
Quy Trình Tính Giá Chung của Puget Sound Energy 2022 
Tờ Thông Tin

Yêu Cầu Tăng Giá Ban Đầu của  
Puget Sound Energy
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, Puget Sound Energy (PSE) 
đã nộp đơn yêu cầu Washington Utilities and Transportation 
Commission (UTC) tăng giá điện và khí đốt tự nhiên trong 3 năm 
tới. PSE đưa ra luận điểm rằng khoản vốn đầu tư lớn là điều cần 
thiết để cung cấp các dịch an toàn, đáng tin cậy, cải thiện và đáp 
ứng các nghĩa vụ bắt buộc. PSE cũng chỉ ra rằng chi phí đang 
tăng liên quan đến lao động, phúc lợi, lạm phát và công nghệ 
thông tin. Theo RCW 80.28.425(7), đơn của PSE cũng đề xuất 
thực hiện các biện pháp nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động của 
Công ty với kế hoạch lãi suất nhiều năm. 

Các Giải Pháp Đề Xuất đối với Trường Hợp Này
Có 3 giải pháp đề xuất đối với trường hợp này, trong đó kết hợp 
giải quyết tất cả vấn đề. Các giải pháp này có liên quan đến (1) 
chương trình Green Direct, (2) Dự Án Khí Tự Nhiên Hoá Lỏng 
(LNG) Tacoma, và (3) tất cả vấn đề khác. Các giải pháp này nhằm 
giải quyết vấn đề tăng giá, giá thay đổi theo thời gian, đồng 
hồ đo lường thông minh, kết hợp vốn chủ sở hữu vào việc lập 
kế hoạch kinh doanh, theo dõi các chỉ số hiệu suất, cải thiện 
chương trình thu nhập thấp, lập kế hoạch khử cacbon bằng khí 
tự nhiên và chi phí liên quan đến nhà máy điện than ở Colstrip, 
MT, cùng các vấn đề khác. 

Vị Trí của Public Counsel trong Các Giải Pháp
Public Counsel hỗ trợ Green Direct đưa ra giải pháp vì Public 
Counsel phân bổ chi phí hợp lý. Public Counsel phản đối giải 
pháp của Dự Án Tacoma LNG vì chúng tôi cho rằng dự án chưa 
cẩn thận và không cần đưa vào giá của khách hàng. Đối với giải 
pháp thứ ba, Public Counsel hỗ trợ nhiều điều khoản của giải 
pháp nhưng không đồng tình với điều khoản liên quan đến lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu (lợi nhuận) của PSE. Lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu cần phải thấp hơn để phản ánh mức lãi suất 
thấp và chi phí vốn trên thị trường hiện tại. 

Nếu có thắc mắc, quý vị có thể thể liên lạc với Public Counsel qua email: utility@atg.wa.gov hoặc qua thư tới: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104. 

Biên tập bởi Public Counsel Unit, Attorney General’s Office
800 Fifth Avenue  •  Suite 2000   •  Seattle, WA 98104

utility@atg.wa.gov  •  www.atg.wa.gov

Public Counsel Unit của Washington Attorney General’s Office đại diện cho khách hàng là cư dân và doanh nghiệp nhỏ của các 
công ty điện lực, khí đốt tự nhiên, nước và viễn thông do tiểu bang quản lý cùng các khách hàng của các công ty vận tải do 
Utilities Transportation Commission (UTC) quản lý. Public Counsel biện hộ thay cho các khách hàng trước UTC và tòa án về các 
vấn đề liên quan đến mức giá, sáp nhập, hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ, hiệu quả năng lượng, an toàn và chính sách.

Các Bên Liên Quan
UTC xem xét về đề xuất của tất cả các bên và 
không có đề xuất của bên nào được xem là mang 
tính ràng buộc. Các bên sau đây đang tham gia 
quy trình tố tụng này:

• Puget Sound Energy
• UTC Staff *
• Washington Attorney General’s Office, 

Public Counsel Unit (ủng hộ cư dân và 
khách hàng doanh nghiệp nhỏ)

• The Energy Project (ủng hộ cho khách 
hàng thu nhập thấp)

• Alliance of Western Energy Consumers 
(ủng hộ cho khách hàng công nghiệp lớn)

• The Puyallup Tribe of Indians
• King County
• Federal Executive Agencies
• Microsoft Corporation
• Coalition of Eastside Neighborhoods for 

Sensible Energy
• Walmart, Inc.
• Kroger
• Nucor Steel, Inc.
• Sierra Club 
• Front and Centered (ủng hộ năng lượng 

công bằng)
• Northwest Energy Coalition (ủng hộ về môi 

trường)

