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SANJOSE 
ChPITAL OF SIUCON VALLEY 

Hiểu các nguồn năng lượng của quý vị 
Các Nhãn Nội dung Nguồn điện là một phần của các yêu cầu báo cáo hàng năm của Ủy 
ban Năng lượng California. Nó có thể được mô tả như là “nhãn dinh dưỡng” cho điện, cung 
cấp thông tin về các nguồn năng lượng được sử dụng để tạo ra điện được đưa vào lưới điện. 
Cũng giống như nhãn dinh dưỡng cung cấp thông tin về thực phẩm quý vị dùng, nhãn nội 
dung điện cung cấp thông tin về nguồn điện của quý vị. 

MỨC GIÁ THẤP HƠN 
Việc giảm các mức giá của 
chúng tôi đã tiết kiệm hơn $3 
triệu cho toàn cộng đồng mỗi 
năm. 

ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG 
TÁI TẠO  
Kể từ Tháng Hai 2019, chúng tôi 
đã đầu tư 262 megawatt (MW) 
điện mặt trời mới, 225 MW điện 
gió mới và 10 MW lưu trữ pin 
mới. Như thế là đủ năng lượng 
không ô nhiễm để cấp điện cho 300,000 ngôi nhà 
San José! 

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG 
• Tìm hiểu về lợi ích của xe chạy 

điện (EV) và khám phá các loại 
chiết khấu, giảm giá, và các 
chương trình có sẵn để mua 
hoặc thuê một chiếc xe tại 
SanJoseCleanEnergy.org/ev 

• “Công Tắc Đang Bật” — Khám phá cách thức giúp 
quý vị tiết kiệm tiền trong khi làm cho ngôi nhà hoặc 
doanh nghiệp của bạn an toàn hơn, lành mạnh hơn 
và hiệu quả hơn về năng lượng. Tìm hiểu thêm tại 
SanJoseCleanEnergy.org/the-switch-is-on 

Hợp tác với Ủy ban Năng lượng California, vào 
năm 2021 chúng tôi sẽ bắt đầu đầu tư $14 triệu 
vào các trạm sạc EV công cộng mới — 25% trong 
số đó sẽ được lắp đặt trong các cộng đồng yếu 
thế và thu nhập thấp. 

Nhãn Nội dung Nguồn điện 2019 
San José Clean Energy 

www.SanJoseCleanEnergy.org 

Tài nguyên năng lượng GreenSource TotalGreen 
Hỗn hợp điện 

CA 2019 

Năng lượng Tái tạo Đủ 
điều kiện1 

33.9% 100% 31.7% 

Sinh khối & Phế liệu 
sinh học 

3.7% 0% 2.4% 

Địa nhiệt 2.3% 0% 4.8% 
Thủy điện Đủ điều kiện 0% 0% 2.0% 
Năng lượng mặt trời 18.8% 100% 12.3% 
Gió 9.1% 0% 10.2% 

Than 0% 0% 3.0% 
Thủy điện lớn 29.2% 0% 14.6% 
Khí thiên nhiên 0.2% 0% 34.2% 
Hạt nhân 0.6% 0% 9.0% 
Khác 0.6% 0% 0.2% 
Các nguồn Năng lượng 
Không xác định2 35.5% 0% 7.3% 

Tổng cộng 100% 100% 100% 
Tỷ lệ phần trăm Doanh số 
Bán lẻ được tính theo các 
REC tách biệt đã sử dụng3 

13.3% 0% 0% 

1Tỷ lệ phần trăm năng lượng tái tạo đủ điều kiện ở trên không phản ánh việc tuân 
thủ RPS, được xác định bằng cách sử dụng một phương pháp khác. 
2Nguồn điện không xác định là điện đã được mua thông qua các giao dịch thị 
trường tự do và không thể truy nguyên nguồn phát điện cụ thể. 
3Tín dụng năng lượng tái tạo (REC) là các công cụ theo dõi được phát hành cho việc 
tạo ra năng lượng tái tạo. Tín dụng năng lượng tái tạo (REC) tách biệt đại diện cho 
việc tạo ra năng lượng tái tạo không được phân phối để phục vụ ngành bán lẻ. REC 
tách biệt không được phản ánh trong hỗn hợp điện hoặc mức phát thải khí nhà 
kính ở trên. 

Để biết thông tin cụ thể về sản phẩm điện này, liên lạc: 
Năng lượng Sạch San José  1-833-432-2454 

Để biết thông tin chung về Nhãn Nội dung Nguồn điện, xin vào xem: 
www.energy.ca.gov/pcl 

Nếu có thêm thắc mắc, xin liên lạc Ủy ban Năng lượng California tại: Số điện thoại 
miễn phí ở California: 844-454-2906 | Bên ngoài California: 916-653-0237 

Thông tin này được Ủy ban Năng lượng California yêu cầu phải được gửi qua đường 
bưu điện cho khách hàng hiện tại và/hoặc những ai đã tiếp nhận dịch vụ từ SJCE 
trong năm 2019. Dữ liệu tạo ra điện năng này thuộc năm 2019 và được trình bày 
trong “Báo cáo Thường niên cho Ủy ban Năng lượng California: 
Chương trình Tiết lộ Nguồn Điện.” Tỷ lệ phần trăm có thể tổng 
cộng không bằng 100% do làm tròn. 

http://www.energy.ca.gov/pcl
http://www.SanJoseCleanEnergy.org
http://SanJoseCleanEnergy.org/ev
http://SanJoseCleanEnergy.org/the-switch-is-on



