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Ngày 22 tháng 4 năm 2022

OPC chống biến đổi khí hậu với công bằng trong điện khí hóa
Bởi Sandra Mattavous-Frye
Luật sư Nhân dân của Quận Columbia
Văn phòng Luật sư Nhân dân (Office of the People’s Counsel hay OPC) vui
mừng kỷ niệm Ngày Trái đất, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bằng cách nhấn mạnh
một nghiên cứu gần đây mà OPC đã ủy quyền thực hiện: Đánh giá Công bằng về
Khuyến khích Điện khí hóa ở Quận Columbia.
OPC từ lâu đã đi đầu trong các sáng kiến thúc đẩy một môi trường trong
sạch và lành mạnh. Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu không ngừng đòi hỏi sự
tập trung cao độ vào cách nhanh chóng tạo ra thay đổi đáng kể. Cư dân trong quận
cần dễ dàng tiếp cận được các nguồn cung cấp điện và sưởi ấm cho ngôi nhà của
họ, đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và lái xe mà không làm tăng
thêm tình trạng ô nhiễm gây ra biến đổi khí hậu. Sự quan tâm cần có và đáng báo
động không kém là tác động của vấn đề bất công về môi trường đối với các cộng
đồng dễ bị ảnh hưởng nhất của Quận. Chủ đề của Ngày Trái đất năm 2022 là “Đầu
tư vào hành tinh của chúng ta”. Để đầu tư vào hành tinh của chúng ta, chúng ta cần
đầu tư vào các giải pháp chống biến đổi khí hậu mà mang lại lợi ích cho các cộng
đồng chưa được phục vụ đúng mức để tất cả các cộng đồng của Quận đều có thể
phát triển mạnh mẽ.
Làm cách nào để chúng ta có thể chống lại biến đổi khí hậu một cách tốt
nhất? Làm cách nào để chúng ta có thể đảm bảo các giải pháp về khí hậu là công
bằng, bình đẳng, giá phải chăng và linh hoạt? Một hướng đi tiềm năng là “điện khí
hóa”, chuyển đổi năng lượng và hệ thống giao thông sang điện năng được cung cấp
bởi các nguồn năng lượng “xanh” nhằm giảm phát thải gây biến đổi khí hậu và ô
nhiễm khác đối với không khí, đồng thời chuyển đổi khỏi việc đốt nhiên liệu hóa
thạch.
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Bởi vì công bằng phải là động lực trung tâm của bất kỳ kế hoạch chống biến
đổi khí hậu nào nên OPC đã ủy quyền thực hiện một Đánh giá Công bằng về
Khuyến khích Điện khí hóa ở Quận Columbia. Nguyên cứu của Phòng Kinh tế
Ứng dụng (Applied Economics Clinic hay AEC) cho thấy khoảng 27% dân số của
Quận cư trú trong cái gọi là “cộng đồng cần công bằng về môi trường”. Họ có
nhiều khả năng ở gần các hiểm họa môi trường, tiếp xúc với ô nhiễm không khí
một cách bất hợp lý và chịu tác động của biến đổi khí hậu. Người dân có thu nhập
thấp trong Quận cũng có nhiều khả năng phải đối mặt với gánh nặng năng lượng
“nghiêm trọng” — tỷ lệ phần trăm thu nhập hộ gia đình đã chi cho chi phí năng
lượng. Cứ 14 cư dân của Quận thì có một người phải chịu gánh nặng về năng
lượng “nghiêm trọng”, có nghĩa là họ phải trả hơn 10 phần trăm thu nhập của mình
cho chi phí năng lượng.
Để giúp đảm bảo rằng bất kỳ giải pháp chống biến đổi khí hậu nào cũng giải
quyết được tình trạng bất công về môi trường, nghiên cứu đã xem xét việc phân bổ
các chương trình hiện có nhằm thúc đẩy điện khí hóa và đưa ra các khuyến nghị
quan trọng để đảm bảo các khoản đầu tư trong tương lai vào điện khí hóa mang lại
lợi ích công bằng cho các cộng đồng của Quận, bao gồm cả các vùng lân cận dễ bị
ảnh hưởng. AEC đã xác định các ưu tiên mà sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định,
bao gồm cả sự tham gia của cộng đồng và đảm bảo rằng các chương trình điện khí
hóa không làm cho hóa đơn năng lượng trở nên khó chi trả hơn cho những người
tiêu dùng vốn đã phải đối mặt với gánh nặng lớn về năng lượng. Các chương trình
nên ưu tiên các nguồn tài trợ công bằng nhất, bao gồm tài trợ liên bang, tài trợ dự
án, tài trợ khu vực và tài trợ từ người đóng thuế thay vì các khoản phụ thu hóa đơn
tiện ích buộc người dân có thu nhập thấp và trung bình phải tài trợ cho các chương
trình thông qua việc tăng hóa đơn năng lượng của họ.
Không có câu trả lời dễ dàng nào để chống lại biến đổi khí hậu nhưng có
những giải pháp có thể giúp làm cho cộng đồng của chúng ta mạnh mẽ hơn. Tất cả
chúng ta đều phải làm phần việc của mình để thúc đẩy các giải pháp này. Và người
tiêu dùng phải tham gia đầy đủ vào các cơ hội để có thể đóng góp ý kiến và bày tỏ
mối quan tâm của họ.
Trang web của OPC, www.opc-dc.gov, có thông tin về cách giảm mức sử
dụng năng lượng của bạn, tiết kiệm nước và tìm hiểu thêm về các quyết định của
chính quyền Quận ảnh hưởng đến các giải pháp chống biến đổi khí hậu. Ở đó, hãy
đăng ký OPC Connection, bản tin hàng tháng của chúng tôi và chúng tôi sẽ thông
báo cho bạn về những diễn biến chính. Hãy yên tâm rằng OPC sẽ tiếp tục chủ động
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giải quyết những vấn đề quan trọng này khi chúng tôi vận động, giáo dục và bảo vệ
người tiêu dùng DC.

