
 
 
            

            

            

            

     

 
 

 

 

         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Định 

 

Thực hiện văn bản số 6125/EVNCPC-KH+KD+KT ngày 20/07/2020 của 

Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất phát 

điện của điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) phù hợp với cơ chế khuyến khích theo 

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường 

nguồn điện trong giai đoạn khó khăn sắp đến, Công ty Điện lực Bình Định ban hành 

Hướng dẫn thực hiện đấu nối mua bán ĐMTMN như phụ lục kèm theo, đồng thời 

yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện như sau: 

- Các Điện lực niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện đấu nối mua bán 

ĐMTMN nêu trên tại các phòng giao dịch. 

- Phòng CNTT đăng tải nội dung hướng dẫn thực hiện đấu nối mua bán 

ĐMTMN nêu trên lên website của Công ty. 

Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.      

                                                                                                                                                                                                

  

-  

  

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /BĐPC-KD+KT 

V/v ban hành hướng dẫn thực hiện 

đấu nối mua bán ĐMTMN 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc; 

- Các Điện lực; 

- P12; 

- Lưu: VT, KD.       

 
 



 
 

 
 

Phụ lục: 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẤU NỐI MUA BÁN  

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 

(Kèm theo văn bản số....ngày....tháng....năm....của BĐPC) 

1. Cơ sở:  

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 

về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; 

- Các thông tư do Bộ Công thương ban hành, Thông tư số 16/2017/TT-BCT 

ngày 12/09/2017 về quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp 

dụng cho các dự án ĐMT, số 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của TT16/2017; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 về quy 

định hệ thống Điện phân phối; Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và 

Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định hệ thống điện phân phối; Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 

17/07/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng 

cho các dự án điện mặt trời; 

- Các văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam số 1532/EVN-KD ngày 

27/03/2019 và số 1586/EVN-KD ngày 28/03/2019 hướng dẫn thực hiện các dự án 

điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN), số 3450/EVN-KD ngày 02/07/2019 về việc 

hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện ĐMTMN, số 3725/EVN-KD ngày 

01/06/2020 về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống 

ĐMTMN sau 30/6/2019, số 4651/EVN-KD ngày 09/07/2020 của Tập Đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà; 

- Các văn bản của Tổng Công ty Điện lực miền Trung số 3065/EVNCPC- 

KD+KT ngày 12/04/2019 hướng dẫn thực hiện các dự án điện mặt trời trên mái nhà 

(ĐMTMN), số 4740/EVNCPC-KD ngày 05/06/2020 về việc ký hợp đồng và thanh 

toán tiền điện các dự án ĐMTMN; 

- Văn bản của Công ty Điện lực Bình Định số 2762/BĐPC-KD ngày 

10/06/2020 về việc phân cấp và trình tự thực hiện đấu nối, mua bán điện từ dự án 

điện mặt trời trên mái nhà (sửa lần 2). 

2. Phạm vi: 

Hướng dẫn này đề cập đến trình tự, thủ tục thực hiện đấu nối từ dự án 

ĐMTMN áp dụng trong phạm vi Công ty Điện lực Bình Định. Các yêu cầu kỹ thuật 

về đấu nối dự án ĐMTMN vào hệ thống điện phân phối thực hiện theo các văn bản 

cơ sở nêu trên. 

 

3. Các kênh tiếp nhận yêu cầu thỏa thuận bán điện MTMN của Ngành 

điện: 
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 - Trực tiếp tại các bộ phận 1 cửa của Công ty Điện lực, các Điện lực trực thuộc. 

 - Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 - Qua ứng dụng CSKH của Ngành điện (iOS và android). 

 - Qua Tổng đài 19001909. 

 - Qua Email: cskh@cpc.vn. 

 - Qua Web pcbinhdinh.cpc.vn. 

4. Nội dung: 

4.1 Nội dung chi tiết 
 

STT Dịch vụ Hồ sơ Giải quyết Thời gian Ghi chú 

1 Điện MTMN đấu lưới hạ áp Điện lực 

1.1 Chủ đầu 

tư là 

khách 

hàng sử 

dụng điện 

(chủ sở 

hữu mái 

nhà)  

- Tờ trình 

đăng ký bán 

điện MTMN 

- Hợp đồng 

mua điện 

hiện có 

(hoặc cung 

cấp mã 

khách hàng 

cho Điện 

lực). 

- Các hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị lắp 

(nếu có) – kể 

cả hồ sơ kỹ 

thuật. 

- Văn bản đồng ý mua điện của 

Điện lực (xem xét tải khu vực) – 

Hiệu lực văn bản này trong vòng 

3 tháng kể từ ngày phát hành. 

- Hợp đồng Mua bán ĐMTMN – 

Điện lực ký trực tiếp. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều (thay thế hoặc gắn mới) 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐMTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây hạ áp/cáp 

ngầm hạ áp đấu nối/trạm biến áp 

phân phối. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất các hệ thống ĐMTMN đấu 

vào đường dây hạ áp hiện có, 

trong đó có công suất hệ thống 

ĐMTMN đang đề nghị bán. 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

quá 2 ngày 

làm việc.  

Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình giải 

quyết. 

