
Là cơ quan hoạch định chính sách năng lượng chính 
của tiểu bang, California Energy Commission (Ủy ban 
Năng lượng California) đóng một vai trò quan trọng 
trong việc tạo ra hệ thống năng lượng của tương lai - 
một hệ thống sạch sẽ, hiện đại và bảo đảm rằng nền 
kinh tế lớn thứ năm trên thế giới tiếp tục phát triển 
mạnh.  Chống tình trạng biến đổi khí hậu là nền tảng 
để duy trì tương lai của California. Ủy ban Năng lượng 
đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện và xây 
dựng các chính sách và chương trình để tạo ra một 
nền kinh tế có lượng thải carbon thấp.

Ủy ban Năng lượng đang giúp tạo ra hệ thống năng 
lượng tương lai của California thông qua các hoạt 
động như:

Hoạch định và phát triển chính sách. 
Đạt các mục tiêu cao về khí hậu và năng lượng của 
California trong khi vẫn bảo đảm rằng các hệ thống năng 
lượng của tiểu bang đáng tin cậy, an toàn và ở mức giá 
phải chăng đòi hỏi sự hoạch định thận trọng và xác định 
các giải pháp chính sách cho một số vấn đề khó khăn 
nhất hiện nay. Từ việc phân tích nhu cầu giao thông quy 
mô và điện lực theo dự kiến đến việc đề nghị đóng cửa 
cơ sở lưu trữ khí đốt Aliso Canyon trong vòng 10 năm, 
Ủy ban Năng lượng luôn thực hiện công việc phân tích 
tiên tiến và đề nghị các chính sách để giải quyết nhu cầu 
và vấn đề năng lượng cấp bách của California.
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Tăng trưởng năng lượng tái tạo.
 California đã thiết lập các mục tiêu năng lượng tái tạo 
quả quyết - bao gồm việc đòi hỏi 60% điện lực của tiểu 
bang phải đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, như 
gió, mặt trời và địa nhiệt, vào năm 2030.

Ủy ban năng lượng quản lý danh mục đầu tư tái tạo 
Renewables Portfolio Standard (RPS) của tiểu bang, 
và bảo đảm rằng các công ty tiện ích phải tiết lộ danh 
mục cung cấp điện của họ cho người tiêu dùng, chứng 
nhận các nhà máy điện và xác nhận các công ty tiện 
ích đang đáp ứng các mục tiêu của RPS.
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Lãnh đạo
Ủy ban Năng lượng có năm ủy viên do Thống đốc bổ 
nhiệm và được Thượng viện xác nhận. Các ủy viên 
phục vụ kỳ hạn năm năm. Thống đốc cũng bổ nhiệm 
một chủ tịch và phó chủ tịch để dẫn đầu cơ quan.

Cơ sở hạ tầng điện đáng tin cậy. 
Ủy ban Năng lượng giúp bảo đảm rằng các cơ sở năng 
lượng được đề xuất được đặt, xây dựng, vận hành 
và ngừng hoạt động theo đúng cách để bảo vệ môi 
trường, sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Ngoài 
ra, Ủy ban còn lập kế hoạch về cơ sở hạ tầng cho các 
đướng dây truyền dẫn điện hoặc ống dẫn khí đốt.

Ứng phó khẩn cấp. 
Với khả năng ngày càng tăng của nạn cháy rừng 
nghiêm trọng hơn, động đất, hạn hán và lũ lụt dữ dội, 
điều quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của 
người dân California là tiểu bang sẽ luôn sẵn sàng 
ứng phó với các tình trạng khẩn cấp. Ủy ban Năng 
lượng phát triển chiến lược của California để ứng phó 
với trường hợp mất điện lực do thiên tai hoặc trường 
hợp khẩn cấp khác. Ủy ban Năng lượng cũng giúp hỗ 
trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp của tiểu bang và, 
nếu được Thống đốc ủy quyền, chỉ thị các nhà cung 
cấp nhiên liệu giữ và chuyển hướng nhiên liệu để sử 
dụng trong các nỗ lực ứng phó và phục hồi khi xảy ra 
thảm họa.

Năng lượng hiệu quả. 
Một cách dễ dàng để giảm chi phí, tác động môi trường 
và điểm yếu của hệ thống năng lượng là sử dụng ít 
năng lượng hơn. Trong hơn 40 năm, Ủy ban Năng 
lượng đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các 
chiến lược năng lượng hiệu quả. Ủy ban Năng lượng 
đã tiết kiệm cho người tiêu dùng hơn 110 tỷ đô la tiền 
hóa đơn điện bằng cách áp dụng và thi hành các tiêu 
chuẩn năng lượng hiệu quả đối với thiết bị gia dụng và 
thiết lập các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

Cải tiến năng lượng. 
Cần phải cải tiến kỹ thuật do California phát triển để 
tạo ra một hệ thống năng lượng hiện đại có thể cung 
cấp năng lượng cho tiểu bang một cách đáng tin cậy, 
sạch hơn, an toàn hơn và với giá phải chăng hơn. Ủy 
ban Năng lượng đầu tư vào các dự án nghiên cứu, 
phát triển và biểu hiện năng lượng (RD & D). Ủy ban 
năng lượng cung cấp khoảng 150 triệu đô la một năm 
cho các dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống điện 
và khí đốt tự nhiên. Ngoài ra, hơn 110 triệu đô la được 
tài trợ để giảm chi phí năng lượng và khí thải nhà kính 
trong ngành chế biến thực phẩm của California. 

Vận chuyển sạch hơn. 
Ngành vận tải của California là nguồn ô nhiễm không 
khí lớn nhất, bao gồm khí thải nhà kính. Ủy ban Năng 
lượng đầu tư khoảng 100 triệu đô la mỗi năm để phát 
triển và khai triển các loại nhiên liệu carbon thấp và 
kỹ thuật về xe cộ. Ngoài ra, Ủy ban Năng lượng là cơ 
quan đứng đầu của tiểu bang về cơ sở hạ tầng dành 
cho xe điện, chịu trách nhiệm thu hút đầu tư cho các 
trạm xe điện trong tiểu bang và thiết lập mạng lưới bán 
lẻ nhiên liệu hydrogen đầu tiên trên toàn quốc.
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