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SOUND ENERGY 2021 

BẢNG THÔNG TIN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Phiên Điều Trần Bình Luận Công Khai:  
Ngày 24 tháng 1 năm 2023, 6 giờ chiều
Các Ủy Viên của Ủy Ban Giao Thông và Tiện Ích Washington 
(UTC) đánh giá cao việc lắng nghe ý kiến từ các thành viên 
của công chúng và cách mà Kế Hoạch Triển Khai Năng 
Lượng Sạch (CEIP) được đề xuất của Công ty sẽ tác động 
đến họ. UTC đang tổ chức một phiên điều trần bình luận 
công khai ảo để lấy ý kiến vào ngày 24 tháng 1 năm 2023, 
lúc 6 giờ chiều. Quý vị có thể tham gia và gửi ý kiến bằng  
lời nói qua liên kết Zoom bên dưới hoặc qua điện thoại. 

•	 Zoom: bit.ly/PSECEIPhearing 
•	 Điện thoại: quay số (253) 215-8782 và sử dụng 

ID cuộc họp 883 8330 3191# và Mật khẩu 733771#
Bối cảnh về Đạo Luật Chuyển Đổi Năng Lượng Sạch
Theo Đạo Luật Chuyển Đổi Năng Lượng Sạch (CETA) của 
Washington, các tiện ích phải đảm bảo tất cả điện năng đều 
trung tính với khí nhà kính vào năm 2030 và không phát thải 
khí nhà kính vào năm 2045. Để đảm bảo các tiện ích sẽ đạt 
được các mục tiêu này, CETA yêu cầu từng tiện ích đều phải 
nộp Kế Hoạch Triển Khai Năng Lượng Sạch (CEIP) chi tiết 
mỗi bốn năm một lần, đặt ra các mục tiêu tạm thời và nêu chi 
tiết tất cả các hành động mà tiện ích đang thực hiện để đảm 
bảo rằng tiện ích đó sẽ tuân thủ Nhiệm vụ năm 2030 và 2045 
của CETA. Các dịch vụ tiện ích cũng cần gửi bản cập nhật 
cho từng CEIP mỗi hai năm trong mỗi chu kỳ CEIP bốn năm.
Hồ Sơ Kế Hoạch Triển Khai Năng Lượng Sạch của 
Puget Sound Energy
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Puget Sound Energy 
(PSE) đã đệ trình CEIP của mình lên UTC và yêu cầu phê 
duyệt mục tiêu tạm thời là 63% năng lượng tái tạo vào 
năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kịp thời. PSE yêu cầu 
UTC phê duyệt CEIP của mình. PSE lập luận rằng các 
mục tiêu tạm thời được đề xuất của họ là hợp lý, các mục 
tiêu phụ về tài nguyên năng lượng được phân phối là hợp 
lý, các chỉ số lợi ích khách hàng của họ là đủ để bắt đầu 
đo lường sự phân bổ lợi ích công bằng, mô tả các hành 
động cụ thể của họ là phù hợp và phương pháp đo lường 
chi phí tuân thủ CETA của họ là hợp lý. 
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Đơn Vị Tư Vấn Công của Văn Phòng Luật Sư Washington đại diện cho quyền lợi của khách hàng là dân 
cư và doanh nghiệp nhỏ thuộc các công ty điện, ga, nước và viễn thông, cũng như khách hàng của các 
công ty vận tải do Ủy Ban Vận Tải Tiện Ích quản lý. Luật Sư Công biện hộ thay mặt cho khách hàng trước 
Ủy Ban và các tòa án về mức giá dịch vụ tiện ích, sáp nhập, biện pháp kinh doanh, chất lượng dịch vụ, 
hiệu quả năng lượng, an toàn và các vấn đề chính sách. 

Các Bên
UTC xem xét các đề xuất của mọi bên 
và không có đề xuất của bên nào được 
coi là ràng buộc. Các bên sau đây đang 
tham gia vào quá trình tố tụng này:

• Puget Sound Energy
• Nhân viên của UTC *
• Văn Phòng Luật Sư Washington, 

Đơn Vị Tư Vấn Công (hỗ trợ 
khách hàng dân cư và doanh 
nghiệp nhỏ)

• Dự Án Năng Lượng (hỗ trợ  
khách hàng có thu nhập thấp)

• Liên Minh Người Tiêu Dùng  
Năng Lượng Phương Tây (hỗ trợ 
khách hàng công nghiệp lớn)

• Front and Centered (các cộng 
đồng ủng hộ người da màu bị 
thiệt thòi)

• Renewable Northwest  
(hỗ trợ môi trường)

• Northwest Energy Coalition  
(hỗ trợ môi trường)

*Trong các thủ tục tố tụng chính thức 
của UTC, Nhân viên quản lý tham 
gia như mọi bên khác và các Ủy viên 
UTC là bên đưa ra quyết định.

https://bit.ly/PSECEIPhearing
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Quan Điểm Của Luật Sư Công về Năng Lượng Sạch Quan Điểm  
Của Luật Sư Công về Kế Hoạch Thực Hiện Năng Lượng Sạch
Luật Sư Công yêu cầu UTC phê duyệt CEIP kèm theo các điều kiện. Các điều kiện sẽ điều chỉnh tốt 
hơn CEIP với các mục tiêu của CETA, cải thiện quy trình lựa chọn nguồn lực và sự tham gia của công 
chúng đối với PSE, đồng thời đưa kế hoạch vào quy trình tuân thủ với các yêu cầu pháp lý. 
•	 Mục tiêu tạm thời: CETA yêu cầu các tiện ích đề xuất các mục tiêu năng lượng tái tạo tạm thời trong 

giai đoạn CEIP bốn năm. Luật Sư Công hỗ trợ mục tiêu tạm thời được đề xuất của PSE là 63% điện tái 
tạo vào năm 2025.

