Tp oàn in lc Vit Nam (EVN) va ban hành vn bn gi các Tng công ty in lc và Công ty Vin thông in lc
và Công ngh thông tin, hng dn thc hin i vi các d án in mt tri trên mái nhà (Vn bn s: 1532/EVN-KD,
ngày 27 tháng 3 nm 2019).

Thc hin Quyt nh s 11/2017/Q-TTg ngày 11/4/2017 v c ch khuyn khích phát trin các d án in mt tri ti
Vit Nam, Quyt nh s 02/2019/Q- TTg ngày 08/01/2019 sa i b sung mt s iu ca Quyt nh s 11 /2017 QTTg ca Th tng Chính ph, Thông t s 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 ca B Công Thng quy nh v
phát trin d án và Hp ng mua bán in mu áp dng cho các d án in mt tri (gi tt là Thông t 16/2017/TTBCT), Thông t s 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sa i, b sung mt s iu ca Thông t s 16/2017/TTBCT (gi tt là Thông t 05/2019/TT-BCT), EVN yêu cu các n v thc hin mua bán in i vi các d án in mt
tri trên mái nhà (d án MTMN) nh sau:
I. Các Tng công ty in lc:
1. Xác nh d án MTMN:
D án MTMN là d án in mt tri lp t trên mái nhà hoc gn vi công trình xây dng do t chc hoc cá nhân
làm ch u t có u ni và bán in lên li in ca EVN; Các d án in mt tri lp t trên mt t, mt nc... không gn vi
mái nhà hoc công trình xây dng không thuc phm vi hng dn ca vn bn này.
2. C ch mua bán in và giá mua in ca d án MTMN:
- Các d án MTMN c thc hin c ch mua bán in theo chiu giao và chiu nhn riêng bit ca công t in o m
hai chiu.
- Giá mua in:
+ Trc ngày 01/01/2018, giá mua in (cha bao gm thu giá tr gia tng) là 2.086 ng/kWh (tng ng vi 9,35
UScents/kWh nhân vi t giá trung tâm ca ng Vit Nam vi ô la M do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam công
b ngày 10/4/2017 là 22.316 ng/USD).
+ T ngày 01/01/2018 n 31/12/2018, giá mua in (cha bao gm thu giá tr gia tng) 2.096 ng/kWh (tng
ng vi 9,35 UScents/kWh nhân vi t giá trung tâm ca ng Vit Nam vi ô la M do Ngân hàng Nhà nc Vit
Nam công b áp dng cho ngày 31/12/2017 là 22.425 ng/USD).
+ T ngày 01/01/2019 n 31/12/2019, giá mua in (cha bao gm thu giá tr gia tng) 2.134 ng/kWh (tng
ng vi 9,35 UScents/kWh nhân vi t giá trung tâm ca ng Vit Nam vi ô la M do Ngân hàng Nhà nc Vit
Nam công b áp dng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 ng/USD).

+ K t nm 2020 và các nm tip theo, giá mua in (cha bao gm thu giá tr gia tng) c xác nh theo tng nm
và c tính bng tin Vit Nam ng tng ng vi 9.35 UScents/kWh nhân vi t giá trung tâm ca ng Vit Nam vi ô
la M do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam công b áp dng cho ngày cui cùng ca nm trc.
3. Phân cp ký kt và thc hin Hp ng mua in t các d án MTMN:
- Các Tng công ty in lc (TCTL) u quyn cho Công ty in lc/in lc (CTL/L) c ký kt và thc hin Hp ng mua
bán in (HMB) t các d án MTMN u ni vào li in thuc phm vi qun lý ca n v theo Quyt nh s 67/Q-EVN
ngày 28/02/2018 ca Hi ng thành viên EVN.
- Các TCTL/CTL theo dõi, kim soát cht ch công sut lp t ca các d án MTMN u ni vào li in nhm m bo
tránh tình trng gây quá ti ng dây, máy bin áp (MBA) phân phi.
