
Thông báo Dễ đọc 
Tháng Ba/tháng Tư năm 2017 
 
TIN TỨC VỀ BẢO TỒN 
 
40 Năm Bảo tồn 
Kể từ năm 1977, City Light và khách hàng đã làm việc cùng nhau để bảo tồn năng lượng. Bằng việc sử 
dụng ít năng lượng hơn và sử dụng một cách thông minh, chúng ta ngăn ngừa được khí thải nhà kính 
và những ảnh hưởng tiêu cực khác tới môi trường. Hơn nữa, bảo tồn giúp giảm chi phí hóa đơn của 
quý vị! 
 
Thành tựu của City Light trong việc hướng tới bảo tồn rất rõ ràng: Kể từ năm 1977, khách hàng của 
City Light đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la tiền hóa đơn nhờ bảo tồn, và vào năm 2005 City Light đã trở 
thành nhà cung cấp điện không các-bon đầu tiên trong nước. Tất cả chúng ta có thể tự hào về các kết 
quả này chỉ kể từ năm 2016: 
 

• Nhờ các biện pháp bảo tồn, khách hàng đã giảm được hơn 118 triệu đô la tiền hóa đơn trong năm 
2016. 
• Bảo tồn năm 2016 cũng góp phần giảm bớt 910.712 tấn khí các-bô-níc thải vào khí quyển. Con số 
này tương đương với việc 200.375 hộ gia đình sử dụng ít đi một chiếc xe ô tô trong một năm. 
• Tải điện đã giảm 1.422.988 mê-ga-oát giờ. Lượng điện này đủ để cung cấp cho trung bình hơn 
186.000 hộ gia đình Seattle hàng năm. 
 

 
GÓC CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ 
 
Giảm chi phí hóa đơn của quý vị 
Có rất nhiều cách để đảm bảo đồ điện tử trong thế kỷ 21 của quý vị được sử dụng hiệu quả nhất có thể 
để giảm chi phí hóa đơn của quý vị. Ví dụ, vào những năm 1970, điện thoại quay số rất thông dụng. 
Ngày nay, điện thoại di động tiện lợi hơn nhưng chúng cũng hao tốn năng lượng khi sạc, vì vậy hãy 
nhớ rút sạc khi quý vị không sử dụng. Để biết thêm gợi ý, vui lòng truy cập trang mạng 
seattle.gov/light/renters-corner. 
 
 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016: PHIẾU BÁO CÁO CỦA CHÚNG TÔI 
Các mốc so sánh về hiệu quả hoạt động của Seattle City Light cho thấy cách thức chúng tôi đã hiện 
thực hóa mục tiêu năm 2016 của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện trong năm 2017 và sau 
này. 
 
MỤC TIÊU NĂM 2016 MỐC SO SÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
Phần trăm các cuộc gọi được 
trả lời trong vòng    
60 giây (Call Center (Trung tâm 
Cuộc gọi)  
được quản lý bởi Seattle Public 
Utilities)  
 

80% 58% 

Tần suất mất điện đột xuất  
  
(những hàng cây chắn lối, hỏng 
hóc thiết bị, v.v)  

0,73 0,5 
 

http://seattle.gov/light/renters-corner


theo phút, mỗi năm, mỗi khách 
hàng  
Thời gian mất điện đột xuất tính 
theo phút   
theo khách hàng, theo năm  

63,4 61 

Số lượng câu hỏi trên mỗi 1000 
khách hàng 

4 28,37 

Phần trăm sai sót về hóa đơn
  

 2% 2,16 

Số ngày cần để thực hiện các 
kết nối 
điện gia dụng/thương nghiệp 
nhỏ   
tiêu chuẩn đòi hỏi dịch vụ tại 
chỗ 
 

40 31 

Sửa chữa đèn đường, hồi đáp 
trong vòng  
10 ngày làm việc  

90% 94,6% 

Tỷ lệ chi tiêu vốn của dự án-
hoàn   
thiện 

90%  87,2% 

Lượng tiết kiệm từ việc bảo tồn 
của khách hàng   
dành cho tất cả các nhóm 
khách hàng (số mê-ga-oát trung 
bình) 

