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Kết thúc thời gian ân hạn vào tháng 3 năm 2023 cho 
quyết định tạm đình chỉ áp dụng phí trả chậm, tiền 
phạt dân sự cho người chưa trả nộp phí cầu đường 
Khách hàng được khuyến khích nộp tiền ngay để tận dụng phương án giúp 
giảm số tiền trên hóa đơn hiện có và tránh phải trả hóa đơn phí cầu đường 
cao hơn 

SEATTLE – Washington State Department of Transportation (WSDOT) sẽ kết thúc thời gian ân 
hạn cho quyết định tạm đình chỉ áp dụng phí trả chậm, tiền phạt dân sự và tạm đình chỉ đăng ký 
của người chưa trả phí cầu đường, vào ngày 1 tháng 3 năm 2023.   

Sau khi ra mắt hệ thống Good To Go! mới hồi tháng 7 năm 2021, WSDOT đã tạm dừng thu phí 
trả chậm và thu tiền phạt dân sự, cũng như yêu cầu tạm đình chỉ đăng ký. Hệ thống này đã được 
bổ sung một loạt các tính năng mới theo yêu cầu của khách hàng trong mười năm qua, cùng với 
trang mạng MyGoodToGo.com được thiết kế lại hoàn toàn. Khi đó, nhà cung cấp của WSDOT 
cần có đủ thời gian để triển khai những thay đổi cần thiết cho hệ thống để tiếp tục thu phí trả 
chậm và tiền phạt. Do đó, khách hàng đã có một khoảng thời gian ân hạn để làm quen với hệ 
thống thu phí cầu đường mới này. 

Ông Edward Barry, Giám Đốc Toll Division của WSDOT, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là 
thu phí cầu đường để chi trả cho các khoản đầu tư quan trọng vào giao thông. Chúng tôi mong 
muốn làm việc với khách hàng để giải quyết các hóa đơn chưa trả, tránh để họ phải nộp phí phạt 
và giúp họ giảm bớt số tiền phải trả trong quá trình này".  
 
Hầu hết các hóa đơn phí cầu đường sẽ phải chịu phí trả chậm vẫn chưa được thanh toán sau khi 
hóa đơn ban đầu được gởi đi từ cách đây hơn một năm. Hầu hết khách hàng, khoảng 90%, nộp 
phí cầu đường đúng hạn.  

Chúng tôi khuyến khích khách hàng Trả Qua Thư có phí cầu đường chưa trả hãy nộp 
ngay để tránh mất phí trả chậm  

Khi phí trả chậm và tiền phạt dân sự được thu trở lại vào tháng 3 năm 2023, những người vẫn 
còn hóa đơn phí cầu đường chưa trả sẽ nhận được một hóa đơn thứ hai, có thêm khoản phí tái xử 
lý là $5. Nếu họ vẫn tiếp tục không thanh toán hóa đơn thứ hai, mỗi khoản phí cầu đường chưa 
trả sẽ bị áp mức phạt dân sự là $40. Nếu họ không nộp phí dân sự, WSDOT sẽ yêu cầu 
Department of Licensing (DOL) tạm đình chỉ đăng ký xe của họ. Khách hàng có thể liên lạc với 
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Good To Go! vào bất cứ thời điểm nào trong quy trình này để đề nghị giảm bớt số tiền trên hóa 
đơn nếu họ thanh toán các khoản phí cầu đường còn nợ.  

Khách hàng có hóa đơn phí cầu đường chưa nộp có thể thực hiện các bước sau để thanh toán phí 
cầu đường chưa trả: 

• Cách tốt nhất để nộp là thanh toán trực tuyến tại trang MyGoodToGo.com. Tại đây, 
khách hàng có thể thanh toán toàn bộ số tiền trên hóa đơn hoặc chọn mở một trương mục 
miễn phí để được tiết kiệm $1.75 trên mỗi khoản phí cầu đường chưa trả.  

• Nếu không tìm thấy hóa đơn, khách hàng nên gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng Good 
To Go! theo số 1-866-936-8246. Nhân viên hỗ trợ có thể giúp tìm hóa đơn cầu đường 
chưa trả nếu khách hàng cung cấp tên họ và địa chỉ được ghi trên đăng ký xe với DOL, 
cùng biển số xe.  

• Nếu cho rằng mình nhận được hóa đơn phí cầu đường do nhầm lẫn, tài xế có thể gởi đơn 
khiếu nại trực tuyến tại MyGoodToGo.com.  

