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Thông Tin về Việc Thẩm Định Mức
Giá Điện Cơ Bản Năm 2022

Austin Energy

đang đề xuất thay đổi mức giá điện căn bản
và xúc tiến một quy trình duyệt xét mức giá căn bản

Tại sao Sở Điện Lực Austin cần phải
tổ chức phiên duyệt xét mức giá căn bản?

Tiến trình thẩm định mức giá điện
cơ bản diễn ra như thế nào?

Cơ quan đã hoàn tất bản đánh giá tài chính dựa trên dữ liệu Năm
Tài Khóa 2021 về chi phí cung cấp dịch vụ điện cho cộng đồng.
Bản đánh giá đó cho thấy rằng Sở Điện Lực Austin cần phải tăng
mức doanh thu cơ bản thêm 48 triệu Mỹ kim thông qua việc mức
giá điện căn bản tổng thể phải tăng lên 7,6 phần trăm.

Tiến trình thẩm định mức giá điện cơ bản bắt đầu vào Thứ Hai, ngày
18 tháng Tư, 2022 khi Sở Điện Lực Austin công bố đề xuất và dữ liệu
hỗ trợ của mình.
Thiết lập mức giá bán điện
công bằng và hợp lý

Nếu được phê chuẩn, mức tăng này sẽ giúp Sở Điện Lực Austin
thu hồi chi phí tốt hơn, tăng cường ổn định tài chính và tiếp tục
cung cấp giá trị cho cộng đồng.

Bảo vệ
những khách
hàng dễ bị
tổn thương

Sở Điện Lực Austin đã đề
xuất thay đổi những gì?

• Thu hồi chi phí cố định tốt hơn bằng cách phụ
thuộc ít hơn vào
việc bán năng lượng.

giản

Tiết kiệm và bảo toàn
hiệu quả

• Điều chỉnh cho phù hợp với các chi phí vận hành
và bảo trì cao hơn.
• Cập nhật cơ cấu mức giá bán điện sinh hoạt đã lỗi
thời, trong đó không thu hồi chính xác các chi phí
để phục vụ khách hàng.

Đảm bảo các

Các Nguyên Tắc hóa đơn ổn
định và mức
Hướng Dẫn
giá điện đơn

Làm thế nào để tiến trình này có thể bao gồm
các ưu tiên và phản hồi của cộng đồng?
• Mội Đại Diện Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Độc Lập
sẽ đại diện cho các ưu tiên của khu dân cư và doanh nghiệp
nhỏ.

• Đưa khách hàng đến gần hơn với những gì họ
phải trả để phục vụ họ, thiết lập các khoản phí
công bằng hơn khi cộng đồng tiếp tục phát triển.

• Một Giám Định Viên Điều Giải Công Minh sẽ:
» Xem xét đề xuất thay đổi mức giá cơ bản của
Sở Điện Lực Austin.
» Lắng nghe các vấn đề từ phía các bên tham gia.
» Đưa ra một khuyến nghị cho Hội Đồng Thành Phố Austin.
• Truy cập trang austinenergy.com/go/rates để cập nhật thông
tin, tham gia và tìm các lựa chọn tham gia.

THÁNG MỘT 2023

THÁNG MƯỜI

THÁNG CHÍN

THÁNG TÁM

THÁNG BẢY

THÁNG SÁU

THÁNG NĂM

THÁNG TƯ

THÁNG BA

THÁNG HAI

THÁNG MỘT 2022

Giữa tháng Tư - Giữa tháng Năm
các cuộc họp Cộng Đồng.

Cuối tháng Mười Tháng Mười Một
Ủy Ban Tiện Ích Điện;Các
cuộc họp Hội đồng; hành
động cuối cùng của Hội đồng.
THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 18 tháng Tư
Sở Điện Lực Austin công bố đề xuất mức giá bán điện căn bản;
bắt đầu tiến trình thẩm định mức giá căn bản.

THÁNG MƯỜI MỘT

Tiến Trình Thẩm Định
Mức Giá Điện Cơ Bản

18 tháng Tư - 15 tháng Chín
Tháng Một 2023
Tiến trình chính thức, bao gồm việc tìm hiểu, tóm tắt, thuyết trình của Thực thi mức giá căn bản.
người tham gia và đề xuất của Giám Định Viên Điều Giải Công Minh.

Để biết thêm thông tin, vào trang austinenergy.com/go/rates.
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