Giới thiệu về chúng tôi
Văn phòng Luật sư Nhân dân là một cơ quan độc lập của chính quyền Quận Columbia.
Theo luật, OPC là cơ quan hỗ trợ người tiêu dùng trong Quận đối với các dịch vụ điện,
nước, khí đốt tự nhiên và điện thoại. Nhiệm vụ của Văn phòng là ủng hộ việc cung cấp
dịch vụ tiện ích an toàn và đáng tin cậy với mức giá công bằng, hợp lý và không phân
biệt đối xử; hỗ trợ người tiêu dùng cá nhân trong các tranh chấp với các công ty tiện ích;
và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giáo dục người tiêu dùng cho cộng đồng và các bên liên
quan. OPC thực hiện sứ mệnh của mình thông qua công việc của các bộ phận dưới đây.
Bộ phận Hành động vì Khí hậu làm việc để đảm bảo rằng OPC đang phối hợp hiệu quả
các mục tiêu về tính bền vững và khí hậu của Quận Columbia vào tất cả các khía cạnh
của giáo dục, tiếp cận và vận động chính sách của chúng tôi. Luật sư Nhân dân Sandra
Mattavous-Frye đã thành lập Bộ phận này vào năm 2020 để đảm bảo các cân nhắc về
chính sách hành động vì khí hậu là một phần không thể thiếu trong hoạt động của OPC
vào thời điểm mà biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thế giới như chúng ta đã biết.
Bộ phận Dịch vụ Tố tụng đại diện cho người tiêu dùng trong các vấn đề pháp lý liên
quan đến các công ty tiện ích trước Ủy ban Dịch vụ Công DC, các cơ quan quản lý liên
bang và Tòa Phúc thẩm DC; và tham gia vào nhiều chức năng đa dạng về giám sát năng
lượng, viễn thông, kỹ thuật và thị trường.
Bộ phận Dịch vụ Người tiêu dùng cung cấp giáo dục và tiếp cận cho người tiêu dùng về
các vấn đề tiện ích và năng lượng; hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng; và
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho những người ủng hộ đang tìm cách tham gia vào quá trình
quản lý.
Bộ phận Dịch vụ Nguồn nước đóng vai trò là tiếng nói cho người tiêu dùng nước sạch
bằng cách điều tra các khiếu nại liên quan đến các dịch vụ, mức giá và thanh toán của DC
Water; đại diện cho người tiêu dùng tại các phiên điều trần hành chính và các thủ tục tố
tụng về việc ra quy tắc của DC Water, cũng như tại Tòa Phúc thẩm DC; và giáo dục
người tiêu dùng nước về các quyền và trách nhiệm hợp pháp của họ.
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Thông tin liên lạc:
Điện thoại: (202) 727-3071
Email: info@opc-dc.gov
Trang web: opc-dc.gov
Twitter & Instagram: @DCOPC
Facebook.com/DCPeoplesCounsel

Page 4 of 4
Earth Day 2022 - Climate Change Solutions

