
 

Dù thoạt đầu nhiều người có thể tỏ ý rất muốn câu nối 
khí đốt thiên nhiên, theo kinh nghiệm của Mạng Khí đốt 
Jemena, quyết định của họ bị ảnh hưởng rất nhiều vì 
các thiết bị năng lượng hiện có của họ là cũ hay mới.

Cư dân có thể đồng ý rằng câu nối khí đốt thiên nhiên 
sẽ là điều họ sẽ thực hiện trong tương lai nếu có sẵn 
khí đốt, nhưng một số người có thể không sẵn lòng trả 
chi phí đổi thiết bị mới tại thời điểm này.

Nói chung, càng ít  thiết bị ga gắn lắp, lượng khí đốt 
mỗi nhà sử dụng sẽ ít đi, do đó, cư dân có thể cần 
phải đóng góp tài chính nhiều hơn vào chi phí đặt 
đường ống khí đốt mới.

Muốn biết thêm thông tin
Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào về việc câu nối ga, 
xin quý vị liên lạc với:
newhomeconnections@jemena.com.au hoặc  
1300 137 078

Khí đốt thiên nhiên 
tại NSW và Mạng 
Khí đốt Jemena
Jemena soạn thảo tài liệu này để giải thích các 
thủ tục liên quan đến việc câu nối khách hàng 
ở New South Wales với khí đốt thiên nhiên
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Chi tiết tổng quát:
Mạng Khí đốt Jemena
•   Mạng Khí đốt Jemena phân phối khí đốt thiên 

nhiên đến 1,1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp tại 
Sydney, Newcastle, Central Coast và Wollongong 
cũng như hơn 20 trung tâm tại vùng nông thôn 
kể cả Central West, Central Tablelands, South 
Western, Southern Tablelands, Riverina và các vùng 
Southern Highlands Tiểu bang New South Wales

•   Theo Cơ quan Giám sát Năng lượng của Úc 
(Australian Energy Regulator) và Luật Khí đốt Toàn 
quốc (National Gas Law), Mạng Khí đốt Jemena 
phải giữ kín tất cả thông tin về người sử dụng và 
khách hàng trong mạng lưới của mình.

•   Cơ quan Giám sát Năng lượng của Úc là cơ quan 
độc lập giữ nhiệm vụ giám sát ngành công nghiệp 
khí đốt tại Úc theo luật.

•   Mạng Khí đốt Jemena phải có thể chứng minh với 
Cơ quan Giám sát Năng lượng của Úc (Australian 
Energy Regulator) rằng tất cả vốn đầu tư và chi 
phí điều hành mạng là hợp lý về kinh tế và kỹ thuật 
trong các cuộc tái duyệt giá cả định kỳ. Mạng Khí 
đốt Jemena có thể thu lại chi phí hợp lý và hiệu quả 
qua giá khí đốt được Cơ quan Giám sát Năng lượng 
của Úc chấp thuận.

•    Khí đốt thiên nhiên không phải là dịch vụ cần thiết, 
do đó, những quyết định mở rộng Mạng Khí đốt 
Jemena phải được dựa trên tính hợp lý về kinh tế 
của từng trường hợp.

•   Khách hàng có thể phải đóng góp vào chi phí câu 
nối với mạng ga. Chi phí này có thể khác nhau 
nhiều tùy thuộc một số yếu tố như được trình bày kỹ 
dưới đây.

Câu hỏi thông thường
Yêu cầu câu nối khí đốt được giải quyết như thế 
nào?
Hiện nay căn hộ hay doanh nghiệp có thể câu nối với 
Mạng Khí đốt Jemena theo hai cách. Việc câu nối này 
có thể được thực hiện bằng cách liên lạc trực tiếp với 
Jemena qua số 1300 137 078 hoặc qua trung gian bán lẻ.

Tại trang mạng: http://www.thenaturalchoice.com.au có 
thêm thông tin về cách căn hộ hay doanh nghiệp có thể 
câu nối khí đốt thiên nhiên.

Nếu quý vị liên lạc với công ty bán lẻ, sau đó công ty 
bán lẻ sẽ gửi yêu cầu câu nối khí đốt cho Mạng Khí đốt 
Jemena.

