
Hành trình Khách hàng của Chương trình Hỗ trợ 
Tiết kiệm Năng lượng 

 
 
Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng  PG&E mang đến cho các 
khách hàng đủ điều kiện một số cải tiến tiết kiệm năng lượng trong gia 
đình, tất cả đều miễn phí.  

 
Sau đây là cách thức chúng ta thực hiện. 

 
Bước 1: Chúng ta xem hướng dẫn tại pge.com/esa. Ngôi nhà phải xây 
dựng tối thiểu 5 năm cũng như có các yêu cầu về thu nhập. 

 
Bước 2: Chúng ta đăng ký trực tuyến. Không cần bằng chứng thu nhập cho 
đến sau này. Đến sau đó chúng ta mới cần cung cấp bằng chứng thu nhập. 

 
Bước 3: Sau đó, một chuyên gia năng lượng liên hệ với chúng ta để tiến 
hành đánh giá ngôi nhà. 

 
Bước 4: Chuyên gia năng lượng sẽ đến, chia sẻ thông tin về cách tiết kiệm 
năng lượng và kiểm tra xem liệu chúng ta có cần các vật dụng tiết kiệm 
năng lượng như đèn LED và tấm chắn thời tiết hay không. Họ cũng kiểm 
tra một số thiết bị để xem liệu liệu những thứ này có đủ điều kiện để được 
thay thế miễn phí hay không. 

 
Bước 5: Vì là người thuê nhà nên chúng ta cần có sự cho phép của chủ 
nhà để lắp đặt một số vật dụng tiết kiệm năng lượng miễn phí. Việc thông 
báo cho chủ nhà sẽ trở nên dễ dàng khi sử dụng mẫu giấy phép mà chúng 
ta nhận được từ chuyên gia năng lượng. Vì là người thuê nhà nên chúng ta 
cần sự cho phép của phép chủ sở hữu để lắp đặt một số vật dụng tiết kiệm 
năng lượng miễn phí. Việc thông báo cho chủ nhà sẽ trở nên dễ dàng khi 
sử dụng mẫu giấy phép mà chúng ta nhận được từ chuyên gia năng lượng. 

 
Bước 6: Sau khi chủ nhà gửi giấy phép đã ký cho nhà thầu, họ sẽ lên lịch 
trình để thực hiện công việc 

 
Bước 7: Những cải tiến mới về tiết kiệm năng lượng sẽ giúp ngôi nhà của 
chúng ta thoải mái hơn—và an toàn hơn! 

 
Đăng ký ngay tại pge.com/esa. Chúng ta hài lòng vì những điều đã làm! 

https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/energy-reduction-and-weatherization/energy-savings-assistance-program/energy-savings-assistance-program.page

