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TỔNG QUAN ĐƠN CỦA PEPCO 

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Pepco nộp lên Ủy ban Dịch vụ Công cộng của Quận Columbia 

("Uỷ ban") đơn đề nghị tăng tỷ lệ phân phối của mình lên $82.1 triệu.  Theo Công ty, việc gia 

tăng này là do sự đầu tư đang diễn ra trong hệ thống phân phối của công ty để duy trì và cải 

thiện độ tin cậy và tăng cường khả năng phục vụ ở quận Columbia. 

    PEPCO YÊU CẦU ĐIỀU GÌ?  

 $82,119,000 —Mức tăng Doanh thu được đề nghị bởi Pepco 

 $4.36 —Mức tăng Giá Phân phối Dân cư Trung bình Hàng tháng 

 23.7%—Phần trăm Tăng Tỷ lệ Phân phối Hóa đơn của quý vị 

 10.6%—Lợi nhuận trên Vốn đề xuất 

 

Pepco đề xuất một mức tăng doanh thu $82.1 triệu  -yêu cầu lớn nhất trong vòng 30 năm qua.   

Pepco yêu cầu phục hồi các dự án tương lai chưa cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

Pepco muốn khách hàng trả các chi phí liên quan đến liên doanh mà không được chấp thuận 

bởi Ủy ban. 

Pepco đề xuất mức tăng lợi nhuận 13% cho các cổ đông. 

Pepco muốn khách hàng chi trả tiền thưởng và ưu đãi giữ nhân viên. 

KHÁCH HÀNG CÓ THỂ LÀM GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ Ý KIẾN CỦA TÔI SẼ ĐƯỢC LẮNG NGHE? 

Khách hàng có thể và nên đóng vai trò tích cực trong việc xử lý vụ việc về giá và có thể tham gia 

bằng (các) cách sau:  

Tham dự buổi tóm tắt sắp diễn ra của OPC về vụ việc tăng giá.  

Ý kiến và/hoặc lời khai có thể được gửi đến Thư ký Ủy ban để Ủy ban Dịch vụ Công cộng cân 

nhắc. 

Khách hàng có thể làm chứng tại phiên điều trần cộng đồng của vụ việc này. 

GỬI Ý KIẾN HOẶC LỜI KHAI BẰNG VĂN BẢN ĐẾN: 

Ms. Brinda Westbrook-Sedgwick 

Commission Secretary  
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*ĐỪNG QUÊN ĐỀ CẬP ĐẾN VỤ VIỆC CHÍNH THỨC SỐ 1139 

Ngày 15 đến 17 và 20 đến 21 tháng 3 năm 2017 

Sẽ Được Thông Báo 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG 

Ủy ban đã xếp lịch một buổi hội nghị trước phiên điều trần vào ngày 9 tháng 9 năm 2016. Sau 

buổi hội nghị, Ủy ban sẽ ban hành một yêu cầu chỉ định các vấn đề cần được xem xét và thiết 

lập tiến trình của thủ tục tố tụng. Ủy ban cũng sẽ xếp lịch Phiên điều trần Cộng đồng cho phép 

người dân cung cấp các thông tin về việc tăng giá của Pepco.    

Ý KIẾN CỦA OPC 

Mức tăng $82.1 triệu đề xuất bởi Pepco là một yêu cầu quá mức. 

OPC đề xuất $25.6 triệu để giữ nguyên mức giá cho khách hàng cư dân. 

Pepco chỉ có quyền thu hồi chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.  

OPC muốn Pepco thực hiện các biện pháp có lợi cho môi trường và tiết kiệm năng lượng.   

Người trả phí không nên phải chịu gánh nặng với việc chi trả các gói bồi thường quy định quá 

mức. 

Pepco phải tuân thủ các cam kết Sát nhập PHI-Exelon.  

Không tăng lợi suất của Pepco. 

 