- TCTL/CTL thc hin t vn cho ch u t la chn lp t tm pin quang in, b chuyn i in mt chiu thành xoay chiu
(b inverter) thuc d án MTMN có ngun gc xut x rõ ràng, có giy chng nhn xut xng/chng nhn cht lng
thit b ca nhà sn xut, thit b có hiu sut, tui th và thi gian bo hành cao m bo hiu qu u t. Khuyn khích ch
u t lp t b inverter có kh nng hot ng c ch bám li và ch c lp vi li khi li in b mt in (hybrid inverter), h
thng tích tr in (nu cn thit) s dng lng in phát ra t d án MTMN ca khách hàng khi li in b quá ti phi sa
thi ph ti hoc b s c mt in.
4. Trình t, th tc u ni và mua in t các d án MTMN:
Trình t, th tc u ni và mua in t các d án MTMN thc hin theo lu ti Ph lc I, ính kèm. C th nh sau:
a. ng ký nhu cu lp t MTMN ca ch u t:
- TCTL/CTL thc hin ph bin và khuyn ngh các ch u t thc hin ng ký nhu cu lp t MTMN vi TCTL/CTL
trc khi thc hin u t c kho sát v kh nng u ni vào li in ca d án, nhm m bo hiu qu khi u t d án.
- Khi ng ký nhu cu, ch u t cn cung cp thông tin ban u v a im và công sut d kin lp t ca d án MTMN,
mà khách hàng s dng in (nu là khách hàng ang mua in ca EVN) tin liên h và kho sát u ni.
- TCTL/CTL t chc tip nhn ng ký nhu cu lp t MTMN ca ch u t qua Trung tâm CSKH bng các hình thc:
in thoi, email, Zalo, Chat box,...).
b. Kho sát và tha thun u ni:
- Nguyên tc tha thun u ni: Tng công sut lp t ca các d án MTMN u ni vào li in trung, h áp phi m bo
không c vt quá công sut nh mc ca ng dây, MBA phân phi trung, h áp.
- Trng hp tng công sut lp t ca các d án MTMN u ni vào li in (k c d án ang kho sát) nh hn công sut
nh mc ca ng dây, MBA phân phi h áp. CTL/L thng nht vi ch u t v công sut lp t và phng án u ni nh
sau:
+ D án có công sut lp t < 03 kWp: u ni vào li in h áp bng 01 pha hoc 03 pha tu theo hin trng sn có.
+ D án có công sut lp t > 03 kWp: u ni vào li in h áp bng 03 pha. Nu ch u t là khách hàng s dng in
ang u ni vào li in h áp bng 01 pha, cho phép d án có công sut lp t > 03 kWp u ni vào li in bng 01
pha nu li in vn m bo iu kin vn hành an toàn, n nh.
- Trng hp tng công sut lp t ca các d án MTMN ln hn công sut nh mc ca ng dây. MBA phân phi h áp:
+ CTL/L có vn bn thông báo v kh nng quá ti ca ng dây, MBA phân phi h áp và tha thun ch u t gim
công sut lp t ca d án hoc xây dng ng dây, MBA nâng áp c u ni vào li in trung áp gn nht.

+ Trình t, th tc tha thun u ni d án MTMN vào li in trung áp thc hin theo quy nh t iu 43 n iu 51 ca
Thông t 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 ca B Công Thng quy nh h thng in phân phi (gi tt là
Thông t s 39/2015/TT-BCT).
- Trng hp li in hin hu cha áp ng v công sut u ni ca d án MTMN, CTL/L có vn bn thông báo cho ch u
t v vic li in không còn kh nng tip nhn công sut phát lên li in ca d án.
c. Gi h s ngh bán in t d án MTMN:
Trc 03 ngày so vi ngày d kin hoàn thành lp t d án, ch u t gi mt b h s ngh bán in cho CTL/L nh sau:
- Giy ngh bán in (biu mu BM.0I ính kèm);
- H s k thut (nu có): Tài liu k thut v tm pin quang in, b inverter; giy chng nhn xut xng/chng nhn cht
lng thit b ca nhà sn xut; các biên bn thí nghim các thông s k thut áp ng quy nh hin hành bi mt n v
có nng lc.
