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Trước tiên, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam xin chân thành cảm ơn Quý
Khách hàng đă cùng hợp tác với ngành Điện để thực hiện tốt chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và hiệu
quả của Nhà nước.
Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt ngày càng tăng cao. Theo
dự báo, tình hình nắng nóng sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên có khả năng hệ thống điện quốc
gia sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp điện.
Biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay là sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tránh lãng phí.
Bên cạnh đó, ngoài giải pháp thực hiện tiết kiệm điện nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho
sản xuất kinh doanh và sinh hoạt gia đình, chúng ta nên nghiên cứu đến giải pháp tự cung cấp nguồn
điện. Hiện nay, giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời (hay còn
gọi là điện mặt trời) đang là xu hướng phát triển của thế giới. Việc sử dụng điện mặt trời có các ưu
điểm như sau:
- Đây là nguồn năng lượng tái tạo, không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch: than đá,
dầu mỏ, ...
- Giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không phải sử dụng nguồn điện lưới, ngoài ra còn có thể
bán phần điện dư không sử dụng hết cho ngành Điện đối với các hệ thống điện mặt trời nối lưới.
- Chi phí vận hành và bảo trì thấp.
- Thân thiện với môi trường, không gây ra tiếng ồn và khói bụi trong quá trình vận hành.
Theo số liệu thống kê, miền Nam nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, số giờ nắng trung
bình là 6,8 giờ/ngày và liên tục trong suốt cả năm, không bị gián đoạn như ở miền Bắc. Cường độ bức
xạ mặt trời trung bình của miền Nam là khá cao, đạt từ 4 đến 4,5 kWh/ngày/kWp nên tiềm năng phát
triển và ứng dụng năng lượng mặt trời để phát điện là rất lớn.
Quý Khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới có thể liên hệ với các nhà
cung cấp sản phẩm để được tư vấn công suất lắp đặt tấm pin mặt trời phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Khi lắp đặt hoàn tất hệ thống điện mặt trời, Quý Khách hàng thông báo nhu cầu bán lại lượng điện dư
cho ngành Điện bằng cách liên hệ trực tiếp với các Điện lực trên địa bàn hoặc thông qua Tổng đài của
Trung tâm Chăm sóc khách hàng 1900.1006 hoặc 1900.9000. Sau khi có thông báo từ Quý Khách
hàng và cung cấp hồ sơ cần thiết, ngành Điện sẽ tổ chức kiểm tra thử nghiệm các điều kiện đấu nối hệ
thống điện mặt trời nối lưới của khách hàng vào lưới Điện lực. Hợp đồng mua bán điện dự án điện mặt
trời trên mái nhà sẽ được ký kết chính thức giữa Quý Khách hàng và ngành Điện ngay khi có đầy đủ
hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
Ngành Điện rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Khách hàng trong việc sử dụng
điện mặt trời, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho gia đình và thực hiện chủ trương sử
dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo của Chính phủ.
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