
GIẢI THÍCH VỀ HÓA ĐƠN 
NĂNG LƯỢNG SẠCH NEM 
SAN JOSE CỦA QUÝ VỊ

San José Clean Energy (SJCE) và PG&E cùng nhau làm việc 
để giúp dịch vụ điện và việc thanh toán của quý vị cho chương 
trình Đo Tổng Năng lượng (NEM) trở nên đơn giản và thuận 
tiện nhất có thể. Là khách hàng của SJCE, quý vị sẽ tiếp tục 
nhận được một hóa đơn, được gửi bởi PG&E. Sau đây là các 
thành phần chính trong hóa đơn của quý vị.

1  SỐ TÀI KHOẢN
Đây là số tài khoản PG&E của quý vị, quý vị sẽ cần nâng cấp 
lên TotalGreen để có được năng lượng tái tạo 100% hoặc 
chọn không tham gia hoàn toàn với PG&E. 

2  PHÍ PHÂN PHỐI ĐIỆN CỦA PG&E
PG&E tính phí để cung cấp điện cho quý vị qua đường dây 
điện của họ, duy trì đường dây điện và ứng phó với các sự cố 
mất điện. Các khoản phí này không thay đổi với dịch vụ của 
SJCE. Các khoản phí này bao gồm các chi phí tối thiểu để 
bảo trì kết nối lưới điện của quý vị.
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3  PHÍ PHÁT ĐIỆN CỦA SJCE 
Khoản phí này thay thế cho phí phát điện của PG&E và để 
thanh toán chi phí mua điện sạch cho quý vị.Dịch vụ mặc định 
từ SJCE rẻ hơn PG&E. Nếu quý vị là khách hàng TotalGreen, 
mức phí bảo hiểm bổ sung sẽ được áp dụng đối với trường 
hợp quý vị kéo điện năng từ lưới điện về cũng như sản xuất 
và tải điện trở lại lưới điện.

4  TỔNG SỐ TIỀN PHẢI TRẢ
Tổng số tiền hàng tháng của quý vị bao gồm các khoản trên, 
cộng với phí dịch vụ khí đốt của PG&E, nếu có. Quý vị nên 
trả tổng số tiền đến hạn trên hóa đơn của mình cho PG&E, 
như đã nói trên. 

5  ID THỎA THUẬN DỊCH VỤ 
Thỏa thuận dịch vụ ghi lại các 
thỏa thuận cụ thể của quý vị 
với PG&E (bao gồm các ngày 
thanh toán hóa đơn, thông 
tin đồng hồ đo và các yếu tố 
khác) để tính phí cho quý vị. 
Nếu quý vị có nhiều đồng hồ 
đo cho một tài khoản PG&E, 
mỗi đồng hồ đo sẽ có một số 
ID Thỏa Thuận Dịch Vụ riêng.

6  PHÍ PHÂN PHỐI ĐIỆN 
TỐI THIỂU
Điều này thể hiện mức phí 
dịch vụ tối thiểu mỗi ngày để 
kết nối vào lưới điện của PG&E. Thông thường khoảng $10 
mỗi tháng.

7  THUẾ TIỆN ÍCH CỦA NGƯỜI DÙNG
Thành phố San José thu phí khác nhau đối với thuế tiện ích 
của người dùng; mục thuế này không bị ảnh hưởng bởi dịch 
vụ của SJCE.

8  PHÍ NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH
Phí Nhượng Quyền Kinh Doanh được PG&E thu cho Tiểu 
Bang để trả cho các chi phí liên quan đến quyền sử dụng 
đường phố công cộng để cấp điện và
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dịch vụ khí đốt. Cơ chế giá điện của SJCE đã bao gồm phí 
này nên tổng cộng quý vị tiết kiệm được tiền so với các mức 
giá của PG&E.

9  TIỀN ĐIỆN HÀNG THÁNG
Tổng chi phí phải trả cho PG&E hàng tháng để đảm bảo kết 
nối lưới điện. Phí này khớp với khoản phí tại trang tóm tắt 
hóa đơn của quý vị (mục 2).

Bill Page 5

Bill Page 1



10  CHI PHÍ (HOẶC 
ĐIỂM PHÁT ĐIỆN) CHO 
PHÂN PHỐI ĐIỆN
Tất cả các tài khoản NEM 
mới đều nằm trong biểu 
giá theo thời gian sử dụng, 
nghĩa là năng lượng mà 
quý vị tạo ra có giá cao 
hơn trong các thời gian sử 
dụng cao điểm. Tuy nhiên, 
một số khách hàng được 
xử lý theo các bậc giá, dựa 
trên mức năng lượng được 
tạo ra hoặc sử dụng chứ 
không phải là vào khi nào.

