
Ngày 10 tháng Mười Một, 2021

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT SAN JOSE CLEAN ENERGY THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ  

Kính gửi khách hàng San José Clean Energy, 

Theo hồ sơ của chúng tôi, San José Clean Energy (SJCE) là nhà cung cấp phát điện tại địa phương của quý vị, và việc 
quý vị ghi danh tham gia Chương Trình SJ Cares của chúng tôi nghĩa là quý vị đang thanh toán với giá thấp nhất của 
chúng tôi. SJCE xây dựng và cung cấp nguồn điện sạch cho quý vị, trong khi Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 
truyền tải điện qua các cột và dây dẫn điện của họ và xuất hóa đơn cho quý vị. Quý vị vẫn luôn được xuất hóa đơn 
cho cả việc phát điện và truyền tải mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp điện của quý vị.

SJCE được vận hành bởi Thành Phố San José và quản trị bởi Hội Đồng Thành Phố. Tại phiên điều trần công khai ngày 
14 tháng Mười Hai, 2021, Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét các thay đổi của SJCE có hiệu lực vào ngày 1 tháng Một, 
2022.

PG&E Tăng Giá
PG&E dự kiến tăng giá điện của phần phát điện của họ lên khoảng 8% đến 15% vào ngày 1 tháng Một, 2022. Các hóa 
đơn của SJCE cũng sẽ tăng đồng giá bởi vì Hội Đồng Thành Phố quy định giá của SJCE liên quan đến giá tiêu chuẩn 
của PG&E. Khi giá của PG&E tăng hoặc giảm, giá của SJCE cũng sẽ thay đổi tương ứng.   

Đề Xuất Giảm Giá SJ Cares
Năm vừa qua đã rất khó khăn, và dễ hiểu, nhiều khách hàng vẫn đang cố gắng để kịp chi trả các hóa đơn điện nước. 
SJCE đang đề xuất giảm giá 5% với giá của SJCE1 đối với các khách hàng SJ Cares, cộng dồn với bất kỳ khoản giảm 
giá CARE hoặc FERA nào. Quý vị sẽ thanh toán giá điện thấp nhất ở San José (khoảng ít hơn $3 mỗi tháng so với 
dịch vụ CARE/FERA của PG&E).2

Tóm Tắt Đề Xuất Thay Đổi và Ước Tính Tác Động Hóa Đơn Hàng Tháng từ Các Thay Đổi Giá của PG&E và SJCE 2

Các Lựa Chọn Dịch Vụ
Dịch vụ CARE/FERA của  
San José Clean Energy  

(Chương Trình SJ Cares)
PG&E  

Dịch Vụ CARE/FERA

Lượng Năng Lượng Tái Tạo 60% 31%3

Ước Tính Thay Đổi về Giá kể từ 
ngày 1 tháng Một, 2022 Tăng $1 đến $5 Tăng $4 đến $8

(chỉ tính phát điện)

Tổng tác động đến hóa đơn ước 
tính so với PG&E4 ít hơn 3% —

1 Giá của SJCE bao gồm phí phát điện của SJCE và phí của PG&E (Điều Chỉnh Khoản Chênh Lệch Phí Điện và Phụ Phí Phí Nhượng Quyền 
Thương Mại).

2 Đối với khách hàng cư dân bình thường tiêu thụ 465 kWh mỗi tháng theo mức giá theo thời gian sử dụng (E-TOU-C)
3 Hỗn hợp năng lượng của PG&E năm 2020 (chưa được kiểm toán) từ Gói Giá Chung SJCE-PG&E
4 Hóa đơn tổng bao gồm giá của SJCE và phí truyền tải của PG&E. PG&E cũng dự kiến tăng phí truyền tải của họ, tăng thêm tiền  

trong hóa đơn đối với tất cả khách hàng.    



