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DC DMV Công Bố Chương Trình Thiết Bị Khóa Liên Động Đánh Lửa 
Bắt Buộc Mới dành cho Những Người Vi Phạm về Lái Xe liên quan 

đến Lạm Dụng Chất Kích Thích 
 
 

(WASHINGTON, DC) Hôm nay, Sở Phương Tiện Cơ Giới DC (DC Department of Motor 
Vehicles, DC DMV) đã thông báo rằng cơ quan này sẽ triển khai chương trình thiết bị 
khóa liên động đánh lửa bắt buộc có hiệu lực từ Thứ Hai, Ngày 19 Tháng Mười Hai, 
2022. Cư dân có bằng lái xe của DC đã bị kết tội về lái xe liên quan đến rượu hoặc ma 
túy vào hoặc sau ngày 19 tháng 12 năm 2022 sẽ phải ghi danh Chương Trình Thiết Bị 
Khóa Liên Động Đánh Lửa (Ignition Interlock Device, IID) của DC DMV. Thiết bị khóa 
liên động đánh lửa là thiết bị phân tích nồng độ cồn trong hơi thở được kết nối với hệ 
thống đánh lửa của xe. 
 
“Giám đốc DC DMV Gabriel Robinson cho biết: “để đáp ứng luật pháp gần đây, DC DMV 
sẽ giới thiệu một chương trình thiết bị khóa liên động đánh lửa mới, tôi tin rằng Chương 
trình IID bắt buộc sẽ giúp giải quyết nhiều mối lo ngại về an toàn của cộng đồng cụ thể 
đối với những cá nhân bị kết tội về lái xe khi bị ảnh hưởng của rượu và ma túy” 
 
Sau khi bị kết tội lái xe liên quan đến rượu hoặc ma túy, người lái xe sẽ phải truy cập 
Cổng Thông Tin Chương Trình IID trực tuyến mới của DC DMV để hoàn thành đơn 
đăng ký và ghi danh tham gia chương trình IID. Yêu cầu hội đủ điều kiện để ghi danh 
chương trình bao gồm: 
 

• Không được có thêm bất kỳ lần bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép lái xe hiện tại 

hoặc đang chờ xử lý nào nữa 

• Phải ghi danh hoặc hoàn thành chương trình điều trị lạm dụng chất kích thích   

• Phải mua và duy trì Bảo Hiểm Rủi Ro Cao SR22 (Giấy Chứng Nhận Trách 

Nhiệm Tài Chính) 

https://code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/50-2201.05a
https://dbh.dc.gov/page/substance-use-disorder-services


• Phải lắp đặt IID trong tất cả các phương tiện hiện hành bởi nhà cung cấp đã 

được DC DMV phê chuẩn 

Cư dân có Giấy Phép Lái Xe Thương Mại (Commercial Driver License, CDL) sẽ phải hạ 
cấp xuống bằng lái xe phi thương mại và ghi danh Chương Trình IID bắt buộc. 
 
Việc ghi danh vào Chương Trình IID phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
bị kết tội và phải nộp lệ phí nộp đơn $50 không hoàn lại. Sau khi ghi danh vào Chương 
trình IID, người lái xe sẽ được cấp giấy phép lái xe hạn chế của DC DMV và chỉ có thể 
vận hành các phương tiện được chỉ định có lắp đặt thiết bị khóa liên động đánh lửa. Tất 
cả các phương tiện đã đăng ký cho người lái đều phải được trang bị thiết bị khóa liên 
động đánh lửa.  
 
Việc không ghi danh Chương trình IID sẽ dẫn đến việc thu hồi vô thời hạn giấy phép lái 
xe của DC của một cá nhân và đình chỉ tất cả các phương tiện đã ghi danh cho người 
lái xe. Cư dân có bằng lái xe đã bị thu hồi hơn sáu tháng cũng sẽ được yêu cầu làm lại 
bài kiểm tra kiến thức và kiểm tra kỹ năng đường bộ của DC DMV. 
 
Thông tin bổ sung về Chương Trình IID của DC DMV có tại đây. 
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https://dmv.dc.gov/service/ignition-interlock-device-program

