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Cư Dân DC Có Thể Nhận Thông Báo Sớm Về Các Đợt Cập Nhật Vé 
Phạt Cùng Với Các Thay Đổi Trong Dịch Vụ Thông Báo Vé Phạt (TAS, 

Ticket Alert Service) 
 
(WASHINGTON, DC) Hôm nay, Nha Lộ Vận DC (DC DMV, DC Department of Motor 
Vehicles) đã thông báo rằng bây giờ tất cả cư dân DC có thể ghi danh vào Dịch Vụ 
Thông Báo Vé Phạt (TAS) của cơ quan để nhận được thông báo nhanh về các vé phạt. 
Trước đây, các cư dân cần phải có sẵn một vé phạt được lưu trữ trước khi ghi danh 
vào TAS. Những người không phải là cư dân vẫn cần phải có ít nhất một vé phạt trong 
vòng 18 tháng vừa qua để ghi danh vào TAS. 
 
“DC DMV đã nỗ lực làm việc để hợp lý hóa quy trình ghi danh vào và làm cho quy trình 
trở nên thân thiện với người dùng nhất có thể,” Gabriel Robinson, Giám đốc DC DMV, 
cho biết. "Giờ đây cư dân DC có thể ghi danh vào TAS mà không cần có vé phạt trong 
hồ sơ và có quyền truy cập tới một loạt các thông tin liên quan đến vé phạt."  
 
Việc ghi danh vào TAS là miễn phí và dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng 
thông báo gần như là theo thời gian thực về các hoạt động liên quan đến vé phạt trên 
tối đa bốn phương tiện và một bằng lái xe. Khi người lái xe đã ghi danh, họ có thể đăng 
nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra tình trạng của vé phạt. Ngoài ra, người dùng 
có thể chọn nhận thông báo qua tin nhắn và/hoặc email khi bất kỳ điều nào sau đây xảy 
ra: 
 

• Một vé phạt được đưa ra với một phương tiện 

• Nộp phạt được áp dụng 



• Trước khi hình phạt muộn được áp dụng cho vé phạt 

• Trước khi thời hạn xét xử vé phạt hết hạn 

• Một quyết định được đưa ra trên một vé phạt đã được xét xử  

• Phương tiện nhận vé phạt hội đủ điều kiện để khóa bánh 

• Trước khi vé phạt được cho vào hồ sơ 

• Cập nhật về các chương trình và thông báo của DC DMV 

Với một tài khoản TAS, người dùng cũng có thể đăng nhập và xem mọi hình ảnh liên 
quan tới vé phạt và tất cả thông tin nằm trong tệp lịch sử vé phạt, chẳng hạn như yêu 
cầu điều trần và kết quả điều trần, các khoản thanh toán, kháng cáo và các thư từ trong 
quá khứ. Người dùng cũng có thể truy cập vào các đường dẫn để hoàn thành các 
khoản nộp vé phạt và lên lịch các phiên điều trần trực tuyến. 
 
Có sẵn các thông tin bổ sung về việc ghi danh TAS tại đây.   
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https://dmv.dc.gov/service/registration-ticket-alert-service-tas

