
Năng lượng tại Nam Úc
Nam Úc là quê hương của nhiều người từ khắp nơi 
trên thế giới.
Những người mới đến có thể không quen thuộc với cách thức 
mọi thứ được thực hiện ở đây — tài liệu này giải thích năng 
lượng hoạt động như thế nào. 

Năng lượng (điện và khí đốt) được sử dụng để cung cấp năng 
lượng cho các gia đình và doanh nghiệp tại Nam Úc. 

Ở Nam Úc, tất cả mọi nhà đều có điện nhưng chỉ một số nhà có 
khí đốt. 

Điện được sử dụng cho những thứ như đèn, tủ lạnh, TiVi, thiết bị 
sưởi ấm/ thiết bị làm mát, và một số thiết bị sưởi ấm bằng nước 
nóng và bếp nấu. 

Khí đốt có thể được sử dụng cho những thứ như thiết bị sưởi ấm 
bằng nước nóng, bếp nấu và thiết bị sưởi ấm.

Trả tiền năng lượng
Các gia đình mua năng lượng thông qua một ‘công ty bán lẻ 
năng lượng’

Hóa đơn đòi thanh toán phí tổn năng lượng bao gồm chi phí 
cung cấp dịch vụ cho quý vị (được gọi là ‘phí cung cấp’ [‘supply 
charges’]), phí sử dụng năng lượng và 10% Thuế Hàng Hóa và 
Dịch Vụ (GST). 

Những nhà có cả điện lẫn khí đốt sẽ có hai hóa đơn và trả hai 
khoản phí cung cấp (một phí cho mỗi dịch vụ). 

Điện được tính bằng kilowatt giờ (kWh). Khí đốt được tính bằng 
megajoules (MJ). Ví dụ: 40 xu mỗi kWh và 4 xu mỗi MJ. 

Đo lường năng lượng sử dụng 
Một đồng hồ điện đo lượng điện mà nhà quý vị sử dụng và, nếu 
nhà có kết nối khí đốt, đồng hồ đo khí đốt sẽ đo lượng khí đốt sử 
dụng. Các đồng hồ này được công ty bán lẻ năng lượng của quý 
vị đọc số đo thường xuyên để họ có thể gửi cho quý vị hóa đơn 
đòi thanh toán phí tổn năng lượng quý vị đã sử dụng.

Sử dụng và tiết  
kiệm năng lượng
Quý vị càng sử dụng nhiều điện hoặc khí đốt, quý 
vị càng sẽ cần phải trả tiền cho công ty bán lẻ năng 
lượng của quý vị.
Điều quan trọng là chỉ sử dụng điện hoặc khí đốt mà quý vị cần. 

Có rất nhiều thông tin trên trang mạng sa.gov.au/energy  
để giúp quý vị tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, quý vị có thể gọi 
Dịch Vụ Tư Vấn Năng Lượng (Energy Advisory Service). Dịch vụ 
phiên dịch và thông dịch có sẵn theo yêu cầu.

Mẹo tiết kiệm năng lượng cơ bản được bao gồm trong tài liệu 
Tiết kiệm năng lượng tại nhà - một tài liệu hướng dẫn trực quan 
(Saving energy at home – a visual guide). Ấn phẩm này có sẵn 
bằng một số ngôn ngữ khác nhau và có thể được tìm thấy 
bằng cách mở rộng đề mục ‘hạ tải các ấn phẩm’ (‘download 
publications’ tab) tại trang mạng sa.gov.au/energypartners.

