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Hiểu về các nguồn năng lượng của quý vị 
Năng Lượng Sạch San José là nhà cung cấp điện sạch phi lợi nhuận tại địa phương của quý vị 
do Thành Phố San José điều hành. Chúng tôi cung cấp và xây dựng nguồn điện sạch cho quý 
vị, và PG&E tiếp tục cung cấp điện cho quý vị qua các cột điện và dây dẫn điện của họ. 

NHIỀU LỰA CHỌN HƠN CHO 
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

Lựa chọn của khách hàng là điều tối quan trọng 
đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi 
hiện cung cấp ba lựa chọn năng lượng sạch với 
mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, quý vị còn nhận 
được thêm các lợi ích cộng đồng như các chương 
trình, quyền kiểm soát tại địa phương, tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình. 

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 

MỚI 

36% 

55% 

100% 

GREENVALUE GREENSOURCE TOTALGREEN 
Chi phí thấp Tiêu chuẩn Nâng cấp 

Để thay đổi tùy chọn dịch vụ của quý vị, hãy truy cập 

SanJoseCleanEnergy.org/vi/Quy-Vi-Tu-Lua-Chon 

HÃY GIỮ LIÊN LẠC! 
Hãy là người đầu tiên biết về các chương trình 
mới: đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, 
đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn văn bản 
hàng tháng và theo dõi chúng tôi trên mạng 
xã hội. 
SanJoseCleanEnergy.org 
Info@SanJoseCleanEnergy.org 
833.432.2454 

NHÃN NỘI DUNG NĂNG LƯỢNG NĂM 2020 
San José Clean Energy 

www.SanJoseCleanEnergy.org 

Cường Độ Phát Thải Khí Nhà Kính 
(lbs CO2 e MWh) 

Các Nguồn Năng 
Lượng 

GreenSource TotalGreen 

Hỗn Hợp 
Năng Lượng 
của CA năm 

2020 

GreenSource TotalGreen 
Trung Bình Tiện Ích 

ở CA năm 2020 
Năng Lượng Tái Tạo Đủ 
Tiêu Chuẩn1

Sinh Khối & Chất Thải Sinh Học 

Địa Nhiệt 

Thủy Điện Đủ Tiêu Chuẩn 

Mặt Trời 

Gió 

Than Đá 

Thủy Điện Lớn 

Khí Tự Nhiên 

Hạt Nhân 

Khác 

Năng Lượng Không Xác 
Định2

TỔNG 

45.1% 100.0% 33.1% 

190 0 466 1.9% 0.0% 2.5% 

2.9% 0.0% 4.9% 

1000 
GreenSource 

800 

600 TotalGreen 

400 

200 Trung Bình Tiện Ích 
ở CA năm 2020 

0 

0.0% 0.0% 1.4% 

16.1% 100.0% 13.2% 

24.2% 0.0% 11.1% 

0.0% 0.0% 2.7% 

31.3% 0.0% 12.2% 

0.1% 0.0% 37.1% 

12.6% 0.0% 9.3% 

0.4% 0.0% 0.2% 

10.4% 0.0% 5.4% 

100.0% 100.0% 100.0% 

Tỷ Lệ Phần Trăm Doanh Số Bán Lẻ Được Hỗ Trợ bởi các REC Riêng Lẻ Không Dùng Cho Kinh Doanh3 0% 0% 

1Tỷ lệ năng lượng tái tạo đủ tiêu chuẩn ở trên không phản ánh sự tuân thủ RPS, vốn được xác định bằng một phương pháp khác. 
2Năng lượng không xác định là điện được mua thông qua các giao dịch trên thị trường mở và không thể xác định được nguồn phát điện cụ thể. 
3Các tín dụng năng lượng tái tạo (REC) là các công cụ theo dõi được cấp để phát điện tái tạo. Các tín dụng năng lượng tái tạo (REC) riêng lẻ thể 
hiện cho việc phát điện tái tạo không được phân phối để phục vụ bán lẻ. REC riêng lẻ không được phản ánh trong hỗn hợp năng lượng hoặc 

cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) ở trên. 

Để biết thông tin cụ thể về hồ sơ điện này, hãy liên hệ: San José Clean Energy 
1-833-432-2454

Để biết thông tin chung về Nhãn Nội Dung Năng Lượng, http://www.energy.ca.gov/pcl/ 
hãy truy cập: 

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Ủy Ban Năng Lượng Số điện thoại miễn phí ở California: 844-454-2906 
California tại: Số điện thoại bên ngoài California: 916-653-0237 

ĐẦU TƯ VÀO NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ ĐỘ TIN CẬY 
Ảnh công trường từ Clines Corners, trang trại gió 
mới của chúng tôi ở New Mexico. 

Là khách hàng của chúng tôi, quý vị đang giúp cải thiện chất lượng không khí và 
chống lại tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Việc xây dựng hai trong số bốn dự án năng 
lượng tái tạo mới của chúng tôi sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. 

Thông tin này được Ủy Ban Năng Lượng California yêu cầu phải được gửi qua đường bưu 
điện cho các khách hàng hiện tại và/hoặc những khách hàng đã nhận được dịch vụ từ SJCE 
vào năm 2020. Dữ liệu phát điện là của năm 2020 và được cung cấp trong “Báo Cáo 
Thường Niên gửi 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://SanJoseCleanEnergy.org/vi/Quy-Vi-Tu-Lua-Chon
http://SanJoseCleanEnergy.org
mailto:Info%40SanJoseCleanEnergy.org?subject=
http://www.energy.ca.gov/pcl/
http://www.SanJoseCleanEnergy.org