•	 Các chỉ số về lợi ích của khách hàng và các chỉ số liên quan: CETA yêu cầu các tiện ích xác định các chỉ số 
lợi ích khách hàng (CBI) cụ thể, cũng như các số liệu để đo lường kết quả nhằm đảm bảo mọi khách hàng 
đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Luật Sư Công khuyến nghị UTC yêu 
cầu PSE bao gồm CBI và các số liệu đo lường mức gánh nặng năng lượng của khách hàng, các khoản 
nợ thiếu và các đợt ngắt kết nối. Chúng tôi tin rằng PSE nên bao gồm một bộ CBI và chỉ số được cập nhật 
trong bản cập nhật CEIP hai năm vào năm 2023, cũng như tạo một thẻ báo cáo toàn diện, dễ truy cập công 
khai về mọi chỉ số mà PSE báo cáo cho UTC.

•	 Phân bổ lợi ích và khó khăn của khách hàng: CETA yêu cầu các tiện ích phân phối công bằng lợi ích từ quá 
trình chuyển đổi sang năng lượng sạch cho tất cả khách hàng, cũng như giảm gánh nặng và chi phí cho các 
cộng đồng dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề. Luật Sư Công khuyến nghị rằng UTC yêu cầu phân 
tích tiến hành PSE để đảm bảo phân phối công bằng các lợi ích của khách hàng, bao gồm các phát hiện 
trong bản cập nhật CEIP hai năm 2023 và kết hợp phân tích công bằng vào CEIP 2025 của mình.

•	 Lựa chọn nguồn năng lượng được phân tán: Các nguồn năng lượng phân tán là các nguồn điện quy mô 
nhỏ có thể được triển khai ở các khu dân cư hoặc hộ gia đình cụ thể (ví dụ: năng lượng mặt trời trên mái 
nhà, bộ lưu trữ pin tại nhà) và mang lại lợi ích cục bộ cho khách hàng. CEIP của PSE đã đề xuất một quy 
trình lựa chọn các nguồn năng lượng phân tán sử dụng CBI và số liệu không đúng cách để lọc ra các dự 
án tốn kém không mang lại lợi ích rõ ràng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Luật Sư Công khuyến nghị 
UTC yêu cầu PSE loại bỏ phần quy trình lựa chọn nguồn năng lượng phân tán khỏi CEIP.

•	 Các hành động cụ thể: Theo yêu cầu của CETA, PSE đã liệt kê các hành động cụ thể mà họ dự định thực 
hiện để đáp ứng mục tiêu tái tạo được đề xuất. Các mô tả của PSE không xác định được đầy đủ cách thức 
từng hành động cụ thể sẽ thể hiện tiến độ  trong việc hướng tới mục tiêu có được chi phí hợp lý ở mức thấp 
nhất, phân bổ lợi ích và gánh nặng của khách hàng một cách công bằng, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho 
các cộng đồng dễ bị tổn thương. Luật Sư Công khuyến nghị UTC yêu cầu PSE cập nhật phần mô tả tường 
thuật của từng hành động cụ thể để đưa thông tin này vào bản cập nhật CEIP hai năm 2023.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Luật Sư Công qua email tại: utility@atg.wa.gov hoặc qua 
đường bưu điện tại: 
Đơn Vị Tư Vấn Công Cộng, Đơn Vị Tư Vấn Công, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104.

Quy Trình Ra Quyết Định của Ủy Ban
UTC phải phê duyệt CEIP để Công ty theo đuổi các hành động được nêu trong kế hoạch của mình. 
UTC có thể phê duyệt, phê duyệt kèm theo sửa đổi hoặc từ chối CEIP. UTC sẽ tổ chức phiên điều trần 
bình luận công khai vào ngày 24 tháng 1 năm 2023 và phiên điều trần chứng minh từ ngày 31 tháng 1 
đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, cả hai đều được tổ chức trực tuyến.
Đăng một bình luận
Ngoài việc tham gia phiên điều trần bình luận công khai, công chúng có thể gửi nhận xét theo các 
cách sau:
•	 Qua biểu mẫu web của UTC tại: utc.wa.gov/consumers/ 

(nhấp vào liên kết “Gửi nhận xét”  ở cuối trang web)
•	 Bằng email tại: comments@utc.wa.gov
•	 Bằng thư qua:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
•	 Bằng điện thoại:  1-888-333-WUTC (9882)

Vui lòng ghi kèm những nội dung sau đây trong nhận xét bằng văn bản của bạn: tên, địa chỉ gửi  
thư, tên của công ty (Puget Sound Energy) và Số Docket 210795. Để biết thêm thông tin, truy cập 
http://www. utc.wa.gov/, hoặc gọi 1-800-562-615
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