Sử dụng năng lượng 
một cách an toàn
Hãy luôn luôn bảo trọng sức khỏe của quý vị và 
sức khỏe của những người xung quanh - đừng 
coi thường nguy cơ đối với sức khỏe trong khi cố 
gắng tiết kiệm năng lượng.
Đừng sưởi ấm không gian trong nhà bằng cách sử dụng bếp 
dùng khí đốt, bếp nấu hoặc lò sưởi bằng khí đốt ngoài trời. Đừng 
sử dụng hạt nhiệt (heat beads), than củi hoặc than bánh bên 
trong vì những thứ này thải ra khí độc có thể khiến quý vị bị 
bệnh hoặc giết chết quý vị

Một số thiết bị sưởi bằng khí đốt trong nhà được thiết kế không 
có ống khói hoặc đường ống dẫn khí ra bên ngoài nhà — những 
thiết bị này cần sự thông gió tốt để hoạt động an toàn. Đừng sử 
dụng những thứ này trong các phòng nhỏ như phòng ngủ.

Hãy tìm kiếm khí độc ‘carbon monoxide’, tại trang mạng 
sa.gov.au để biết thêm thông tin.

Hiểu năng lượng 
Tài liệu hướng dẫn về điện và khí  
đốt cho người mới đến

Vietnamese / Tiếng Việt



Hãy liên lạc với Dịch Vụ Tư Vấn Năng Lượng  
để được tư vấn tiết kiệm năng lượng miễn phí

Trực tuyến (on line): sa.gov.au/energy  
Email: energyadvice@sa.gov.au  
Điện thoại: 8204 1888 hoặc 1800 671 907 (cuộc gọi miễn phí từ các đường dây cố định)   
Sự giúp đỡ về dịch vụ thông dịch hoặc phiên dịch có sẵn theo yêu cầu.
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Nhờ sự giúp đỡ
Sự giúp đỡ từ các công ty bán lẻ năng lượng 

Quý vị sẽ nhận được hóa đơn đòi thanh toán tiền 
điện hoặc khí đốt mà quý vị đã sử dụng từ công ty 
bán lẻ năng lượng của quý vị.
Công ty bán lẻ năng lượng của quý vị có thể giúp quý vị theo 
một số cách:  
•  Hóa đơn họ cung cấp có rất nhiều thông tin hữu ích trong 

đó. Hiểu hóa đơn của quý vị có thể giúp quý vị quản lý việc 
sử dụng và chi phí năng lượng trong nhà. 

•  Hóa đơn năng lượng thường được gửi ba tháng một lần, 
nhưng quý vị có thể chọn thanh toán hàng tháng, hai tuần 
hoặc thậm chí hàng tuần để làm cho việc lập ngân sách dễ 
dàng hơn. 

•  Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn, 
các công ty bán lẻ năng lượng có thể sắp xếp kế hoạch 
thanh toán hoặc cung cấp cho quý vị quyền sử dụng 
chương trình giúp giải quyết trường hợp khó khăn của họ. 
Họ cũng có thể giới thiệu quý vị với nhân viên cộng đồng 
bao gồm cố vấn năng lượng và cố vấn tài chính để được 
giúp đỡ và hỗ trợ. 

•  Nếu quý vị hội đủ điều kiện để được hưởng giá đặc 
nhượng năng lượng (hãy xem phần Trợ giúp thanh toán 
hóa đơn của quý vị (Help with paying your bill), hãy bảo 
đảm rằng khoản giảm bớt này có ghi trên hóa đơn của  
quý vị. Nếu thiếu khoản giảm bớt này, hãy kiểm tra với 
công ty bán lẻ năng lượng của quý vị và Cơ Quan Cấp 
Thẻ Đặc Nhượng của Chính Phủ Tiểu Bang Nam Úc 
(Concessions SA).  

Đừng đợi cho đến khi quá thời hạn thanh toán hóa đơn 
năng lượng của quý vị rồi mới yêu cầu giúp đỡ!

