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TỜ THÔNG TIN CHIẾT  
KHẤU BỘ SẠC CỘNG ĐỒNG

Kết Nối Năng Lượng Oregon: Chiết Khấu Bộ Sạc Cộng Đồng
• Chiết Khấu Bộ Sạc Cộng Đồng Của Bộ Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oregon (ODOT’s Community 

Charge Rebates - CCR) là chương trình kéo dài nhiều năm hỗ trợ việc lắp đặt các trạm sạc Cấp 2 trên 
khắp tiểu bang Oregon. 

• Khoản Chiết Khấu (Rebate) là ưu đãi tiền mặt áp dụng phương thức ai đến trước được phục vụ trước 
dành cho các tổ chức công và tư nhân.

• Kinh phí sẽ được giải ngân thành nhiều đợt trong nhiều năm. 
• ODOT sẽ trao phần lớn kinh phí (70%) cho các dự án trong các cộng đồng ưu tiên, bao  

gồm các cộng đồng khó khăn và nông thôn. Để tìm hiểu thêm về việc dự án của quý vị  
có nằm trong cộng đồng ưu tiên hay không, hãy truy cập trang mạng  
https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspxhttps://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspx

• ODOT đang làm việc với Forth để cung cấp giáo dục, tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng 
cao nhận thức và giảm bớt các rào cản đối với việc tiếp cận tài trợ.

Số tiền Chiết khấu

Loại Dự án Loại Bộ sạc Chiết khấu Tối đa Mỗi Cổng sạc
(tối thiểu 2 cổng/địa điểm)

Bãi đậu xe công cộng, bao gồm nơi 
làm việc và bãi đậu xe bên phải Cấp độ 2 $4,250, tối đa 75% chi phí dự án 

đủ điều kiện

Nhà ở dành cho Nhiều hộ Gia đình 
(có thể của cá nhân) Cấp độ 2 $5,500, tối đa 75% chi phí dự  

án đủ điều kiện

Nhà ở dành cho Nhiều hộ Gia đình 
(có thể của cá nhân) Cấp độ 1 $750

• Những đương đơn đủ điều kiện phải cài đặt tối thiểu 2 cổng trên mỗi địa điểm và tối đa 8 cổng trên mỗi 
địa điểm của dự án.

• Những người đăng ký đủ điều kiện có thể nộp đơn xin chiết khấu và dự trữ kinh phí trước khi thi công lắp 
đặt dự án hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày cài đặt.

• Các chi phí phát sinh trước ngày triển khai chương trình sẽ không đủ điều kiện để được bồi hoàn.
• Được phép kết hợp giảm giá với các ưu đãi có sẵn khác (chẳng hạn như từ một tiện ích điện địa phương).

Đương đơn đủ điều kiện phải
• Là một doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức chính phủ tiểu bang, địa phương hoặc Bộ lạc. 

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận phải được cấp phép kinh doanh tại Tiểu bang Oregon, với 
Giấy phép Kinh doanh Oregon hợp lệ.

• Trở thành Chủ sở hữu của một địa điểm đủ điều kiện hoặc Đại lý được ủy quyền của họ với thỏa thuận địa 
điểm tại chỗ.

https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspx


Để Đăng ký trước và Nhận tiền chiết khấu

• Theo liên kết trên trang web của chương trình để 
hoàn thành đơn đăng ký của quý vị.

• Gửi một đơn đăng ký cho mỗi địa chỉ thực, bao 
gồm các tài liệu cần thiết.

• ODOT chấp nhận đơn đăng ký trên cơ sở ai đến 
trước được phục vụ trước cho đến khi sử dụng hết 
số tiền tài trợ.

TỜ THÔNG TIN GIẢM  
GIÁ BỘ SẠC CỘNG ĐỒNG
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• Ví dụ bao gồm các bãi đậu xe công cộng hoặc tư nhân, điểm du lịch, công 
viên/tòa nhà công cộng, địa điểm bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, trạm trung 
chuyển, bãi đậu xe lề đường.

• Phải có sẵn dành cho công chúng tối thiểu 9 giờ một ngày, 7 ngày một tuần 
(khoảng thời gian từ lúc hoàng hôn đến bình minh).

• Các vị trí không thể được rào lại để ngăn công chúng tiếp cận hoặc  
dành riêng cho việc sử dụng độc quyền của một người lái xe hoặc  
một nhóm người lái xe.

• Thiết bị sạc phải được kết nối mạng.

Vị trí Đủ điều kiện

1) Đăng ký trực tuyến

• ODOT sẽ xác minh tính đủ điều kiện và kiểm tra 
tính đầy đủ của đơn đăng ký.

• Đương đơn không đủ điều kiện sẽ được thông  
báo qua email.

• Nếu đủ điều kiện, đơn đăng ký cài đặt trước của 
quý vị sẽ được đặt trước và tiền sẽ được phân bổ. 
Đương đơn sẽ nhận được một Ngày Đặt Trước.

• Đương đơn đăng ký có 270 ngày kể từ Ngày Đặt 
Trước để hoàn tất cài đặt.

• Sau khi các trạm sạc đi vào hoạt động, đương 
đơn sẽ gửi tài liệu cuối cùng trực tuyến.

3) Hoàn thành Cài đặt Bộ sạc EV

• ODOT sẽ xem xét các tài liệu cuối cùng để đảm 
bảo tính hoàn chỉnh.

• Nếu được chấp thuận, ODOT sẽ phát hành thanh 
toán qua séc trong vòng 45 ngày.

• Đương đơn được yêu cầu nộp dữ liệu hàng năm 
trong 5 năm.

Địa điểm Đỗ xe Công cộng

2) Ứng dụng Đánh giá của ODOT 

4) Nhận chiết khấu 

• Ví dụ bao gồm các tòa nhà chung cư, nhà phố, chung cư hoặc co-ops.
• Phải có tối thiểu 5 đơn vị và ít nhất 5 chỗ đậu xe phục vụ chủ yếu cho MFH.
• Có thể hạn chế chỉ sử dụng cho cư dân hoặc chỉ cho nhóm khoanh vùng rộng hơn.

Địa điểm Nhà ở dành cho Nhiều hộ Gia đình (MFH)


