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VÀI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

• Chương trình do CỘNG ĐỒNG LỰA 

CHỌN (COMMUNITY CHOICE Program)

• Điều hành bởi Sở Năng Lượng Thành

phố San Jose (vừa được thành lập gần

đây)

• Quyết tâm xây dựng môi trường tương lai

sạch đẹp

• Lịch trình:

• Do Hội Đồng Thành Phố lập 5/2017

• Phục vụ cho các cơ quan của thành phố 9/2018

• Phục vụ cho cư dân và cơ sở thương mại 2/2019



LỰA CHỌN CỦA CỘNG ĐỒNG (COMMUNITY CHOICE)

NGUỒN CHẾ BIẾN CHUYỂN TẢI CUNG CẤP NGƯỜI TIÊU THỤ



COMMUNITY CHOICE ENERGY (CCE)
Lựa chọn Năng Lượng của Cộng Đồng (CCE)

*Not all towns/cities within a county are served by 
the local Community Choice Energy agency. Please 
visit individual agency websites for more detailed 
service area information.

• 19 CCEs trong Tiểu bang

• 8 CCEs ở Vùng Vịnh

• San Jose là CCE lớn nhất

tiểu bang CA



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



ĐIÊN ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

• Chế biến điện bằng dầu hoặc

than gây tổn hại đến sức khỏe

con người $120 tỷ/năm (theo

National Academy of Sciences)

• Với giòng điện sạch:

- Ít người chết hơn

- Ít khí carbon trong không khí

- Ít người bị suyễn



THÊM NHIỀU LỢI ÍCH

Ngoài các lợi ích về sức khỏe, còn có thêm:

• Giảm giá 1% = tiết kiệm $2 triệu/năm

• Một trong những cách tốt nhất để giảm
lượng carbon trong không khí

• Địa phương có quyền cai quản
• Lợi thu về lại thành phố San Jose

• Cư dân có tiếng nói



YOUR ENERGY CHOICES

NHỮNG LỰA CHỌN NĂNG LƯỢNG CỦA QUÝ VỊ



Chương trình GREENSOURCE

• Mọi người sẽ được tự động ghi danh

vào chương trình này

• Điện sạch hơn, rẻ hơn 1% so với giá

của PG&E

• Nguồn điện tái tạo:  gió, năng lượng

mặt trời, hơi nóng từ lòng đất

• Nguồn điện không có carbon:  nước
**Unspecified sources aren't traceable to a specific generation 
facility, such as electricity traded through open-market 
transactions. Typically “brown sources” contain natural gas; they 
may include renewables and hydroelectric.

Tái tạo

Nước



VÌ SAO GIÁ CỦA SJCE RẺ HƠN?

• Nguồn năng lượng tái tạo rẻ hơn! và sẽ 

ngày càng rẻ hơn

• Chúng tôi là cơ quan bất vụ lợi – Không 

phải lo chạy theo giá chứng khoán của 

công ty hoặc phải trả lương cao cho các 

chức vụ lãnh đạo 

• Việc làm có hiệu quả hơn

• Ít nhân viên hơn

• Chi phí điều hành ít hơn



Chương trìnhTOTALGREEN

• Quý vị có thể ghi danh cho chương 

trình TotalGreen ngay bây giờ.

• Chương trình bắt đầu 2/2019

• Khi chọn chương trình TotalGreen

• Giúp SJCE mở rộng việc chế biến 

điện sạch

• Tăng cạnh tranh hầu giảm giá để 

cư dân được lợi

• Giá cao hơn chương trình 

GreenHouse khoảng $5-10 mỗi tháng 

100% tái tạo



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

From PG&E’s 2017 Power Content Label



NHỮNG AI SẼ KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐỘNG 
GHI DANH TRONG THÁNG 2/2019

• ·Cư dân với roof top solar (năng 

lượng mặt trời) – Net Energy 

Metering (NEM) => · Sẽ nhận 

được thông báo 12/2019

• · Doanh thương nhỏ không có solar 

(NEM)

• · Sẽ được ghi danh vào 2020 

• Khách hàng có thể ghi danh sớm 

nếu chọn chương trình TotalGreen



Đặc biệt: CARE, FERA & MEDICAL BASELINE 
ALLOWANCE

• Không cần ghi danh lại. Không cần làm gì hết

• Sẽ được tự động ghi danh với giá rẻ hơn 

PG&E

• Các chương trình: 

• California Alternate Rates for Energy 

(CARE)

• Family Electric Rate Assistance (FERA)

• Medical Baseline Allowance



BIÊN LAI ĐIỆN CÓ THAY ĐỔI KHÔNG?

Bill điện chỉ thêm một hàng ghi rõ số tiền thuộc về SJ Clean Energy

Cư dân vẫn tiếp tục gửi ngân phiếu về cho PG&E chi trả số tiền ghi ở hàng chót của bill điện



CUSTOMER SERVICE:  GỌI AI VỀ VẤN ĐỀ GÌ?

• PG&E:
• Biên lai (bills)

• Tiền gas (gas services and charges)

• Mất/cúp điện (power outages)

• C/t Điện Sạch San José Clean Energy:
• Hỏi thăm về vấn đề chế biến điện

• Customer service về chi phí chế biến điện

• Nâng cấp lên c/t TotalGreen

• Trở về với PG&E

• 833-432-2454 or info@sanjosecleanenergy.org



QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Thông báo gửi về nhà v/v ghi danh (4 lần)

• Cuối tháng 12/2018

• Giữa tháng 1/2019

• Cuối tháng 2/2019

• Cuối tháng 3/2019
·  

Quảng bá (Anh, Việt, Tây Ban Nha) qua:

• ·       Các cơ quan phục vụ cộng đồng

• ·      Các buổi thuyết trình

• ·      Các chương trình cộng đồng

• ·      Quảng cáo



THẮC MẮC?

·       Xin cám ơn quý vị đã đến tham dự !

Community Energy Department

Customer Service - (833) 432-2454

SanJoseCleanEnergy.org

@sjcleanenergy

Trang mạng bằng tiếng Việt:  https://www.sanjosecleanenergy.org/vi


