
Điện khí hóa tòa nhà hiện có là gì? 
Chuyển từ sử dụng ga sang điện để sưởi ấm/làm mát, nấu ăn và sấy quần áo trong nhà, 
chung cư, văn phòng, cơ sở thương mại và hơn thế nữa.

Thành phố Sacramento đang phát triển một chiến lược để chuyển đổi các tòa nhà hiện có sang sử dụng điện 
không có carbon vào năm 2045. Điện khí hóa các tòa nhà hiện có là một bước quan trọng trong công việc của 
thành phố nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ năng lượng dài hạn một cách hợp lý và đạt được tính 
trung hòa carbon.

Điện khí hóa các tòa nhà của chúng ta sẽ ngay lập tức mang lại lợi ích về chất lượng không khí trong nhà và 
giúp chúng ta khỏi phải trả giá càng ngày càng tăng cho ga. Lập kế hoạch cho tương lai sử dụng toàn điện sẽ 
cho phép Sacramento tập trung vào sự công bằng, ít tốn kém chi phí, và hiệu quả cũng như tận dụng Kế hoạch 
Không carbon năm 2030 của SMUD để đạt được mục tiêu lâu dài về trung hòa carbon của Sacramento.

Công bằng điện khí hóa

Thành phố Sacramento cam kết sẽ nhắm vào sự công bằng trong quá trình điện 
khí hóa. Để đảm bảo rằng sự công bằng là nền tảng của kế hoạch này, chúng tôi 
đang đưa ra các tiêu chuẩn công bằng đến với cộng đồng. Mọi đường lối trong 
chiến lược  phải đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn công bằng.

Chúng tôi đang sửa đổi các tiêu chuẩn công bằng và cần ý kiến đóng góp của 
quý vị.
Các tiêu chuẩn dưới đây có phù hợp với những ưu tiên của quý vị không?  Có 
thiếu sót điều gì không?

City of Sacramento

1.  Bảo đảm công bằng khi quý vị
tìm hiểu về quyền lợi cho sức
khỏe, quyền lợi cho sự an toàn
và quyền lợi cho sự thoải mái.

2.  Bảo đảm công bằng khi quý vị
tìm hiểu về các điều kiện cải
thiện tình trạng nhà ở.

3. Thúc đẩy công bằng năng lượng.
4.  Bảo đảm công bằng khi quý vị tìm

hiểu về mức tốt nhất cho các cơ hội
việc làm.

5.  Tạo điều kiện dễ dàng tối đa khi
thực hiện điện khí hóa.

6.  Thúc đẩy giá phải chăng cho nhà ở
và bớt chuyển dời.

Chúng tôi muốn nghe từ quý vị
Xin vào mạng cityofsacramento.org/SacExistingBuildingElectrification để phản hồi về bản nháp của tiêu chuẩn 
công bằng, nêu thắc mắc, hoặc để lại bình luận về sự ảnh hưởng của điện khí hóa đối với quý vị.  
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Tại sao thành phố Sacramento đang điện khí hóa?
Sức khỏe cộng đồng: Đồ gia dụng bằng điện không thải ra chất làm bẩn không khí có thể gây hen suyển 
hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giá năng lượng phải chăng: Chi phí ga theo dự kiến sẽ tăng lên đáng kể tới năm 2050.

Khả năng phục hồi: Cùng với việc lưu trữ năng lượng mặt trời và pin, các tòa nhà sử dụng điện hoàn toàn 
có thể giảm đi tác động của việc mất điện. Đồ gia dụng bằng điện cộng với đồ lọc không khí tốt và những 
chương trình giúp giảm giá sưởi và làm mát sẽ bảo vệ người trong nhà đối với sự ảnh hưởng của khói từ 
cháy rừng. 

An toàn: Ga có thể bị nổ, xì, và tăng rủi ro trong những thảm họa.  Bếp từ thì an toàn hơn vì không nóng 
bên ngoài, vì vậy giảm bớt phỏng và khả năng cháy nhà.

Tạo việc làm tốt cho địa phương: Quá trình điện khí hóa với kỹ thuật hiện đại sẽ đòi hỏi sự huấn luyện 
đúng và lương cao cho các công việc.  Chiến lược này sẽ ưu tiên ủng hộ cho huấn luyện và công việc ở địa 
phương.

Giảm ga có hại cho môi trường: Điện khí hóa những tòa nhà hiện có sẽ giảm những chất ga bất lợi cho 
môi trường (chẳng hạn như khí CO2).  Ước tính sẽ đóng góp 17% cần thiết cho mục tiêu trung hòa carbon 
của Sacramento.

Máy sưởi/lạnh 
bơm nhiệt 
(Heat Pump Heating/
Cooling)
Hệ thống sưởi và lạnh 
bằng ga có thể được 
thay bằng máy bơm 
nhiệt.

Máy nước nóng 
bơm nhiệt 
(Heat Pump Water 
Heaters)
Máy nước nóng bằng 
ga có thể được thay 
bằng máy nước nóng 
bơm nhiệt hiệu quả 
hơn 300%.

Bếp điện
(Electric Stoves)
Bếp ga có thể được thay 
bằng bếp điện từ hiệu 
suất cao.  Bếp điện từ 
nấu nước nhanh hơn 
và dễ điều chỉnh nhiệt 
độ hơn bếp ga.

Máy sấy bơm nhiệt
(Heat Pump Clothes 
Dryers)
Máy sấy quần áo bằng ga 
có thể được thay bằng máy 
sấy điện hoặc máy sấy bơm 
nhiệt mà không đòi hỏi ống 
thoát hơi hoặc khí thải độc 
hại.

Làm thế nào để chúng ta có thể Điện Khí Hóa những tòa nhà 
hiện có? 
Có nhiều chọn lựa để thay thế đồ gia dụng xài ga bằng đồ gia dụng xài điện, đặc biệt 
khi chúng đã bị cũ và cần được thay thế.

QUÍ VỊ ĐÃ SẴN 
SÀNG ĐỂ 

CHUYỂN SANG 
ĐIỆN?
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