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Tôi có thể nhận được bao nhiêu năng 
lượng mặt trời? 
Thuê bao của quý vị có thể vượt quá 100% mức sử 
dụng điện trung bình hàng năm và quý vị không 
thể đăng ký đến hơn 40% công suất của một dự án. 
Nhưng, ngoài điều đó, quý vị phải chọn một thuê 
bao phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. 

Mỗi ngôi nhà và doanh nghiệp đều là duy nhất, vì 
vậy trước khi chọn mức đăng ký thuê bao, hãy xem 
lại các hóa đơn tiện ích của năm trước để quý vị 
biết mức sử dụng thực tế của mình. Ngoài ra, hãy 
nhớ rằng, việc sử dụng năng lượng của quý vị có thể 
giảm trong suốt thời gian đăng ký sử dụng. Sẽ khôn 
ngoan hơn khi đưa vào một lượng dự phòng để tính 
đến những thay đổi như thế này và nhắm đến mục 
tiêu không quá 90% mức sử dụng thông thường của 
quý vị.  

Sẽ thế nào nếu tôi chuyển đi? 
Một trong những lợi ích của năng lượng mặt trời 
cộng đồng là quý vị có thể mang theo đăng ký thuê 
bao của mình nếu quý vị chuyển nhà bên trong 
vùng thuộc quyền quản lý của cơ quan tiện ích của 
quý vị. Nếu quý vị chuyển nhà bên trong vùng do 
cơ quan tiện ích của quý vị quản lý, thuê bao đăng 
ký sử dụng năng lượng mặt trời trong cộng đồng 
của quý vị sẽ được chuyển đi cùng quý vị. Nếu quý 
vị chuyển ra ngoài vùng này, quý vị có thể hủy thuê 
bao đăng ký hoặc chuyển cho người khác đủ điều 
kiện.

Tôi phải đăng ký thuê bao sử dụng trong 
bao lâu? 
Thỏa thuận tham gia phải ít nhất là 10 năm nhưng 
có thể dài hơn. Quý vị luôn có lựa chọn hủy đăng 
ký thuê bao của mình, nhưng quý vị nên chắc chắn 
rằng mình hiểu rõ quy trình này và yêu cầu hủy 
đăng ký thuê bao sớm cũng như liệu có mất phí khi 
làm như vậy không. Đối với những người tham gia 
thu nhập thấp, quý vị sẽ không bị phạt hoặc mất phí 
cho việc hủy đăng ký sớm.
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Tôi có cần sống gần một dự án năng lượng mặt 
trời cộng đồng thì mới được đăng ký sử dụng 
không? 
Không cần thiết. Quý vị có thể đăng ký vào bất kỳ dự án 
năng lượng mặt trời cộng đồng nào nằm trong vùng quản 
lý của cơ quan tiện ích điện hiện tại của quý vị. Một số tiện 
ích phục vụ nhiều cộng đồng trên toàn tiểu bang; trong 
trường hợp đó, quý vị không cần phải sống trong hoặc gần 
cùng một cộng đồng như một dự án năng lượng mặt trời 
cộng đồng để đăng ký sử dụng. 

Tôi có thể tham gia nếu tôi là người thuê nhà 
hoặc sống trong một căn hộ không?
Có! Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng được 
thiết kế để cho phép những người không sở hữu nhà riêng 
tiếp cận dịch vụ năng lượng mặt trời. Do đó, quý vị có thể 
đăng ký vào một dự án nếu quý vị là người thuê nhà. 

Nếu đã có năng lượng mặt trời trên mái nhà 
của mình, tôi có thể tham gia không? 
Khách hàng có hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái 
có thể tham gia vào một dự án năng lượng mặt trời cộng 
đồng miễn là thuê bao của họ có quy mô sản xuất không 
nhiều hơn mức sử dụng năng lượng ròng hàng năm của tòa 
nhà. Nếu quý vị có một hệ thống điện năng lượng mặt trời 
nhận được tài trợ từ chương trình Mức Giá Ưu Đãi Theo 
Thể Tích, quý vị không đủ điều kiện để tham gia. 