Sự giúp đỡ về việc thanh toán hóa đơn của 
quý vị  
Hãy truy cập trang mạng sa.gov.au/concessions hoặc gọi 
Đường Dây Nóng Cấp Thẻ Đặc Nhượng SA (Concessions  
SA Hotline) qua số 1800 307 758 để xem quý vị có hội đủ điều 
kiện để nhận hỗ trợ tài chính giúp cho chi phí hóa đơn năng 
lượng hoặc các chi phí sinh hoạt khác hay không.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, trước tiên hãy  
gọi cho công ty bán lẻ năng lượng của quý vị và xem họ có thể 
giúp đỡ được gì. Sự giúp đỡ bổ sung có thể được cung cấp bởi 
một cố vấn tài chính. Để được trợ giúp miễn phí, hãy truy cập 
trang mạng connected.org.au hoặc gọi số 08 8245 7100 hoặc 
số 1800 007 007.

Tìm ra một nhân viên cộng đồng 

Quý vị có thể tìm ra nhân viên cộng đồng gần nhất bằng cách 
truy cập trang mạng connected.org.au hoặc gọi số điện thoại 
cho khu vực quý vị ở:

Khu Vực Số Điện Thoại”
• Phía Bắc Nội Thành Adelaide  

(Adelaide Inner North)

• Phía Tây Adelaide (Adelaide West) 
• Phía Nam Nội Thành Adelaide  

(Adelaide Inner South) 

08 8245 7100

• Khu Doanh Nghiệp Trung Tâm 
Adelaide (Adelaide CBD) 

• Phía Đông Adelaide (Adelaide East) 
• Phía Bắc Ngoại Thành Adelaide 

(Adelaide Outer North) 
• Phía Nam Ngoại Thành Adelaide 

(Adelaide Outer South) 
• Vùng Nông Thôn Phía Nam Tiểu 

Bang Nam Úc (Southern Country 
SA)

1800 615 677

• Vùng Nông Thôn Phía Bắc Tiểu Bang 
Nam Úc (Northern Country SA) 

1300 067 777

Giải quyết các vấn đề với công ty bán lẻ năng 
lượng của quý vị 
Nếu quý vị có vấn đề với công ty bán lẻ năng lượng của mình  
và chưa có thể giải quyết chúng, thì Viên Chức Giám Sát Nước  
và Năng Lượng (Energy and Water Ombudsman) có thể giúp  
đỡ. Hãy truy cập trang mạng ewosa.com.au (quý vị có thể  
thay đổi ngôn ngữ ở đầu màn hình) hoặc gọi họ qua số điện  
thoại 1800 665 565.

Đạt được thỏa thuận 
tốt nhất về năng lượng 
Có rất nhiều công ty bán lẻ năng lượng  
cung cấp rất nhiều kế hoạch năng lượng  
khác nhau.
Các gia đình cần phải chọn một kế hoạch đáp ứng nhu cầu của 
họ. Chọn kế hoạch năng lượng phù hợp với quý vị là quan trọng 
vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến số tiền quý vị trả cho chi phí dùng 
điện hoặc khí đốt. 

Các gia đình có thể chọn mua điện và khí đốt từ các công ty bán 
lẻ khác nhau, mặc dù quý vị có thể có một thỏa thuận tốt hơn 
bằng cách sử dụng một công ty bán lẻ duy nhất cho cả hai loại 
năng lượng này.

So sánh các tùy chọn
Tất cả các kế hoạch năng lượng có sẵn đều được liệt kê trên 
trang mạng energymadeeasy.gov.au hoặc bằng cách gọi số 
điện thoại 1300 585 165.  

Nếu quý vị cần một thông dịch viên, hãy liên lạc với Dịch Vụ 
Phiên Dịch và Thông Dịch qua số 131 450 và yêu cầu họ liên lạc 
với Energy Made Easy theo số điện thoại ở trên.

Lựa chọn 
Tìm ra kế hoạch năng lượng để lựa chọn có thể là một điều khó 
khăn. Hãy yêu cầu giúp đỡ từ:
•  một người bạn hoặc đồng nghiệp
•  một nhân viên cộng đồng (hãy xem phần  

Nhờ sự giúp đỡ [Getting Help] bên dưới)
•  Dịch vụ tư vấn năng lượng bằng cách gọi số 8204 1888 

hoặc 1800 671 907 (gọi miễn phí từ các đường dây cố định).

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