Dù bằng cách cách này hay cách kia, bước đầu tiên sẽ 
là kiểm tra xem vị trí của căn hộ hay doanh nghiệp cách 
đường ống khí đốt chińh gần nhất bao xa.

Nếu ngay bên ngoài căn hộ hoặc doanh nghiệp có 
đường ống khí đốt chińh phù hợp thì việc câu nối theo 
dự tính có thể được tiến hành như việc câu nối thường 
lệ, tùy thuộc tình trạng của địa điểm.

Tuy nhiên, nếu ngay bên ngoài căn hộ không có đường 
ống khí đốt phù hợp, Mạng Khí đốt Jemena sẽ đánh giá 
tính khả thi của việc mở rộng mạng lưới.

Tùy kết quả của việc đánh giá này, khách hàng có thể 
phải đóng góp vào chi phí mở rộng đường ống khí đốt 
nhằm mục đích câu nối căn hộ hoặc doanh nghiệp với 
mạng ga.

Cuộc đánh giá tính khả thi câu nối bao gồm 
những gì?
Chi phí mở rộng mạng lưới và câu nối khách hàng mới 
sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố như:

Địa hình; khoảng cách từ nguồn cấp ga; đường kính của 
đường ống; thiết kế và đặt đường ống khí đốt; tác động 
đối với cơ sở hạ tầng sẵn có như lối xe ra vào tư gia, vỉa 
hè và đường lộ; tác động đến môi trường địa phương; 
chi phí phục hồi sau đó; vấn đề gián đoạn giao thông kể 
cả các biện pháp kiểm soát xe cộ và người đi bộ.

Khu vực không có khí đốt thiên nhiên được 
đánh giá như thế nào?
Việc câu nối những khu vực không có nguồn cấp khí đốt 
thiên nhiên, kể cả vùng tỉnh lỵ và vùng nông thôn, cần 
phải có công trình xây dựng lớn. Các đơn xin câu nối 
tại các khu vực này sẽ được xem xét riêng rẽ với việc 
câu nối khí đốt diện dân cư. Trong trường hợp như vậy, 
lượng khí đốt một thị trấn hoặc khu vực tiêu thụ là yếu 
tố rất quan trọng đối với tính khả thi về mặt kinh tế của 
dự án xây dựng và phải được đánh giá theo trọn tuổi thọ 
của đường ống dẫn ga.

Tại sao chi phí câu nối khí đốt lại khác nhau 
nhiều?
Khoảng cách tính từ mạng lưới khí đốt có sẵn là khoản 
chi phí chính. Tuy nhiên, tập hợp các yếu tố khác như đã 
được liệt kê ở bên trên cũng có thể làm cho chi phí xây 
dựng khác nhau đáng kể.

Ví dụ: việc đặt đường ống dẫn khí đốt tại khu đô thị 
thành lập lâu năm có thể cần phải đào bới và phục hồi 
đường lộ, lối xe ra vào tư gia và lối người đi bộ có sẵn; 
việc ra vào nhà dân có thể sẽ bị khó khăn hoặc việc đào 
bới sa thạch có thể cần phải có thiết bị chuyên dụng.

Khách hàng có phải đóng góp tài chính cho việc 
câu nối khí đốt hay không?
Có phải số lượng cư dân trong khu vực bày tỏ ý muốn 
câu nối khí đốt có tác động đối với việc câu nối sẽ được 
tiến hành hay không tiến hành?

Mạng Khí đốt Jemena phải có thể chứng minh rằng tất 
cả công việc mở rộng đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên 
là hợp lý và hiệu quả về mặt kinh tế.

Việc sử dụng khí đốt của khách hàng dân cư mới, theo 
dự trù, nói chung là tương đối nhỏ so với chi phí mở 
rộng mạng lưới. Để cho việc câu nối hợp lý về mặt kinh 
tế, người tiêu dùng triển vọng dùng khí đốt có thể cần 
phải đóng góp tài chính cho chi phí xây dựng.

Nếu chỉ có một hoặc một số ít người tiêu dùng triển vọng 
dùng khí đốt cần câu nối, thì khoản đóng góp tài chính 
cho chi phí xây dựng có khi sẽ đáng kể.

http://www.gonaturalgas.com.au