Việc Ghi Danh Tham Gia SJ Cares của Quý Vị 
Thông qua chương trình SJ Cares, khách hàng đã ghi danh tham gia các chương trình CARE (Mức Giá Năng 
Lượng Thay Thế của California) hoặc FERA (Hỗ Trợ Giá Điện Cho Gia Đình) của tiểu bang hiện tại đang thanh 
toán với mức giá thấp nhất của SJCE (giá tương tự như PG&E) để nhận năng lượng tái tạo nhiều hơn (55%). 
Khách hàng của CARE và FERA đã được tự động ghi danh tham gia SJ Cares sau khi chương trình được thông 
qua bởi Hội Đồng Thành Phố vào tháng Năm, 2021 để tăng khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo. Nếu Hội 
Đồng Thành Phố phê duyệt đề xuất thay đổi của SJCE, quý vị sẽ bắt đầu tự động được giảm giá 5% với giá của 
SJCE bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2022. 

Các Thay Đổi về Dịch Vụ và Mức Giá Được Đề Xuất Khác của SJCE

SJCE cũng đề xuất các thay đổi về dịch vụ và giá sau đây đối với khách hàng không tham gia CARE/FERA:
• Giữ giá GreenValue bằng với giá của PG&E nhưng tăng lượng năng lượng tái tạo lên 40%, và
• Tăng giá GreenSource từ 8% cao hơn PG&E lên 12% và tăng lượng năng lượng năng lượng tái tạo từ 

55% lên 60%.
TotalGreen vẫn sẽ tính thêm $0,01/kWh hơn GreenSource đối với các khách hàng là cư dân

Tại Sao SJCE Lại Thực Hiện Những Thay Đổi Này?
SJCE đang đề xuất tăng giá của GreenSource để tăng cường khả năng phục hồi tài chính, giải quyết tình trạng 
khẩn cấp về khí hậu và thúc đẩy công bằng.  

Thay Đổi Dịch Vụ SJCE của Quý Vị Như Thế Nào
Khách hàng muốn ghi danh tham gia các lựa chọn dịch vụ khác của SJCE hoặc chọn không nhận dịch vụ phát 
điện từ PG&E có thể dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào bằng một trong ba cách:

1. Truy cập SanJoseCleanEnergy.org/vi/quy-vi-tu-lua-chon
2. Gọi theo số 833-432-2454
3. Gửi email tới customerservice@sanjosecleanenergy.org

Xin lưu ý rằng quý vị sẽ cần số tài khoản PG&E của quý vị, họ trên tài khoản, và mã ZIP. 

Làm Sao để Luôn Được Cập Nhật Thông Tin
Nếu quý vị muốn xem và tham gia cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố xem xét đề xuất thay đổi dịch vụ và giá, 
vui lòng truy cập:  sanjoseca.gov/news-stories/watch-a-meeting 

Để biết thêm thông tin về giá, vui lòng truy cập SanJoseCleanEnergy.org/vi/muc-gia-tu-gia hoặc  
pge.com/cca. Để được hỗ trợ hiểu về hóa đơn của quý vị, vui lòng truy cập  
SanJoseCleanEnergy.org/vi/hieu-hoa-don-cua-ban hoặc gọi theo số 833-432-2454.

Yêu Cầu Thông Báo này ở Định Dạng Khác
Theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ, lá thư này có thể được cung cấp theo yêu cầu ở các định dạng thay thế 
như chữ nổi braille, bản in khổ lớn, băng ghi âm, hoặc đĩa máy tính. Quý vị có thể đưa ra yêu cầu bằng cách gọi 
theo số (408) 535-3500 (nói) hoặc (800) 735-2929 (Hệ Thống Chuyển Tiếp California). 

Cập Nhật Nhãn Lượng Năng Lượng
Nhãn Lượng Năng Lượng năm 2020 của chúng tôi được cập nhật vào ngày 1 tháng Mười, 2021. Truy cập 
SanJoseCleanEnergy.org/vi/2020pcl để nhận phiên bản đã cập nhật.

Cảm ơn quý vị vì đã tin tưởng và sử dụng dich vụ của SJCE. Cùng nhau, chúng ta đang tiếp sức cho San José 
hướng tới một tương lai năng lượng sạch.

Quý vị nhận được thông báo này căn cứ theo phần 26.40.020 của Bộ Luật Thành Phố San José. Nếu quý vị chọn 
không sử dụng dịch vụ của SJCE, vui lòng bỏ qua thông báo này.
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