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NHỮNG LỢI ÍCH TỪ CHƯƠNG TRÌNH NEM 
CỦA SJCE 

Chương trình NEM của SJCE rất giống chương trình của PG&E 
với một vài lợi ích bổ sung:

• Tùy chọn được thanh toán theo tháng hoặc theo năm

• Mức Bù Trừ Tổng Điện Dư của SJCE là 25%, cao hơn PG&E 
(0,03552$ cho một kWh) đối với những khách hàng được 
xác định là đối tượng phát điện thuần hàng năm

• Dịch vụ của SJCE không ảnh hưởng đến chính sách giá 
hay trạng thái NEM kế thừa của quý vị và SJCE còn có ưu 
đãi đối với toàn bộ chính sách giá của PG&E

• Tùy chọn nhận 100% năng lượng tái tạo với TotalGreen

TƯ CÁCH HỢP LỆ & ĐĂNG KÝ GHI DANH 

PG&E điều chỉnh các khách hàng có nhu cầu về điện năng 
lượng mặt trời khi ghi danh vào một chương trình Năng 
Lượng Theo Sự Lựa Chọn Của Cộng Đồng giống như SJCE. Vì 
vậy, SJCE sẽ ghi tên các tư gia có nhu cầu về điện năng lượng 
mặt trời năm 2020 vào một quy trình ghi danh phân đoạn để 
khớp với ngày điều chỉnh hiện tại của khách hàng và giảm 
thiểu tình trạng đứt quãng đối với chương trình NEM (Đo Tổng 
Năng Lượng) mà họ đang tham gia.

Khách hàng có nhu cầu về điện năng lượng mặt trời có thể đăng 
ký sớm bằng cách chọn TotalGreen, dịch vụ sử dụng 100% năng 
lượng tái tạo do SJCE cung cấp. TotalGreen tính phí 0,01$/kWh, 
cao hơn GreenSource, dịch vụ mặc định của SJCE, nhưng các 
khách hàng của chương trình NEM sẽ nhận được giá trị cao hơn 
trên số điểm đạt được khi gửi lượng điện tạo ra vào lưới điện. CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHƯƠNG TRÌNH 

NEM VÀ SJCE

Công tơ điện theo dõi lượng điện năng mà các tấm pin mặt trời 
tạo ra và gửi lên lưới điện và lượng điện năng quý vị sử dụng từ 
lưới điện. Chúng tôi sẽ cộng điểm đối với lượng điện năng mà 
quý vị gửi lên lưới điện và tính phí đối với lượng điện năng mà 
quý vị sử dụng. Giá trị của điểm phát điện và phí tiêu thụ được 
xác định theo chính sách về giá cụ thể (ví dụ, E1, E6, EVA, v.v.). 

Chương trình NEM của SJCE phần lớn hoạt động tương tự như 
chương trình của PG&E: 

• SJCE cộng cho toàn bộ khách hàng có nhu cầu về 
năng lượng mặt trời (NEM 1.0 và 2.0) đầy đủ điểm đối 
với lượng điện năng mà họ đã gửi lên lưới điện; vì thế, 
quý vị có thể bán lượng điện này cho SJCE ở cùng 
mức giá mua từ chúng tôi 

• Số điểm trong chương trình NEM có thể được cộng 
dồn hàng tháng nhưng không chuyển tiếp giữa các 
thời hạn điều chỉnh dài 12 tháng

• Số điểm này có thể bù trừ cho phí tiêu thụ tương tự 
như chương trình NEM của PG&E (tức không áp dụng 
cho các phí bắt buộc phải trả của PG&E) 

• Đăng ký ghi danh vào SJCE không ảnh hưởng đến 
chính sách giá hay trạng thái NEM 1.0, ngay cả khi 
quý vị đang tiếp nhận chính sách giá kế thừa như E-6 
hay sau đó quay lại với PG&E

SAN JOSE CLEAN 
ENERGY & NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN 
MÁI NHÀ 
San José có một lựa chọn — năng lượng sạch — 
mới cho nguồn điện năng phân phối đến các tư gia 
và doanh nghiệp: San José Clean Energy (SJCE), 
một chương trình do Bộ Năng Lượng Cộng Đồng 
Thành Phố San José vận hành. 



NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

H: Tôi là một người dân đăng ký chương trình NEM sử dụng 
điện năng lượng mặt trời. Tôi sẽ nhận được gì từ dịch vụ 
TotalGreen?

Đ: Khách hàng năng lượng mặt trời có thể đăng ký vào 
TotalGreen để nhận 100% năng lượng tái tạo với khoảng 3 đô 
la thêm mỗi tháng.

Là một khách hàng có nhu cầu về điện năng lượng mặt trời, 
chúng tôi tính phí bảo hiểm trả thêm đối với TotalGreen đối với 
trường hợp quý vị kéo điện năng từ lưới điện về cũng như sản 
xuất và tải điện trở lại lưới điện. Vì thế, phí bảo hiểm 0,01$/kWh 
đối với TotalGreen áp dụng cho cả phí tiêu thụ và điểm phát 
điện NEM của quý vị. Thông thường, điểm phát điện NEM được 
tạo ra tại các khoảng Thời Gian Sử Dụng có giá trị nhiều hơn vì 
thế quý vị vẫn có thể giảm phí tiêu thụ về không trên hóa đơn 
ngay cả khi lượng điện sử dụng nhiều hơn lượng điện tạo ra. 

