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DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ
I. Cơ sở pháp lý:

II. Trình tự thực hiện tạm thời:

- QĐ số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng về cơ chế khuyến 
khích các dự án mặt trời tại Việt Nam. 

- Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương 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 số 7410/BCT-CĐTĐL ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công thương về 
việc hướng dẫn các nội dung liên quan đến đấu nối các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.

(Vui lòng Bấm vào đây xem chi tiết)

 
(Vui lòng Bấm vào đây xem chi tiết)

 
(Vui lòng Bấm vào đây xem chi tiết)

Bước 1
Khách hàng có nhu cầu bán sản lượng dư cho ngành Điện, thông báo cho Điện 
lực để được khảo sát tư vấn công suất lắp đặt và đăng ký bán điện mặt trời trên 

mái nhà

Bước 2
Sau khi thi công xong, ngành Điện kiểm tra, thử nghiệm các điều kiện đấu nối 

của hệ thống điện mặt trời

Bước 3
Ngành Điện lắp đặt công tơ đo đếm 02 chiều và ký Biên bản thỏa thuận tạm 

thời về việc xác nhận chỉ số công tơ và điện năng giao nhận đối với các dự án 
điện mặt trời trên mái nhà với Khách hàng

Bước 4
Hằng tháng, ngành Điện thực hiện ghi nhận sản lượng điện giao nhận theo lịch 

ghi chỉ số công tơ được quy định tại Hợp đồng mua bán điện đang thực hiện 
giữa Khách hàng và ngành Điện

Bước 5
- Sản lượng điện Khách hàng nhận từ lưới điện thanh toán theo quy định tại 

Hợp đồng mua bán điện đã ký;
- Sản lượng điện dư của Khách hàng phát lên lưới điện: Sẽ thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính
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