
California Energy Commission (Ủy ban Năng lượng 
California) trong vai trò là cơ quan hoạch định chính 
sách năng lượng chính của tiểu bang hỗ trợ cho 
các nỗ lực ứng phó khẩn cấp bằng cách cung cấp 
thông tin hợp thời và đáng tin cậy về tác động khẩn 
cấp đến cơ sở hạ tầng năng lượng của tiểu bang. 
Các hoạt động hỗ trợ bao gồm lập kế hoạch cho 
tình trạng thiếu hụt và các cuộc khủng hoảng lớn 
ảnh hưởng đến tình trạng cung cấp điện, khí đốt và 
xăng dầu; hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc 
lập kế hoạch cho khả năng phục hồi năng lượng; 
và khuyến khích giảm nhu cầu năng lượng trong 
trường hợp khẩn cấp.

Lập kế hoạch cho trường hợp 
năng lượng khẩn cấp
Ủy ban Năng lượng có trách nhiệm soạn thảo chiến 
lược cho California để ứng phó với tình trạng mất 
nguồn năng lượng do thiên tai hoặc một sự kiện 
địa chính trị quan trọng, được xác định trong Kế 
hoạch Ứng phó Trường hợp Năng lượng Khẩn cấp 
California. Kế hoạch này cung cấp một cấu trúc 
quản lý và vận hành để xác định các mối quan hệ 
thực dụng phải tồn tại để bảo đảm việc nhận dạng, 
phản ứng và phục hồi hiệu quả trong trường hợp 
năng lượng khẩn cấp.
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Ngoài việc cung cấp kế hoạch cho các trường hợp 
năng lượng khẩn cấp trong tiểu ban, Ủy ban Năng 
lượng còn giúp các chính quyền địa phương phát 
triển kế hoạch phục hồi năng lượng để bảo đảm họ 
có thể cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy cho 
các dịch vụ thiết yếu. 

Hỗ trợ các nỗ lực ứng phó 
khẩn cấp
Ủy ban Năng lượng hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn 
cấp của tiểu bang bằng cách thu thập và phân 
tích thông tin quan trọng, duy trì trình độ kỹ thuật 
chuyên môn cụ thể và phối hợp các hoạt động lập 
kế hoạch dự phòng với các đối tác liên quan. Để 
hỗ trợ cho các nỗ lực ứng phó khẩn cấp của văn 
phòng Thống đốc California Governor’s Office of 
Emergency Services (Cal OES), Ủy ban năng lượng 
giám sát các hoạt động của ngành dầu khí và cung 
cấp sự phân tích chiến lược. Hơn nữa, lãnh đạo 
của cơ quan sẽ báo cho Thống đốc biết về bản 
chất, mức độ và thời hạn của trường hợp năng 
lượng khẩn cấp và phản ứng thích hợp của tiểu 
bang. Có thể vào trang mạng Response to Energy 
Emergencies in California & Contingency Planning 
để biết thêm thông tin chi tiết.
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Để đáp ứng với cuộc khủng hoảng điện vào năm 
2000-2001, Ủy ban Năng lượng đã thi hành chương 
trình quản lý mạng lưới điện và cung cấp điện cho 
hơn 1.000 doanh nghiệp bằng hệ thống đo lường 
và kiểm soát để cho phép họ giảm điện tích lũy hơn 
150 megawatt trong vòng 15 phút sau khi nhận 
được cảnh báo khẩn cấp. Các chương trình chiến 
lược như thế này bảo đảm rằng độ tin cậy của dịch 
vụ vẫn được duy trì trong trường hợp khẩn cấp.

Chương trình Hỗ trợ Nhiên liệu Xăng dầu của Ủy 
ban Năng lượng cũng chịu trách nhiệm trong việc 
bảo đảm rằng nhiên liệu sẽ được cung cấp cho 
những người ứng cứu khẩn cấp trong tình trạng 
thiếu hụt rộng rãi hoặc kéo dài.  Khi nhận được chỉ 
thị của Thống đốc, Chương trình Hỗ trợ Nhiên liệu 
cho phép Ủy ban Năng lượng phối hợp với Cal OES 
để hướng dẫn các cơ sở lưu trữ xăng dầu và chuyển 
hướng nhiên liệu để sử dụng trong các nỗ lực ứng 
phó và phục hồi khi xảy ra thảm họa.  Điều này bao 
gồm, nhưng không giới hạn, đến các hoạt động tìm 
kiếm và cứu nạn, hỏa hoạn, cảnh sát, y tế và các 
nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp quan trọng khác. 
Nhiên liệu được giữ và chuyển hướng bởi chương 
trình này được bán theo giá thị trường trong các 
giao dịch giữa nhà cung cấp và người mua. 
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