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ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/EVNCPC-KD

V/v triển khai cơ chế khuyến khích phát triển
ĐMT theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg.

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020
về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam (gọi tắt là QĐ 13);
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 2247/EVN-KD ngày 13/4/2020
về việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận với chủ đầu tư dự án điện mặt trời;
EVNCPC sao gửi các văn bản (đính kèm) và yêu cầu đơn vị thực hiện các nội dung
sau:
1. Nghiên cứu, phổ biến cơ chế khuyến khích phát triển ĐMT ở QĐ 13 để vận
động khách hàng/chủ đầu tư lắp đặt ĐMTMN, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu
ĐMTMN năm 2020, góp phần giảm áp lực về điện mua cho EVNCPC. Trong đó, có
các điểm mới sau:
- Định nghĩa: Hệ thống ĐMTMN là hệ thống ĐMT có các tấm quang điện được
lắp trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 1 MW, đấu nối trực
tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện;
- Cho phép chủ đầu tư bán một phần hoặc toàn phần ĐMT sản xuất được ra lưới;
- Giá mua điện có khác biệt đối với từng loại hình dự án ĐMT;
- Bổ sung đối tượng mua ĐMTMN không sử dụng lưới của EVN;
- Thời hạn hiệu lực: Chỉ áp dụng đối với hệ thống ĐMTMN có thời điểm đưa vào
vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020.
2. Tiếp tục thỏa thuận đấu nối, lắp đặt công tơ 2 chiều, giải quyết yêu cầu bán điện
của chủ đầu tư ĐMTMN:
- Trình tự thỏa thuận đấu nối, việc xác định loại hình ĐMTMN đã được EVN quy
định tại các văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện đối
với các dự án điện mặt trời trên mái nhà; hướng dẫn của EVNCPC tại các văn bản: số
249/EVNCPC-KD+TCKT ngày 10/01/2020, số 1432/EVNCPC-KD ngày 28/02/2020,
số 2142/EVNCPC-KD+VTCNTT ngày 20/3/2020;
- Việc ký hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện cho các dự án đưa vào vận
hành từ ngày 01/7/2019 sẽ được EVNCPC triển khai sau khi Bộ Công Thương và EVN
hướng dẫn chi tiết việc thực hiện QĐ 13.
3. Giá mua điện ĐMTMN được quy định tại QĐ 13 có hiệu lực đến ngày
31/12/2020 và có sự khác biệt với giá mua điện của các loại hình ĐMT khác, QĐ 13
cũng mở rộng đối tượng mua điện ĐMTMN ngoài EVN, vì vậy xu hướng lắp đặt
ĐMTMN sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Tổng công ty yêu cầu các CTĐL thực
hiện nghiêm túc hướng dẫn tại văn bản số 1432/EVNCPC-KD ngày 28/02/2020 để đảm

bảo xác định đúng dự án ĐMTMN, ngăn chặn tình trạng quá tải lưới điện do đấu nối
nhiều dự án ĐMTMN hoặc chủ đầu tư đăng ký thỏa thuận đấu nối nhưng không triển
khai dự án, đồng thời vẫn đảm bảo khuyến khích phát triển ĐMTMN.
4. Căn cứ vào các đăng ký lắp đặt dự án ĐMTMN, thỏa thuận đấu nối đến thời
điểm hiện tại, các CTĐL thống kê danh sách các dự án ĐMTMN có công suất ≥ 50 kWp
dự kiến đưa vào vận hành trước 31/12/2020 như mẫu biểu ở phụ lục 1, gửi về EVNCPC
trước ngày 20/4/2020.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐTV (báo cáo);
- TGĐ (báo cáo);
- Các PTGĐ;
- CPCEMEC, CC, CPSC;
- Ban KT, KH, TCKT;
- Lưu: VP, KD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ lục 1:
THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN ĐMTMN DỰ KIẾN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH.
Công ty Điện lực:
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