Nếu phải nộp phạt dân sự, khách hàng có thể gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng để xin miễn áp 
dụng phí và tiền phạt một lần duy nhất. Theo hệ thống mới, khách hàng đã được miễn phí và tiền 
phạt trước tháng 6 năm 2021 vẫn còn cơ hội được miễn thêm một lần nữa.  

Trước ngày 1 tháng 3 năm 2023, hóa đơn phí cầu đường và nội dung liên lạc gởi tới khách hàng 
từ Good To Go! sẽ thông báo cho khách hàng là các khoản phí được áp dụng trở lại, cũng như 
chỉ dẫn cách để giảm bớt số tiền phải trả.  

Trương mục Good To Go! có phí cầu đường chưa trả 

Với hệ thống mới, những khách hàng có số dư âm trong trương mục Good To Go! và vẫn tiếp 
tục đi lại trên các tuyến đường thu phí cầu đường sẽ thấy các khoản phí cầu đường đó được ghi 
nhận vào tài khoản của họ. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, các khoản phí cầu đường đã được tính vào tài khoản nhưng 
chưa được nộp trong ít nhất 30 ngày sẽ được áp dụng trở lại vào tài khoản, đồng thời hóa đơn 
được gởi qua đường bưu điện với mức phí Trả Qua Thư cao hơn, tăng thêm $2 trên mỗi khoản 
phí cầu đường. Sau khi hóa đơn được gởi qua đường bưu điện, khách hàng sẽ phải chịu phí trả 
chậm và tiền phạt dân sự nếu vẫn tiếp tục không nộp tiền.  

Chủ trương mục Good To Go! nên kiểm tra trương mục của mình để đảm bảo các thông tin quan 
trọng – như phương thức thanh toán, thông tin xe, thông tin liên hệ và cài đặt thông báo – là 
chính xác và cập nhật.  

Khách hàng được khuyến khích sử dụng các cộng cụ có trong hệ thống Good To Go! phiên 
bản mới 

Hệ thống Good To Go! mới của WSDOT cung cấp một phương thức thanh toán mới, được gọi là 
Sử Dụng Tới Đâu, Thanh Toán Tới Đó (Pay As You Go), cho phép khách hàng mở một trương 
mục mà không cần phải trả trước phí cầu đường. Trong năm đầu đã có hơn 270,000 khách hàng 
tạo trương mục Sử Dụng Tới Đâu, Thanh Toán Tới Đó. 
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"Hệ thống mới của chúng tôi đưa ra các lựa chọn để giúp khách hàng dễ dàng tiết kiệm tiền phí 
cầu đường và chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều người tận dụng những lựa chọn đó hơn" – ông 
Barry chia sẻ.  

Ngoài việc tiết kiệm tiền trên hóa đơn phí cầu đường còn nợ, những khách hàng mở trương mục 
còn tiết kiệm được chi phí trên tất cả các hóa đơn phí cầu đường về sau mà không cần phải lo 
lắng về việc chờ đợi hóa đơn gởi qua đường bưu điện. 
 
Vì tổng đài có thể sẽ rất bận rộn sau khi kết thúc thời gian ân hạn, WSDOT hy vọng khách hàng 
sẽ sử dụng các công cụ tự phục vụ mới, đã có trong hệ thống Good To Go! phiên bản mới.  
 

Các siêu liên kết trong bản phát hành này:  

• MyGoodToGo.com: www.mygoodtogo.com/olcsc/   
• Liên hệ với Good To Go!: www.mygoodtogo.com/EN/contact-us  
• Gởi đơn khiếu nại trực tuyến: www.mygoodtogo.com/EN/learn/fees-and-disputes/disputes  
• Các công cụ tự phục vụ mới: www.mygoodtogo.com/EN/learn/manage-your-

account/account-maintenance  

### 

 

WSDOT đảm bảo sự lưu thông của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế, thông qua việc vận hành và 
nâng cấp các hệ thống giao thông của tiểu bang. Để tìm hiểu thêm về những nỗ lực hiện tại của chúng 
tôi, xin truy cập www.wsdot.wa.gov/news để xem ảnh, video, tin tức và bài blog. Quý vị có thể xem thông 
tin giao thông thời gian thực tại wsdot.com/traffic hoặc bằng cách gọi số 511.   

Để hủy đăng ký nhận nội dung truyền thông từ WSDOT, xin trả lời thư này và nhập REMOVE ở dòng tiêu 
đề. 
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