- i vi d án MTMN có công sut > 01 MWp: Ch u t cn thc hin th tc b sung quy hoch phát trin in mt tri,
th tc cp phép hot ng in lc theo quy nh ti Thông t 16/2017/TT-BCT. Thông t s 12/2017/TT-BCT ngày
31/7/2017 ca B Công Thng và các vn bn sa i, b sung, thay th (nu có).
d. Kim tra các thông s k thut và lp t công t o m 2 chiu cho d án MTMN:
- Trong vòng 03 ngày k t sau ngày tip nhn giy ngh bán in t d án MTMN ca ch u t. CTL/L phi hoàn
thành vic kim tra các thông s k thut ca d án và ký kt hp ng mua bán in vi ch u t.
- Khuyn khích ch u t t t chc thc hin thí nghim bi mt n v có nng lc và cung cp cho CTL/L các kt qu
thí nghim h thng in mt tri ca khách hàng áp ng các yêu cu k thut quy nh ti Ph lc 2 (ính kèm). Trng
hp ch u t không cung cp c kt qu thí nghim áp ng các yêu câu k thut theo quy nh, cn c tài liu k thut
ca nhà sn xut, CTL/L phi hp vi ch u t kim tra các thit b ca d án, lp biên bn kim tra và ghi nhn kt qu
nh sau:
+ ng ý mua in nu d án MTMN ca ch u t áp ng các yêu cu k thut theo quy nh.
+ Không ng ý mua in nu d án MTMN ca ch du t không áp ng các yêu cu k thut theo quy nh. bán c
in cho EVN, ch u t phi khc phc, sa cha d án MTMN áp ng các yêu cu k thut theo quy nh.
- Lp t công t o m 2 chiu cho d án MTMN:
+ i vi ch u t ã có hp ng mua in ti a im lp t d án: Ngay sau khi kim tra và ng ý mua in, CTL/L thc hin
thay th công t o m 01 chiu bng công t o m 02 chiu và ký hp ng mua in t d án vi ch u t. Trng hp phi
chuyn i im u ni vi li in h áp t 01 pha sang 03 pha u ni d án MTMN, ch u t chu trách nhim nâng cp
dây dn sau công t, CTDL/L chu trách nhim nâng cp dây dn t công t n im u ni và công t.
+ i vi ch u t cha có hp ng mua in ti a im lp t d án (khách hàng ngh cp in mi): Ngay sau khi kim tra
và ng ý mua in, CTL/L thc hin lp t công t o m 02 chiu và ký hp ng mua in t d án ca ch u t, ng thi vi
hp ng bán din cho ch u t s dng ti a im lp t d án.
- Trong quá trình vn hành d án MTMN ca ch u t. CTL/L có trách nhim kim tra, giám sát vn hành và
x lý theo quy nh ti iu 52 Thông t s 39/2015/TT-BCT và các vn bn sa i, b sung, thay th (nu có).
c. Ký kt mua, bán in vi ch u t d án MTMN:
- Hp ng mua in t d án MTMN ca ch u t: Thc hin theo mu ti Thông t s 05/2019/TT-BCT, vi các tha
thun c th nh sau:

+ Ngày vn hành thng mi: Là ngày hai bên ký biên bn cht ch s công t thc hin giao nhn in nng ca d
án. i vi các d án ã a vào vn hành trc thi im ban hành vn bn này, ngày vn hành thng mi ca d án là
ngày hai bên ký Biên bàn tha thun tm thi v vic xác nhn ch s công t và in nng giao nhn ca d án (theo
Vn bn s 1337/EVN-KD ngày 21/3/2018).
