
Generation Credit -34.35

Details of PG&E Electric Delivery Charges

02/01/2021 – 02/28/2021

Generation Credit -2.13

1  PHÍ CUNG CẤP ĐIỆN PG&E
PG&E tính phí cung cấp điện của quý vị (quá trình chuyển điện qua lưới 
điện tới nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị). Họ cũng tiếp tục duy trì các 
đường dây điện và ứng phó khi mất điện. Những loại phí này sẽ không 
thay đổi cùng với dịch vụ SJCE.

2  PHÍ PHÁT ĐIỆN CỦA SJCE
SJCE thay thế PG&E xử lý việc mua và tìm nguồn cung ứng điện cho quý 
vị (phát điện). Nguồn năng lượng SJCE đều đến từ các nguồn tài nguyên 
sạch như năng lượng mặt trời và gió để giảm phát thải khí nhà kính và cải 
thiện chất lượng không khí. Nguồn năng lượng sạch quý vị nhận được từ 
SJCE không phải là một khoản phụ phí hay phí trùng lặp. PG&E sẽ không 
mua và cung ứng năng lượng cho quý vị nữa – thay vào đó là SJCE. Và vì 
các dịch vụ của chúng tôi cung cấp nhiều loại năng lượng tái tạo hơn so 
với PG&E, nên quý vị đang góp sức chống lại tình trạng khẩn cấp về khí 
hậu nhanh hơn khi chỉ đơn giản là trở thành khách hàng của chúng tôi.

3  TÍN DỤNG PHÁT ĐIỆN
Tín dụng phát điện là số tiền mà PG&E sẽ tính khi phát 
điện cho quý vị (mua và tìm nguồn cung ứng năng 
lượng). Khoản tín dụng này bù cho những gì mà SJCE 
tính phí cho quý vị khi dùng năng lượng sạch, vì vậy 
không có khoản phí trùng lặp hoặc phụ phí nào.

4  CÁC LOẠI PHÍ THÊM VÀO CỦA PG&E 
PG&E thêm nhiều loại phí vào hóa đơn của quý vị. Phí đầu tiên được gọi là 
phí Điều Chỉnh Sự Chênh Lệch Phí Điện Năng hay PCIA. Tất cả người tiêu 
dùng điện trong lãnh thổ của PG&E thường trả khoản phí này để trang 
trải các chi phí trên thị trường của PG&E, từ các hợp đồng năng lượng cũ 
và hoạt động của nhà máy điện. Phí thứ hai được gọi là Phụ Phí của Phí 
Nhượng Quyền Thương Mại và được PG&E thu thay mặt cho tiểu bang để 
trang trải các chi phí liên quan đến quyền sử dụng đường phố công cộng 
để cung cấp dịch vụ điện và ga. Việc thiết lập mức giá của SJCE luôn tính 
đến các phí này để mức giá của chúng tôi luôn cạnh tranh với PG&E.

GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN CỦA QUÝ VỊ
Hóa đơn tiền điện của quý vị luôn bao gồm cả hai khoản phát điện (quá trình mua và tìm nguồn cung ứng năng lượng) và 

cung cấp điện (chuyển điện qua lưới điện tới nhà quý vị). Với tư cách là một khách hàng của San José Clean Energy (SJCE), 
quý vị sẽ chỉ tiếp tục nhận được một hóa đơn từ PG&E với phí phát và cung cấp điện được chia ra thành hai mục hàng.  

 
SJCE không phải là một khoản phụ phí hay phí trùng lặp.
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Current PG&E Electric Delivery Changes
San Jose Clean Energy Electric Generation Charges

$61.71
21.81

Total Amount Due by 03/30/2021 $138.95
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Đối với những thắc mắc về các loại phí của SJCE, xin gọi theo số: �
833-432-2454 hoặc customerservice@sanjosecleanenergy.org 

Đối với những thắc mắc về các loại phí của PG&E, xin gọi theo số: 

1-800-743-5000


