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Kính gửi: Các đơn vị thành viên của EVNNPC
Tổng công ty nhận được văn bản số 3450/EVN-KD ngày 02/7/2019 của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về
điện mặt trời trên mái nhà.
Tổng công ty thông báo và sao gửi các đơn vị văn bản nêu trên của EVN
để kịp thời triển khai thực hiện. Trong đó Tổng công ty lưu ý một số nội dung
sau:
1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của dự án ĐMTMN:
- Kiểm tra ban đầu khi đấu nối: các CTĐL/ĐL trước khi ký biên bản thỏa
thuận đồng ý mua điện từ dự án ĐMTMN cần phải thực hiện kiểm tra tính năng
tự ngắt kết nối của hệ thống điện mặt trời khi xẩy ra mất điện lưới điện phân phối
để đảm bảo điện từ dự án ĐMTMN không phát ngược lên lưới điện phân phối.
- Kiểm tra trong quá trình vận hành: các CTĐL/ĐL trong quá trình vận
hành các dự án ĐMTMN nếu cần thiết, chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra các
yêu cầu kỹ thuật như danh mục tại phụ lục 2 của văn bản số 1532/EVN-KD ngày
27/3/2019 của EVN và xử lý theo quy định tại điều 52 Thông tư 39/2015/TTBCT và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế (nếu có).
- Các CTĐL/ĐL tận dụng thiết bị, dụng cụ sẵn có tại đơn vị như: thiết bị
kiểm tra công tơ lưu động, thiết bị đo điện trở nối đất…và có kế hoạch trang bị
bổ sung thiết bị nếu thiếu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các yêu cầu kỹ
thuật trong quá trình thực hiện mua bán điện từ các dự án ĐMTMN.
2. Bổ sung đăng ký kinh doanh đối với CĐT là doanh nghiệp.
Các CTĐL/ĐL yêu cầu CĐT là doanh nghiệp cần bổ sung (nếu chưa có)
chức năng kinh doanh bán điện từ dự án ĐMTMN với cơ quan quản lý nhà nước
tại địa phương để CĐT có hóa đơn bán điện theo đúng quy định (tham khảo văn
bản số 1534/BTC-CST ngày 31/1/2019 của Bộ Tài chính, Thông tư số
219/2013/TT-BTC).
3. Đối với các dự án ĐMTMN có ngày vận hành thương mại sau ngày
30/6/2019 (ngày hết hiệu lực của QĐ số 11/2017/QĐ-TTg):
Các CTĐL/ĐL vẫn tiếp tục thực hiện ký hợp đồng mua bán điện và ghi
nhận sản lượng điện mua từ các dự án ĐMTMN nhưng tạm thời chưa thanh toán
ngay tiền điện cho khách hàng cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan quản

lý nhà nước.
4. Về đối tượng khách hàng; hóa đơn thanh toán; hạch toán doanh
thu…:
Đề nghị các CTĐL/ĐL nghiên cứu kỹ nội dung văn bản số 3450/EVN-KD
ngày 02/7/2019 để triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi ý
kiến bằng văn bản về Tổng công ty để kịp thời giải quyết!
Nơi nhận:
- Như trên (E- copy);
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