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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Chứng Ngôn của OPC Kêu Gọi PSC Bác Bỏ Kế 
Hoạch Giá Tiền Nhiều Năm của Pepco, Sử Dụng 
Nguyên Tắc Truyền Thống để Định Giá và Thành 
Lập Lực Lượng Đặc Nhiệm để Mở Rộng Sự Cứu 
Trợ cho Người Tiêu Dùng Chịu Tác Động của Đại 

Dịch COVID-19 
 

 27 Tháng Bảy, 2020 
 
 

Washington, DC -- Văn Phòng Luật Sư Nhân Dân (OPC) hôm 
nay đã nộp thêm chứng ngôn cho Ủy Ban Dịch Vụ Công DC 
(PSC) trong việc phản ứng lại đề xuất của Pepco để thực hiện 
một Kế Hoạch Giá Tiền Nhiều Năm (MRP) Tăng Cường mà sẽ 
tăng giá tiền đến 135 triệu đô trong ba năm. OPC yêu cầu Ủy 
Ban bác bỏ MRP gần đây nhất của Pepco và một kế hoạch khởi 
đầu đã được đệ trình vào ngày 30 tháng Năm, 2019, bởi cả hai 
đều không vì lợi ích công. 

"Tôi không thể nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của quyết định 
trong trường hợp này. Pepco đang đề xuất để thay đổi căn bản 
cách giá điện được thiết lập. Quyết định này bị phức tạp hóa do 
thực tế là nền kinh tế của Quận Columbia đang phải chịu đựng 
từ đại dịch toàn cầu đang chuyển biến và có thể xấu đi trong 
những tháng sắp tới. Chứng ngôn của OPC và của tất cả các 
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bên khác trong trường hợp này chứng minh rằng Pepco đã 
không có được sự ủng hộ cần thiết cho việc thông qua. Khác với 
các trường hợp về giá điện truyền thống, nếu Ủy Ban thông qua 
kiểu ước giá mới này, nó sẽ có tác động lâu dài và không thể 
đảo ngược được lên người tiêu dùng," Luật Sư Nhân Dân 
Sandra Mattavous Frye đã nói. 

Chứng ngôn của OPC cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết 
phục để bác bỏ đề xuất của Pepco. Liên kết tới chứng ngôn ở 
đây:  
 
1) Cho thấy rằng cả hai MRP đều thất bại trong việc đáp ứng 
tiêu chuẩn của Ủy Ban cho ước giá khác; 
2) Chứng minh rằng người tiêu dùng sẽ đối diện với sự tăng giá 
quá cao trong những năm sau sự thông qua của đề xuất này; 
3) Chứng tỏ rằng Pepco đã không tiến hành phân tích đầy đủ về 
dự báo giá cả hoặc đặc điểm sử dụng điện để tính đến tác động 
của COVID-19;  
4) Giải thích sự thông qua đề xuất của Pepco sẽ hạn chế khả 
năng của Ủy Ban để kiểm tra kỹ lưỡng giá cả trong kỳ hạn của 
MRP như thế nào; và 
5) Nhấn mạnh rằng Pepco đang yêu cầu người tiêu dùng chi 
tiền cho các chương trình cứu trợ vào thời điểm mà họ ít có khả 
năng chi trả nhất. 
 
"Chúng tôi đang kêu gọi Ủy Ban nhìn nhận rằng cư dân Quận 
Columbia đang đối diện với một cuộc khủng hoảng y tế chưa 
từng có, sự khó khăn về kinh tế lâu dài và nạn thất nghiệp cao 
mà không có dấu hiệu rõ ràng khi nào kinh tế sẽ cải thiện. OPC 
đang khẩn cầu Ủy Ban đưa ra một quyết định có lưu tâm đến sự 
khó khăn về tài chính mà người tiêu dùng đang gặp phải và cho 
phép Pepco cung cấp dịch vụ an toàn, đầy đủ, và tin cậy ở một 
giá tiền công bằng và hợp lý. Pepco không được phép phát đạt 
trong khi người tiêu dùng bị buột phải trả giá tiền quá cao." 

Chứng ngôn của OPC vạch ra một sự thay thế hợp lý cho các 
MRP thất bại của Pepco để cho phép Ủy Ban định giá bằng 
cách sử dụng nguyên tắc ước giá truyền thống và thành lập lực 
lượng đặc nhiệm hầu nhận diện và mở rộng các chương trình 
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cứu trợ để giúp đỡ người tiêu dùng vượt qua đại dịch. 

"Tôi mạnh mẽ kêu gọi người tiêu dùng lên tiếng phản đối các kế 
hoạch giá tiền nhiều năm của Pepco và rằng họ kêu cầu Ủy Ban 
bác bỏ các đề xuất đó," Luật Sư Nhân Dân Mattavous-Frye đã 
nói. 

Nộp ý kiến bằng điện tử tại 
https://edocket.dcpsc.org/public/public_comments hoặc 
bằng thư tới: Commission Secretary, Public Service 
Commission of the District of Columbia, 1325 G Street NW, 
Washington, DC 20005. Attention: Formal Case No. 1156. 
 

Liên hệ với truyền thông: 
 
Doxie McCoy 
Public Information Officer 
(202) 261-1180 
dmccoy@opc-dc.gov 

 

 
 

 


