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Lời cam kết của Entergy đối với cộng đồng
New Orleans

Kế Hoạch Cho Tương Lai của Sự Sản Xuất Điện

SỰ KẾT NỐI TRONG CỘNG ĐỒNG
•

Kế hoạch tổng hợp tài nguyên (viết tắt của nguyên bản
tiếng Anh = IRP) – Một quá trình để xác minh nhu cầu về
năng lượng trong tương lai và các nguồn lực để cung cấp
cho các nhu cầu đó.

•

Ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan (Đã tổ chức 7
cuộc họp giữa cộng đồng và các bên liên quan).

•

Vấn đề được đặt ra (Uy tín –Khả năng chi trả – Năng
lượng tái tạo).

•

Bản kế hoạch cuối cùng IRP đã được trình lên cho hội
đồng thành phố vào Tháng Hai, 2016.

•

Ngày 20 Tháng 6, 2016, ENO đã nộp đơn NOPS.
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Uy tín: Dịch vụ trở lại nhanh

• Uy tín: Khả năng cung cấp dịch vụ đáng tin cậy trong những
ngày nóng nhất của năm và đảm bảo hoạt động đáng tin cậy
trong khu vực New Orleans.
• Đáp ứng trong mùa bão: Cung cấp nguồn điện từ địa
phương/ có thể giảm bớt sự lệ thuộc vào đường truyền dẫn
dài để mang điện vào thành phố sau bão.
• Các nhà máy điện trong đề xuất không lệ thuộc vào nguồn
năng lượng thiên nhiên (từ mặt trời/ gió) để sản xuất, vì hay
bị gián đoạn.

• Cung cấp điện từ địa phương trong giai đoạn cao điểm.
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Giá cả phải chăng: Sự lựa chọn với giá cả thấp và hợp lý nhất

Giá cả phải chăng: Sự lựa chọn với giá cả thấp và hợp
lý nhất
• Theo sự chỉ dẫn của nghị quyết của Hội Đồng Thành Phố,
Entergy đang kiến nghị nhà máy điện này là sự lựa chọn với
giá cả hợp lý.
• Ước tính chi phí hàng tháng cho khách hàng là cư dân vùng
New Orleans, các cơ sở thương mại và các nhà máy công
nghiệp.
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Chất lượng không khí: Sẽ vượt tiêu chuẩn EPA

Chất lượng không khí: Khí thải ra sẽ vượt quá tiêu chuẩn quy
định trong vấn đề bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

• Khí thải từ nhà máy điện New Orleans sẽ thấp hơn so với
tiêu chuẩn của EPA về việc giữ không khí trong lành, kết quả
là việc giảm khí thải đến 96%.
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Sư lún đất: Cách sử dụng nước ít một cách đáng kể
• Theo quan sát, việc sử dụng nước ngầm tại các nhà máy điện cũ ở
Michoud không phải là nguyên nhân gây nên thiệt hại cho nền
móng của vùng phía Đông New Orleans.
• Đất lún là hiện tượng tự nhiên của sự kết hợp các yếu tố giữa địa
chất và con người gây ra, nơi có đất lắng xuống theo thời gian.

• Vấn đề có thể xảy ra khi những yếu tố dẫn đến sự lún xuống ở
mức độ khác nhau trong một khu vực nhất định (gọi là sự lún đất
cục bộ) có thể làm hỏng nền móng theo thời gian.
• Theo nghiên của LSU/NASA kết luận rằng việc dùng nước ngầm ở
Michoud không phải là nguyên nhân gây bất cứ sự lún đất cục bộ
ở bất cứ nơi nào của New Orleans.
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Lún đất: Cách sử dụng nước ít một cách đáng kể

Nhà Máy Điện New Orleans sử dụng nước ngầm ít nhất.
NOPS sẽ dùng nước ngầm ít đến 99% so với các nhà máy điện
trước đây.
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Năng suất điện cho nhu cầu trong tương lai của thành phố

• Kế hoạch dự cho để tích lũy năng lượng tái tạo.

• Entergy đang sử dụng nhà máy điện để thử hệ thống tích lũy
pin cho Nhu Cầu Năng Lượng Đáng Tin Cậy.
• Entergy New Orleans đã cho ban hành một RFP lên đến 20
megawatts cho nguồn năng lượng tái tạo.
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