*Trong các quy trình tố tụng chính thức của UTC, 
Nhân viên giám sát tham gia như bất kỳ bên nào 
khác và Ủy viên UTC đưa ra quyết định.
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Bảng 1: So Sánh Hoá Đơn Hàng Tháng Bình Quân của Hộ Dân Cư 

Hoá Đơn
Hiện Tại

Yêu Cầu 
Ban Đầu

Giải Pháp 
Đề Xuất

Điện Năm thứ nhất $88,90 $100,78 $99,73

Năm thứ hai $103,56 $101,44

Tổng Thay Đổi $12,54

Khí đốt Năm thứ nhất $71,86 $80,19 $77,61

Năm thứ hai $81,93 $77,88

Tổng Thay Đổi $6,20

Bảng 2: So Sánh Mức Tăng Doanh Thu của PSE 

Yêu Cầu 
Ban Đầu

Giải Pháp 
Đề Xuất

Điện Năm thứ nhất $330,0 $223,0

Năm thứ hai $62,6 $38,0

Khí đốt Năm thứ nhất $165,0 $70.6

Năm thứ hai $30,0 $18,8

Bảng 3: So Sánh Tỷ Lệ Hoàn Vốn 

Yêu Cầu 
Ban Đầu

Giải Pháp Đề 
Xuất

Vị Trí của Public 
Counsel 

7,40% 9,90% 8,80%

Quá Trình Uỷ Ban Đưa Ra Quyết Định
UTC phải phê duyệt giải pháp để đưa vào thực hiện. UTC có thể phê duyệt dựa trên những thay đổi hoặc từ chối giải 
pháp. UTC sẽ chủ trì phiên điều trần về đề xuất giải pháp vào ngày 3-4 tháng 10 năm 2022, cùng với đó sẽ ban hành 
quyết định kịp thời đối với giá mới để đưa vào thực hiện không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

Gửi Ý Kiến
Các Uỷ Viên của UTC rất xem trọng những chia sẻ từ các thành viên trong cộng đồng và việc đề xuất tăng giá của Công 
ty ảnh hưởng đến họ như thế nào. UTC sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai trực tuyến để nhận ý kiến vào lúc 6:00 
tối ngày 28 tháng 9 năm 2022. Quý vị có thể tham gia qua zoom bằng đường link dưới đây hoặc qua điện thoại. 
• Zoom: https://utc-wa-gov.zoom.us/j/83462244485?pwd=d21JY2VLZElXbjlCZXJnbjRwL0svUT09  

Điện thoại: bấm số 253-215-8782 và sử dụng ID Cuộc Họp 834 6224 4485# Mật khẩu 772950#.

Công chúng cũng có thể gửi thêm ý kiến bằng các cách sau:

• Qua biểu mẫu trên trang web của UTC: utc.wa.gov/consumers/ (nhấp vào liên kết “Submit a Comment” ở cuối 
trang web)

• Bằng email:  comments@utc.wa.gov
• Bằng thư:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
• Bằng điện thoại:  1-888-333-WUTC (9882)

Vui lòng viết ra ý kiến của quý vị như sau: tên, địa chỉ gửi thư, tên của công ty (Puget Sound Energy), Docket Numbers 
UE-220066, UG-220067 và UG-210918. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www. utc.wa.gov/ hoặc gọi 
1-800-562-6150.

Bảng 1 so sánh mức tăng hoá đơn hàng tháng 
theo yêu cầu ban đầu của PSE và Giải pháp. Số 
tiền được chỉ ra đối với khách hàng cư dân trung 
bình sử dụng 800 kWhs điện và 64 therms khí 
ga tự nhiên. 

Ban đầu PSE yêu cầu kế hoạch giá trong 3 năm. 
Theo Giải pháp, kế hoạch giá sẽ thực hiện trong 
vòng 2 năm.

Lợi nhuận trên số vốn chủ sở hữu đại diện cho lợi nhuận được 
phép với các tiện ích có thể thu được từ mức giá. Lợi nhuận trên 
số vốn chủ sở hữu cần được thiết lập để đủ lợi nhuận nhằm thu 
hút các nhà đầu tư, cung cấp vốn cần thiết để duy trì hệ thống an 
toàn và tin cậy, đồng thời không tính phí nhiều hơn mức cần thiết 
đối với khách hàng.

Bảng 2 so sánh số tiền từ doanh thu bổ sung mà PSE sẽ thu 
được với kết quả của quy trình tính giá này theo yêu cầu 
ban đầu của PSE và Giải pháp. Doanh thu mà PSE có được từ 
mức giá được cho là sẽ cho phép PSE thanh toán các chi phí, 
bao gồm cả lợi nhuận trên số vốn chủ sở hữu được uỷ quyền 
của các tiện ích (tức là lợi nhuận từ cổ đông). 
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