H: Điều gì xảy ra đối với điểm phát điện NEM của tôi khi 
đổi sang SJCE hay quay trở lại PG&E? 

Đ: Khi quý vị đổi sang nhà phát điện SJCE hoặc quay trở lại 
PG&E, PG&E và SJCE đều sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ phí 
tiêu thụ và điểm phát điện cho tài khoản của quý vị (được biết 
đến là "điều chỉnh"). Lần thanh toán này giải quyết số dư nợ 
đối với bất kỳ khoản phí tiêu thụ nào chưa thanh toán đến 
thời điểm hiện tại, hoặc thay vào đó, toàn bộ điểm phát điện 
vượt quá sẽ bị xóa bỏ. 

H: Ngày điều chỉnh hàng năm của tôi là ngày bao nhiêu khi 
tôi đăng ký với SJCE? 

Đ: Khi quý vị đã ghi danh dịch vụ SJCE, quý vị sẽ có hai ngày 
điều chỉnh: một ngày với PG&E, cơ quan vẫn là nhà cung cấp 
dịch vụ điện năng của quý vị, và một ngày với SJCE, là nhà cung 
cấp sản xuất điện năng mới của quý vị.

Ngày điều chỉnh của PG&E sẽ là ngày quý vị ghi danh với SJCE. 
Vào ngày đó, các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý vị 
cho việc cấp điện và các khoản phí bắt buộc phải trả sẽ được 
quyết toán.

Ngày điều chỉnh của SJCE sẽ là ngày tính hóa đơn Tháng Tư 
của quý vị, khi các khoản phí và điểm phát điện tổng của quý 
vị cho việc phát điện sẽ được quyết toán. Đối với những khách 
hàng mới, kỳ điều chỉnh hàng năm cho năm đầu tiên tham gia 
sẽ gồm khoảng thời gian bắt đầu từ ngày khách hàng bắt đầu 
dịch vụ SJCE vào ngày thanh toán Tháng Tư của khách hàng. 
Trong các trường hợp khách hàng mới sử dụng dịch vụ của 
SJCE ít hơn 10 chu kỳ thanh toán của kỳ điều chỉnh hàng năm 
đầu tiên, thì kỳ điều chỉnh hàng năm sẽ được kéo dài thêm đến 
ngày thanh toán hóa đơn Tháng Tư tiếp theo.

H: Nếu đăng ký với SJCE, tôi có được lưu trạng thái NEM 
1.0 thêm một khoảng thời gian nữa không? 

Đ: Có. Nếu đăng ký với SJCE, quý vị tiếp tục duy trì trạng 
thái NEM 1.0 của mình. Các phí tiêu thụ bắt buộc phải trả 
mà khách hàng NEM 2.0 phải thanh toán khi được xem là phí 
phân phối điện trên một mặt của hóa đơn của PG&E. vì thế 
SJCE áp dụng toàn bộ phí phát điện giống nhau cho cả khách 
hàng NEM 1.0 và NEM 2.0. Nếu sau đó quý vị quyết định hủy 
đăng ký và chỉ duy trì với PG&E, quý vị vẫn giữ được trạng thái 
NEM 1.0 của mình. 

H: Tôi đang có kế hoạch nhận dịch vụ điện năng lượng mặt 
trời vào năm nay. Tôi có được ghi danh vào chương trình 
NEM của SJCE không?

Đ: Nếu quý vị trở thành khách hàng của chúng tôi vào tháng 
Hai năm 2019 và sau đó quyết định lắp đặt hệ thống năng 
lượng mặt trời, quý vị vẫn duy trì tư cách khách hàng và sẽ 
được ghi danh vào chương trình NEM. Chúng tôi sẽ áp dụng 
cùng mức chiết khấu SJCE, với tư cách là khách hàng không 
phải NEM, đối với bất kỳ lượng điện nào được kéo về từ lưới 
điện. 

H: Tôi không thích có đợt điều chỉnh hàng năm lớn. Tôi có 
thể chuyển sang hóa đơn hàng tháng không?

Đ: Có. Các khách hàng NEM là những tư gia có nhu cầu về 
điện năng lượng mặt trời của SJCE mặc định nhận được các 
báo cáo năng lượng hàng tháng và từng hóa đơn điều chỉnh 
hàng năm nhưng họ cũng có thể chọn nhận hóa đơn thực tế 
hàng tháng. Các khách hàng chọn nhận hóa đơn theo tháng 
vẫn không được cộng dồn số điểm NEM giữa các thời hạn điều 
chỉnh dài 12 tháng nhưng có thể thanh toán các phí phát điện 
được tích lũy hàng tháng. 

Lập hóa đơn hàng tháng sẽ chỉ áp dụng cho các phí phát điện 
của SJCE và PG&E vẫn sẽ sử dụng hóa đơn điều chỉnh hàng 
năm đối với toàn bộ phí phân phối điện. Khách hàng phải tham 
khảo ý kiến của công ty cung cấp năng lượng mặt trời trước khi 
chọn lập hóa đơn hàng tháng vì theo một hệ thống lập hóa đơn 
hàng tháng, khách hàng có thể trả các phí tiêu thụ lẽ ra có khả 
năng bù đắp được bằng số điểm NEM vào cuối năm. 
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