14 14 

Giảm/cắt giảm khí thải nhà kính 100% 100% 
Tỉa cây gần các đường dây 
điện nhằm  
cải thiện độ tin cậy (theo dặm) 

560  571,75 

 
   
SẮP ĐƯỢC TRIỂN KHAI: CÔNG TƠ ĐIỆN TIÊN TIẾN 
Chương trình Công tơ điện Tiên tiến của City Light đang được thực hiện, nhưng việc thúc đẩy lắp đặt 
công tơ điện mới tới hầu hết khách hàng bắt đầu triển khai vào mùa hè này. Những thiết bị này đem lại 
nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm các báo cáo tự động về thời gian và địa điểm tình trạng mất 
điện xảy ra, tăng tốc độ City Light hồi đáp và cấp điện lại. Trong tương lai, công nghệ này có thể cho 
phép City Light thêm các dịch vụ tiết kiệm năng lượng và theo dõi quá trình sử dụng năng lượng. Tìm 
hiểu thêm về chương trình Công tơ điện Tiên tiến của City Light bằng cách truy cập trang mạng 
seattle.gov/light/ami. 
 
 
ĐẶT CHỖ SKAGIT TOURS 
Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận đặt chỗ cho Skagit Tours mùa hè này vào tháng Ba, vì vậy quý vị hãy đăng 
ký để nhận vé sớm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang SkagitTours.com. 
 
 
TRONG KHU PHỐ CỦA QUÝ VỊ: CITY LIGHT TẠI NƠI LÀM VIỆC 
  

http://seattle.gov/light/ami
https://www.seattle.gov/light/damtours/skagit.asp


Các tổ công nhân ở những khu dân cư này đang làm việc để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy: 
• Alaskan Way: lắp đặt cáp điện ngầm trước khi phá cầu cạn; 
 
• Capitol Hill: (E. Union St. giữa phố thứ 10 và 11): lắp đặt đường dây điện ngầm đem lại độ tin cậy 
cao hơn; 
 
• Blue Ridge: lắp đặt đường cáp ngầm để cải thiện dịch vụ điện; 
 
• Pioneer Square/Downtown: lắp đặt đường cáp ngầm để bảo trì hệ thống; 
 
• South Lake Union/Denny Triangle: lắp đặt hầm và đường cáp ngầm trước phân trạm mới; 
 
• International District: thay thế các cột điện cũ và cơ sở hạ tầng liên quan để nâng cấp hệ thống điện 
hiện tại. 

 
Đây là danh sách chưa đầy đủ và các ngày dự án trong tháng Ba và tháng Tư chỉ là ước tính. Để biết 
chi tiết, vui lòng truy cập seattle.gov/light/atwork và nhấn vào hình nón màu cam.  
 
 
LỜI KHUYÊN AN TOÀN TỪ NGƯỜI TRONG NGÀNH 

 
“Mùa xuân là dịp nhiều người bắt đầu sửa sang lại sân vườn. Hãy gọi 811 để nhận dịch vụ miễn phí về 
định vị hệ thống phụ trợ ngầm, và biết về các đường điện trên cao khi quý vị đang làm việc ở ngoài.” 
Michael Clark, 
quản lý Denny Substation mới  
 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Seattle City Light 
700 Fifth Avenue 
PO Box 34023 
  

http://seattle.gov/light/atwork


Seattle, WA 98124-4023 
seattle.gov/light 
 

Quý vị có thắc mắc, góp ý hay gợi ý cho chúng tôi? Vui lòng gọi số (206) 684-3000. 
Biên tập viên: Tony White, tony.white@seattle.gov 
Tờ thông tin có sẵn trực tuyến bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Somali, Tiếng 
Tagalog và Tiếng Hàn hoặc gọi số (206) 684-3000. 

mailto:tony.white@seattle.gov