Tôi có thể đăng ký vào nhiều hơn một dự án 
không? 
Có, khách hàng có thể đăng ký nhiều hơn một dự án năng 
lượng mặt trời cộng đồng miễn là tổng công suất đăng ký 
của họ không vượt quá 2 MW (hoặc 4 MW đối với một số 
khách hàng thương mại và công nghiệp lớn). Khách hàng 
dân cư cá nhân không tiêu thụ đủ năng lượng để kích hoạt 
ngưỡng công suất này. 

Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng 
Oregon cung cấp cho khách hàng của Portland 
General Electric, Pacific Power và Idaho Power 
một cách dễ dàng để tham gia vào hệ thống năng 
lượng mặt trời. Khách hàng có thể mua năng lượng 
từ một dự án năng lượng mặt trời cộng đồng, 
chẳng hạn như hệ thống năng lượng mặt trời lớn 
tại một doanh nghiệp, trường học hoặc nhà thờ, 
và nhận được tín dụng trên hóa đơn tiện ích hàng 
tháng của họ cho lượng điện tạo ra từ phần của 
họ trong dự án. Năng lượng mặt trời cộng đồng 
là một lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng 
muốn sử dụng năng lượng sạch nhưng không có 
mái nhà đầy nắng. 

Chương trình Năng Lượng Mặt Trời 
Cộng Đồng hoạt động như thế nào?  
Đầu tiên, nhà quản lý dự án phát triển một dự án 
năng lượng mặt trời cộng đồng. Sau đó, khách 
hàng đăng ký tham gia dự án bằng cách đăng 
ký với người quản lý dự án. Khách hàng có thể 
tìm thấy các dự án trên trang web Chương trình 
Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Oregon tại 
oregoncsp.org. Khi dự án năng lượng mặt trời 
cộng đồng bắt đầu tạo ra năng lượng sạch, người 
tham gia sẽ bắt đầu nhận được tín dụng trên hóa 
đơn tiện ích của họ cho phần điện của họ được 
tạo ra.

Làm thế nào tôi có thể tham gia chương 
trình? 
Để đăng ký vào một dự án năng lượng mặt trời 
cộng đồng, khách hàng phải đăng ký với người 
quản lý dự án xây dựng hoặc vận hành dự án. 
Người đăng ký sẽ ký hợp đồng với người quản lý 
dự án cho một phần của hệ thống năng lượng mặt 
trời. Người đăng ký nhận được tín dụng trên hóa 
đơn tiền điện hàng tháng của họ cho năng lượng 
được tạo ra bởi phần của họ trong dự án năng 
lượng mặt trời cộng đồng trong tháng trước. 

Giới thiệu
Khả năng hội đủ điều kiện:

Làm thế nào tôi có thể tìm được một dự án năng 
lượng mặt trời cộng đồng? 
Tất cả các dự án được chứng nhận đều được liệt kê trên trang 
web của chúng tôi trong phần Project Finder (Công cụ Tìm 
kiếm Dự án). 

Tôi nhìn thấy quảng cáo cho một dự án năng 
lượng mặt trời cộng đồng. Làm thế nào để tôi biết 
được người quản lý dự án và dự án thực sự có liên 
quan đến Chương trình Năng Lượng Mặt Trời 
Cộng Đồng của Oregon hay không?  
Tất cả các nhà quản lý dự án phải được đăng ký với Chương 
trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Oregon và tất cả các 
dự án năng lượng mặt trời cộng đồng phải được chương trình 
phê duyệt. Các dự án đã phê duyệt sẽ được liệt kê trên trang 
Project Finder (Công cụ Tìm kiếm Dự án) của trang web 
Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng. Nếu quý vị 
không thấy dự án được liệt kê, nghĩa là dự án đó không được 
chương trình phê duyệt và cần báo cáo cho quản trị viên 
chương trình. 

Tìm một Dự án:


