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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: các Tổng công ty Điện lực

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam sẽ hết hiệu
lực sau ngày 31/12/2020 và đến nay chưa có Quyết định thay thế của Thủ
tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương.
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã có văn bản số 2074/ĐL-NLTT
ngày 17/12/2020 (gửi kèm). Theo đó, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
đang phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu các mô hình, quy mô và giá
mua bán điện tương ứng cho từng loại hình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)
và dự kiến trong quý 1 năm 2021 sẽ báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình
Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích ĐMTMN cho giai đoạn
tiếp theo. Do vậy, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, loại hình và giá mua bán điện
đối với ĐMTMN chưa được xác định. Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ
quan có thẩm quyền, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các Tổng
công ty Điện lực chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên:
1. Thực hiện chốt danh sách các hệ thống ĐMTMN (đã hoàn thành lắp
đặt toàn phần hoặc một phần hệ thống) vào vận hành thương mại đến hết ngày
31/12/2020. Đối với các hệ thống ĐMTMN vào vận hành một phần hệ thống
đến hết ngày 31/12/2020, phải có biên bản xác nhận với chủ đầu tư về quy mô
công suất của phần hệ thống đã vào vận hành. Cập nhật thông tin kịp thời vào
chương trình CMIS ngay sau khi hoàn thành các thủ tục với chủ đầu tư.
2. Dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng
mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020 cho
đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện
tuyên truyền, thông tin đến các chủ đầu tư biết EVN sẽ không ghi nhận điện
năng phát lên lưới và không mua điện khi chưa có Quyết định thay thế của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích khách hàng sử dụng điện lắp đặt
ĐMTMN với quy mô công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện và chi phí
đầu tư của khách hàng để có thể tự dùng hết lượng điện phát ra từ hệ thống
ĐMTMN nhằm giảm tiền điện tiêu thụ trong giờ cao điểm hoặc tiền điện có
giá bậc cao.
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Tập đoàn yêu cầu các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo, giám sát các Công
ty Điện lực khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

-

Như trên;
Cục ĐL-NLTT (để b/cáo);
HĐTV (để b/cáo);
TGĐ (để b/cáo);
EVNICT (để p/h t/hiện);
Ban: TCKT, TTĐ, KTTT, TT;
- Lưu: VT, KD.
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