của REAL ID Act (Đạo Luật ID THỰC SỰ) của liên bang mà 
tất cả các tiểu bang phải tuân thủ trước tháng 10 năm 2020.  
  
Các phiên điều trần sẽ được tổ chức từ ngày 8 – 11 tháng 5 và ngày 22 & 23 tháng 5 tại Lacey, 
Kent, Spokane, Kennewick, Mount Vernon và Yakima. Chương trình làm việc của các phiên 
điều trần sẽ bao gồm phần thuyết trình tổng quan về REAL ID với thời gian đặt câu hỏi, sau đó 
là phiên điều trần công khai chính thức về việc đánh dấu. Những người không thể tham dự các 
phiên điều trần có thể gửi ý kiến về quy định được đề xuất qua đường dẫn trên trang web 
của DOL. 
  
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, DOL có kế hoạch bắt đầu đánh dấu tất cả bằng lái xe tiêu chuẩn và 
thẻ ID với ngôn ngữ được đề xuất, “federal limits apply” (áp dụng các giới hạn của liên bang). 
Đạo Luật Real ID yêu cầu các tiểu bang đánh dấu các giấy tờ tùy thân không tuân thủ Real ID.. 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, các bằng lái xe tiêu chuẩn và thẻ ID không được chấp 
nhận là giấy tờ tùy thân để lên máy bay thương mại và vào một số cơ sở an ninh liên bang như 
căn cứ quân sự và nhà máy hạt nhân.  
  
Lịch trình của các phiên điều trần công khai như sau: 

 
Ngày 8 tháng 5 năm 2018 
2 giờ 30 phút chiều 
Lacey City Hall 
College St SE 
Lacey, WA 98503 
 
Ngày 9 tháng 5 năm 2018 
10 giờ sáng 
Kent Memorial Park 
850 N. Central Ave. 
Kent, WA 98032 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2018 
9 giờ sáng 
Spokane City Hall 
808 W. Spokane Falls Blvd. 
Spokane, WA 99201 
 

https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/real-id-act-text.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18
https://www.surveygizmo.com/s3/4295283/Rulemaking-comment-form-WAC-308-104-Driver-s-license-5-14-18


Ngày 11 tháng 5 năm 2018 
9 giờ sáng 
Southridge Sports & Event Complex 
2901 Southridge Blvd #A 
Kennewick, WA 99338 
  
Ngày 22 tháng 5 năm 2018 
6 giờ chiều  
Skagit Station Community Room  
105 E. Kincaid  
Mount Vernon, WA 98273  
 
Ngày 23 tháng 5 năm 2018 
6 giờ chiều  
Laborers International Union Hall  
507 South 3rd Street  
Yakima, WA 98901 
  

Enhanced driver licenses (EDL, bằng lái xe cao cấp) và thẻ enhanced ID (EID, ID cao cấp) 
được coi là tuân thủ Đạo Luật Real ID, cũng như hộ chiếu, thẻ xanh và thẻ ID quân đội. Để có 
danh sách đầy đủ các giấy tờ được liên bang chấp nhận và có thêm thông tin về REAL ID cũng 
như Đạo Luật này có ý nghĩa như thế nào với Washington, hãy truy cập trang web của DOL.  
  

### 
  

http://www.dol.wa.gov/realid.html
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