ĐIỆN MẶT
TRỜI MÁI NHÀ
WEBSITE
TT CSKH

2021

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ
I. THÔNG TIN VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN YÊU CẦU VỀ ĐẤU NỐI ĐIỆN
MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU 31/12/2020
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 mới của
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương.
Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, Các Công ty Điện lực sẽ 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. Đối với các công trình ĐMTMN
phát triển sau ngày 31/12/2020, các đơn vị Điện lực sẽ không ghi nhận điện năng phát lên lưới và không
mua điện khi chưa có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.
Điện lực Miền Nam sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo nói chung và
ĐMTMN nói riêng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ.

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT ĐIỆN MTMN
Do ảnh hưởng đại dịch Covid 19 từ cuối năm 2020 đến nay nên hoạt động Sản xuất Kinh doanh toàn quốc
bị gián đoạn, lượng điện năng KH tiêu thụ đã giảm trong thời gian dài. Điều này dẫn đến lượng công suất
đang phát lên hệ thống nhiều hơn so với công suất phụ tải tiêu thụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn
hệ thống điện quốc gia (điện áp/tần số tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn hệ thống điện)
Thời gian cắt tiết giảm thường là từ 8g30 đến 15 giờ. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện do khối lượng
công việc lớn, lực lượng mỏng cộng với điều kiện Covid 19, giãn cách đi lại khó khăn, nên thời gian đến
từng địa điểm để thao tác đóng- cắt nguồn huy động của từng khách hàng sẽ bị giãn ra (cắt sớm hơn hoặc
đóng muộn hơn so với thời gian quy định chung của Điều độ A0).
Tổng Công ty Điện lực Miền nam đã giao các Công ty Điện lực/Điện lực vận đồng Khách hàng tiết giảm,
trường hợp cấp bách các ĐL thực hiện cắt đấu nối theo lệnh điều độ đúng quy định để đảm bảo an ninh hệ
thống điện. Trước những khó khăn đã nêu ngành Điện rất mong Quý Khách hàng phối hợp thực hiện.

III. VĂN BẢN PHÁP LÝ
•
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
•
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc "Quy định về
phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời"
Văn bản của EVN
•
Văn bản 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc "hướng
dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà"
•
Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp
đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống ĐMTMN sau 30/6/2019
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