+ Ghi ch s công t: 01 ln/tháng cùng vi k ghi ch s công t chiu mua in t li ca ch u t. i vi ch u t là khách
hàng s dng in ghi ch s công t nhiu k/tháng, ghi ch s công t chiu bán in lên li cùng vi k ghi ch s công
t cui cùng trong tháng.
- Hp ng bán in t li in cho ch u t cha có hp ng mua in ti a im lp t d án (khách hàng ngh cp in mi): Thc
hin ký mi theo mu ti b Quy trình kinh doanh in nng ca EVN cn c vào mc ích s dng in ca ch u t. i vi
ch u t ã có hp ng mua in ti a im lp t d án, thc hin theo hp ng ã ký kt trc ó.
5. Thanh toán tin in:
- Tin in thanh toán bng ng Vit Nam (VN) c xác nh cho tng nm và c tính n hàng n v ng (không làm
tròn s).
- Hình thc thanh toán bng chuyn khon. Phí chuyn khon do ch u t chu.
- Giá tr thanh toán:
+ i vi ch u t là doanh nghip có phát hành hóa n: Hng tháng CTL/L thc hin nhn hóa n. Kim tra và
thanh toán tin in theo hóa n do ch u t phát hành theo quy nh.
+ i vi ch u t là h gia ình, cá nhân không phát hành hóa n: Hàng tháng, b phn kinh doanh ca CTL/L
thc hin lp bng kê thanh toán tin in trên h thng CMIS, trình lãnh o n v phê duyt và chuyn sang b phn
tài chính k toán thanh toán tin in cho ch u t. Tin thanh toán không bao gm thu GTGT. Sau thi im kt
thúc hàng nm hoc sau khi kt thúc hp ng mua in t d án, cn c “Biên bn xác nhn ch s công t, in giao
nhn và tin in thanh toán" (theo biu mu BM.02 ính kèm) hai bên s thc hin quyt toán tin thu GTGT
theo quy nh (nu có).
- Phng pháp xác nh thu GTGT i vi ch u t thc hin theo hng dn ti Vn bn 1534/BTC-CST ngày
31/01/2019 ca B Tài chính (ính kèm).
6. Ghi nhn sn lng và hch toán chi phí mua in:
- in mua t các d án MTMN c ghi nhn vào sn lng in mua ti các TCTL (theo biu mu BM.03 ính kèm).
- Chi phí mua in t các d án MTMN c ghi nhn vào chi phi mua in ca các TCTL.
- Hàng nm, EVN s tính toán chi phí mua in t các d án MTMN ca TCTL trên c s sn lng in mua k
hoch giao và giá in theo các quy nh hin hành tính giá bán buôn in.
- Chi phí mua in t các d án MTMN a vào tính giá bán buôn in nm k hoch s c xem xét i chiu s k hoch
vi s liu thc hin quyt toán bù tr chênh lch chi phí (nu cn) trong tính toán giá bán buôn in hàng nm.
II. Công ty Vin thông in lc và Công ngh thông tin:
- Trc ngày 31/3/2019, hoàn thin phân h Qun lý in mt tri trên mái nhà trên chng trình CM1S 3.0 và t
chc hng dn các TCTL thc hin m bo các tính nng qun lý theo dõi, khai thác thông tin và thanh toán
tin cho các ch u t có d án MTMN bán in cho EVN.
- B sung tính nng vào cng thông tin iu hành công tác KD&DVKH ca Tp oàn qun lý và theo dõi vic
mua bán in t các d án MTMN. Hoàn thành trc 31/3/2019.

Tp oàn in lc Vit Nam yêu cu các n v cn c hng dn ti vn bn này khn trng trin khai thc hin và báo cáo
Tp oàn các vng mc phát sinh (nu có). Vn bn này thay th cho Vn bn s 1337/EVN-KD ngày
21/3/2018 và Vn bn s 5113/EVN-KD ngày 09/10/2018 ca Tp oàn.
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