11  KHOẢN PHÍ BẮT 
BUỘC
Hầu hết các chi phí được 
bao gồm trong giá điện; 
Các Khoản Phí Bắt Buộc 
(Non-Bypassable Charge, 
NBC) được phân tách 
trong một dòng khoản mục 
khác vì không thể giảm được theo mức năng lượng mặt trời 
tạo ra. Điều này là để đảm bảo khách hàng năng lượng mặt 
trời phải giúp trả tiền bảo trì lưới điện, mà họ vẫn phụ thuộc 
vào khi họ tính phí gấp đôi cho NBC. Nếu quý vị tạo ra nhiều 
điện năng hơn mức quý vị sử dụng thì khoản phí này sẽ 
dương (một khoản phí); nếu quý vị sử dụng nhiều hơn mức 
quý vị tạo ra thì khoản phí này sẽ bị âm (điểm phát điện).

12  ĐIỂM PHÁT ĐIỆN
Đây là những gì PG&E sẽ tính phí quý vị cho dịch vụ phát 
điện. Do SJCE hiện đang cung cấp điện cho quý vị, bên này 
sẽ ghi nợ vào tài khoản của quý vị.

13  ĐIỀU CHỈNH PHÍ ĐỔI ĐIỆN (POWER CHARGE 
INDIFFERENCE ADJUSTMENT, PCIA)
PG&E bổ sung một khoản phí vào các hóa đơn của khách
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hàng SJCE được gọi là Điều chỉnh Chênh lệch Chi phí Tiền 
điện (PCIA). Tất cả khách hàng sử dụng điện trong địa bàn 
của PG&E thanh toán PCIA để trả những chi phí cao hơn thị 
trường của PG&E từ các hợp đồng năng lượng cũ và hoạt 
động của nhà máy điện (PCIA được bao gồm trong giá điện 
cho các khách hàng nhận dịch vụ phát điện từ PG&E). Việc 
thiết lập mức giá biểu của SJCE đã bao gồm PCIA để mức giá 
biểu luôn cạnh tranh với mức giá biểu của PG&E. Tùy thuộc 
vào thời điểm quý vị ghi danh SJCE, một số khách hàng NEM 
có thể bị tính phí PCIA hơi khác so với những khách. 

14  MỨC PHÍ NEM HÀNG THÁNG
Đây là tổng chi phí hoặc điểm phát điện của PG&E cho việc 
phân phối điện, sẽ được sử dụng để tính toán cho kỳ điều 
chỉnh hàng năm của quý vị.
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Nếu quý vị có câu hỏi về các khoản phí của 
SJCE, vui lòng gởi email tới chúng tôi tại  
customerservice@sanjosecleanenergy.org hoặc gọi 
điện cho chúng tôi theo số 833-432-2454. Tổng đài của 
chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều

Nếu quý vị có câu hỏi về các khoản phí của PG&E, 
vui lòng gọi cho PG&E theo số 866-743-0335. 

15  BIỂU GIÁ
Đây là biểu giá quý vị có thể thay đổi 
thông qua PG&E. Quý vị có thể thay đổi 
biểu giá này tối đa hai lần mỗi năm.

16  PHÁT ĐIỆN
Đây là sự phân chia các khoản phí điện 
năng mà quý vị tiêu thụ từ SJCE hoặc 
tạo ra từ hệ thống của mình. Số dương 
là chi phí điện năng thuần đã sử dụng. 
Số âm là điểm phát điện cho điện năng 
thuần mà hệ thống của quý vị đã tạo ra.

17  PHỤ PHÍ NĂNG LƯỢNG 
Phí này được thu từ tất cả các khách 
hàng, bất kể thuộc nhà cung cấp nào. 
Cơ quan lập pháp California đã quy định khoản thuế này 
vào năm 1975 để cấp thêm tiền cho Ủy Ban Năng Lượng 
California.

18  CHI PHÍ THUẦN
Khoản này thể hiện tổng các mức phí và điểm phát điện 
trong tháng. Số dương biểu thị một khoản phí, trong khi 
số âm biểu thị điểm phát điện.

19  SỐ DƯ ĐIỂM PHÁT ĐIỆN THUẦN
Số này biểu thị tổng số dư điểm phát điện NEM của SJCE. 
Số tiền này sẽ được chuyển tiếp và áp dụng cho bất kỳ 
khoản phí nào quý vị sẽ có trong tháng tới để tiếp tục giảm 
tiền trên hóa đơn. Vào kỳ điều chỉnh hàng năm của quý vị, 
các khoản phí thuần của tháng cuối cùng sẽ được áp dụng 
và các điểm phát điện thuần còn lại sẽ được đặt về không. 
Nếu số kilowatt giờ (kWh) tích lũy tính trong kỳ điều chỉnh là 
âm (Tổng Điện Dư), quý vị sẽ được trả tiền cho số kWh tăng 
thêm theo mức giá Bù Trừ Tổng Điện Dư.

20  PHÍ PHÁT ĐIỆN TỔNG CỘNG CỦA SJCE
Đây là tổng các khoản phí phát điện của SJCE trong tháng, 
khớp với mức phí phát điện tại trang tóm tắt trong hóa đơn của 
quý vị. Nếu số dư điểm phát điện của quý vị lớn hơn các khoản 
phí thuần hàng tháng thì khoản này sẽ được đặt bằng không.
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