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THÔNG CÁO BÁO CHÍ

OPC Cảnh Báo Người Tiêu Dùng Về Việc
Tăng Đột Xuất Đáng Kể Giá Tiền Khí Gas
OPC Sẽ Nỗ Lực Làm Việc Để Đảm Bảo Duy Trì Giá Phải Chăng
Cho Người Tiêu Dùng Tại DC Được Bảo Vệ

Ngày 14 tháng 01 năm 2020
Văn Phòng Luật Sư Nhân Dân (Office of the People's Counsel)
muốn người tiêu dùng tại DC biết rằng Washington Gas Light
(WGL) đã nộp đơn lên Ủy Ban Dịch Vụ Công Cộng (PSC, Public
Service Commission), yêu cầu được phép tăng giá và phí dịch vụ
khí gas tự nhiên tại Quận Columbia lên $26 triệu. Điều đó có nghĩa
rằng, hóa đơn sinh hoạt trung bình có thể tăng lên gần $13 mỗi
tháng--khoảng 30%. Sự tăng giá được yêu cầu ngày hôm qua này
sẽ là khoản tăng thêm ngoài $9 triệu mà WGL vẫn đang thu từ
người tiêu dùng dưới hình thức phụ phí để tài trợ cho chương trình
cải thiện cơ sở hạ tầng Đường Ống Dự Án (Project Pipes).
Luật Sư Nhân Dân Sandra Mattavous-Frye phát biểu: "Vụ việc tăng
giá khá đáng kể này sẽ không được phân tích riêng rẽ. Có những
ưu tiên về chính sách công khác phải được kiểm tra và thiết lập.
Cụ thể, OPC sẽ đảm bảo rằng các điều khoản mà yêu cầu này đề

VIETNAMESE
xuất là thích hợp và nhất quán với các luật về năng lượng sạch
được thông qua gần đây và WGL sẽ tuân thủ tuyệt đối các cam kết
sát nhập được phê duyệt trong thương vụ sát nhập AltaGas-WGL
năm 2018".
OPC sẽ ưu tiên vấn đề giá phải chăng lên hàng đầu và ở vị trí
trung tâm trong vụ việc này. Luật Sư Nhân Dân Mattavous-Frye bổ
sung: "Trong khi cần thay thế cơ sở hạ tầng đang lão hóa và cần
bù đắp chi phí thay thế, dịch vụ khí gas tự nhiên phải có giá phải
chăng vì nguồn tài nguyên này là nguồn nhiệt sưởi chính cho phần
đông cư dân tại Quận Columbia".
Năm 2017, Ủy Ban đã phê duyệt tăng giá $8.5 triệu cho WGL.
Ngoài ra, PSC đã chỉ đạo công ty khí gas nâng cấp cơ sở hạ tầng
của mình để cải thiện mức độ tin cậy và an toàn--và WGL đã khởi
chạy một số dự án xây dựng lớn, bao gồm cả dự án giảm rò rỉ khí
gas tự nhiên. OPC sẽ kiểm tra chặt chẽ với từng dự án này để
đảm bảo quyền lợi hiện nay và trong tương lai của người tiêu
dùng.
OPC sẽ cập nhật cho người tiêu dùng khi có bất kỳ tiến triển nào
trong vụ việc mới này, bao gồm cả khi cộng đồng sẽ có thể đóng
góp ý kiến nhận xét và khi PSC có thể nhận được quyết định cho
yêu cầu này.
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