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HOW COMMUNITY CHOICE WORKS



VÌ SAO ĐIỆN SẠCH ĐƯỢC XEM LÀ QUAN 
TRỌNG? 

• Thay đổi khí hậu

• Ảnh hưởng của sự thay đổi khí 
hậu

• Thời tiết trở nên khắc nghiệt
• Những đợt khí nóng
• Hạn hán
• Cháy rừng
• Mực nước biển 

dâng cao



CÁC QUYỀN LỢI

• Điện sạch hơn
• Tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta
• Chống lại biến đổi khí hậu
• Đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng 

500 MW cho điện mặt trời, điện gió và pin 
mới để hoạt động hoàn toàn vào cuối 
năm 2022

• Mức giá cạnh tranh



CÁC QUYỀN LỢI

• Kiểm soát địa phương
• Do Hội Đồng Thành Phố điều hành
• Công khai và minh bạch
• Thu nhập vẫn ở San José

• Chương trình cộng đồng
• CALeVIP - Tăng gấp đôi bộ sạc xe 

điện (EV) tại San José
• Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn
• Hiệu Suất Năng Lượng



NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ ĐÁNG TIN CẬY MỚI

• Kể từ năm 2019, SJCE đã ký hợp 
đồng cung cấp gần 500 MW năng 
lượng tái tạo mới và 10 MW pin lưu trữ

• 100 MW năng lượng mặt trời + pin lưu 
trữ tại Quận Fresno

• 162 MW năng lượng mặt trời + pin lưu 
trữ tại Quận Kern

• 225 MW năng lượng gió tại New Mexico



CÁC DỊCH VỤ CỦA SJCE



CÁC DỊCH VỤ CỦA SJCE

*Đây là ví dụ về tiền điện hàng tháng và sẽ thay đổi
theo từng hộ gia đình

MỚI (NEW)

40%
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

60%
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

100%
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

CHI PHÍ THẤP NHẤT
$132.34/THÁNG*

DỊCH VỤ MẶC ĐỊNH
$148.22/THÁNG*

NÂNG CẤP DỊCH VỤ
$152.87/THÁNG*



MUỐN TRỞ VỀ VỚI PG&E* 

• Không có nhiều nguồn điện tái tạo 
và mắc hơn

• Quý vị có thể chọn trở về với PG&E 
bất cứ lúc nào

…và quý vị cũng có thể quay lại SJCE: 

SanJoseCleanEnergy.org/vi/quay-tro-lai-sjce

Từ So sánh Giá biểu Chung năm 2020 của 
PG&E (chưa được kiểm tra)



HIỂU HÓA ĐƠN CỦA BẠN



• Tiếp tục nhận một hóa đơn từ PG&E 
• Trước đây, mục phân phối và phát điện gộp chung, nay tách riêng
• Không tính phí trùng lặp

HÓA ĐƠN CỦA KHÁCH HÀNG



CHƯƠNG TRÌNH SJ CARES MỚI

• Khách hàng của chương trình CARE và FERA sẽ tự
động được ghi danh khi chương trình bắt đầu

• 22% khách hàng của SJCE đã ghi danh CARE/FERA 
(giảm giá dựa theo thu nhập - chương trình của tiểu bang)

• Nhận năng lượng của dịch vụ GreenSource với các
mức giá của dịch vụ GreenValue 

• nhận nhiều năng lượng tái tạo hơn ở các mức giá SJCE 
thấp nhất



CÁC KHOẢN GIẢM GIÁ VÀ HỖ TRỢ THANH TOÁN

Giảm giá CARE & FERA
• Giảm giá hàng tháng 18-35%

Chương trình Y Tế Căn Bản 
(Medical Baseline)

• Giảm giá hàng tháng cho các khách
hàng sống dựa vào thiết bị y tế

LIHEAP & REACH
• Khoản tín dụng một lần tối đa $413

Kế hoạch Quản lý Khoản nợ
(Arrearage Management Plan)

• Chương trình miễn hoàn trả nợ mới lên 
đến $8,000

SanJoseCleanEnergy.org/cac-chuong-trinh-giam-gia-dien



CÁC MỨC GIÁ ĐẶC BIỆT & CHƯƠNG TRÌNH 
PG&E

• Xe Điện (EV)
• Chương trình giá biểu EV của chúng tôi phản ánh

• Năng lượng Mặt trời trên Mái nhà (NEM) của
PG&E

• Chương trình giá biểu NEM của chúng tôi phản ánh
PG&E với một số quyền lợi bổ sung

• Vẫn đủ điều kiện nhận các khoản hồi phí và
tham gia các chương trình của PG&E

• ví dụ: nâng cấp tiết kiệm năng lượng



CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG



NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CHƯƠNG 
TRÌNH

1. Giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
• 63% từ giao thông vận tải
• 31% từ các tòa nhà (khí gas tự nhiên)

2. Phù hợp với chương trình Climate Smart 
San José

3. Thúc đẩy sự công bằng, ngày càng có giá
phải chăng và hỗ trợ các cộng đồng có
hoàn cảnh khó khăn

4. Mang lại lợi ích cho các khách hàng và
cộng đồng

5. Duy trì hoặc cải thiện sự ổn định tài chính
của SJCE



TĂNG GẤP ĐÔI TRẠM SẠC ĐIỆN EV Ở SJ

• $14M cho các trạmsạc điện:
• Những nơi công cộng
• Căn hộ
• Nơi làm việc

• Ít nhất 25% ở các cộng đồng có
hoàn cảnh khó khan& có thu
nhập thấp

• Quan hệ đối tác của "CALeVIP" 
với Ủy ban Năng lượng
California

SanJoseCleanEnergy.org/xe-chay-dien



MẶT TRỜI GIÁ RẺ CHO BẠN

• Địa điểm năng lượng mặt trời 1.73 
MW cho ~ 700 khách hàng thu
nhập thấp trong chương trình DAC 
sẽ được giảm giá 20% tiền điện

• Do CPUC tài trợ, bao gồm các chi phí
hành chính

• Tập trung mạnh mẽ vào sự bình đẳng

SanJoseCleanEnergy.org/Mat-Troi-Gia-Re-Cho-Ban

http://www.sanjosecleanenergy.org/Mat-Troi-Gia-Re-Cho-Ban


CHUYỂN ĐỔI SANG BIỂU GIÁ THEO 
TIME-OF-USE



GIÁ TIỀN ĐIỆN TÍNH
THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY (TOU)

• 75% khách hàng sẽ tiết kiệm tiền
• Bảo vệ hóa đơn mà không có rủi ro
• Giảm ô nhiễm và biến đổi khí hậu

SanJoseCleanEnergy.org/vi/TOU

http://www.sanjosecleanenergy.org/TOU


CÁCH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TỪ 4 PM - 9 PM

✔Tắt đèn khi không cần sử dụng

✔Làm mát/Mở máy lạnh trong nhà trước khung giờ cao

điểm

✔Điều chỉnh bộ điều nhiệt (thermostat)

✔Sử dụng chế độ hẹn giờ để chạy các thiết bị trong giờ

thấp điểm

✔Sạc các thiết bị điện tử qua đêm



ĐỀ PHÒNG KẺ GIAN LỪA ĐẢO



Hãy thận trọng và Báo cáo hành vi đáng ngờ
• SJCE sẽ không đi tới từng nhà 

• Thận trọng với những người đến nhà giả vờ là đại diện 
của SJCE, PG&E hoặc các công ty dịch vụ gas/điện 
khác

• Không thanh toán hóa đơn qua điện thoại nếu ai đó gọi 
tới và giả là đại diện của PG&E, ngay cả khi họ đe dọa 
ngắt điện

• Hãy gọi 911 nếu cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm

• Hãy gọi 311 để báo cáo những người/hành vi đáng ngờ

ĐỀ PHÒNG KẺ GIAN LỪA ĐẢO



XIN ĐẶT CÂU HỎI 

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi!

SanJoseCleanEnergy.org 
info@sanjosecleanenergy.org

(833) 432-2454

Gửi tin TIẾT KIỆM đến (833) 415-2329 

@SJCleanEnergy
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