 

 

1.2 Chủ đầu tư thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện (chủ sở hữu mái nhà) 

1.2.1 Chủ đầu 

tư bán 

điện từ dự 

án 

ĐMTMN 

- Tờ trình 

đăng ký bán 

điện MTMN 

- Văn bản đồng ý mua điện của 

Điện lực (xem xét tải khu vực) – 

Hiệu lực văn bản này trong vòng 

3 tháng kể từ ngày phát hành. 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình giải 

quyết. 
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qua công 

tơ đo đếm 

riêng 

(độc lập 

với công 

tơ mà chủ 

sở hữu 

mái nhà 

đang mua 

điện từ 

EVN): 

- Hợp đồng 

thuê/mượn 

mái nhà. 

- Văn bản 

chấp thuận 

của chủ mái 

nhà cho bán 

điện độc lập. 

- Các hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị lắp 

(nếu có) – kể 

cả hồ sơ kỹ 

thuật. 

- Hợp đồng mua bán điện từ lưới 

điện của EVN. 

- Hợp đồng Mua bán điện MTMN 

– Điện lực ký trực tiếp. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐMTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây hạ áp/cáp 

ngầm hạ áp đấu nối/trạm biến áp 

phân phối. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất các hệ thống ĐMTMN đấu 

vào đường dây hạ áp hiện có, 

trong đó có công suất hệ thống 

ĐMTMN đang đề nghị bán. 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

quá 2 ngày 

làm việc. 

 

 

1.2.2 Chủ đầu 

tư bán 

điện từ dự 

án 

ĐMTMN 

qua công 

tơ mà chủ 

sở hữu 

mái nhà 

đang mua 

điện từ 

EVN 

- Tờ trình 

đăng ký bán 

điện MTMN 

- Hợp đồng 

thuê mượn 

mái nhà. 

- Văn bản 

chấp thuận 

của chủ mái 

nhà cho bán 

điện qua 

công tơ mà 

chủ sở hữu 

mái nhà 

đang mua 

điện từ 

EVN. 

- Các hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị lắp 

- Văn bản đồng ý mua điện của 

Điện lực (xem xét tải khu vực) – 

Hiệu lực văn bản này trong vòng 

3 tháng kể từ ngày phát hành. 

- Hợp đồng Mua bán điện MTMN 

– Điện lực ký trực tiếp. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều (thay thế hoặc gắn mới). 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống Pin (PmaxMT) ≤ 

Pđm của đường dây hạ áp đấu 

nối/trạm biến áp phụ tải. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐMTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây hạ áp/cáp 

ngầm hạ áp đấu nối/Trạm biến áp 

phụ tải. 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

quá 2 ngày 

làm việc. 

Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình giải 

quyết. 
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(nếu có) – kể 

cả hồ sơ kỹ 

thuật. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất các hệ thống ĐMTMN đấu 

vào đường dây hạ áp hiện có, 

trong đó có công suất hệ thống 

ĐMTMN đang đề nghị bán. 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

2 Điện MTMN đấu nối lưới chuyên dùng (qua MBA khách hàng) hoặc lưới trung 

áp 22kV 

2.1 Chủ đầu 

tư là 

khách 

hàng sử 

dụng điện 

(chủ sở 

hữu mái 

nhà) 

- Tờ trình 

đăng ký bán 

điện MTMN 

- Hợp đồng 

mua điện 

hiện có 

(hoặc cung 

cấp MKH 

cho Điện 

lực) 

- Hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị (CO; 

CQ; 

Catalog; 

Invoice…-

nếu có). 

-Hồ sơ thiết 

kế công 

trình đường 

dây 22kV và 

TBA 

22/0,4kV – 

Nếu đấu nối 

lưới trung 

áp. 

 

- Thỏa thuận đấu nối của Ngành 

điện.  

- Hợp đồng Mua bán điện MTMN 

– Điện lực ký trực tiếp. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐNTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây trung áp 

đấu nối đến nguồn và Pđm máy 

biến áp nguồn 110kV. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐNTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây trung áp 

đấu nối đến nguồn và Pđm máy 

biến áp nguồn 110kV. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐNTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây trung áp 

đấu nối đến nguồn và Pđm máy 

biến áp nguồn 110kV. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều (thay thế hoặc gắn mới). 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

quá 2 ngày 

làm việc.  

- Công ty 

Điện lực 

thỏa 

thuận. 

-Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình lắp 

đặt công 

tơ đo đếm 

2 chiều và 

ký hợp 

đông mua 

bán 

ĐMTMN. 
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kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

2.2 Chủ đầu tư thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện (chủ sở hữu mái nhà) 

2.2.1 Chủ đầu 

tư bán 

điện từ dự 

án 

ĐMTMN 

qua công 

tơ đo đếm 

riêng 

(độc lập 

với công 

tơ mà chủ 

sở hữu 

mái nhà 

đang mua 

điện từ 

EVN): 

- Tờ trình 

đăng lý bán 

điện 

MTMN. 

- Hợp đồng 

thuê mái 

hoặc hồ sơ 

địa điểm lắp 

đặt (giấy tờ 

đất, giấy 

phép nhà…) 

- Hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị (CO; 

CQ; 

Catalog; 

Invoice…-

nếu có). 

- Văn bản 

chấp thuận 

của chủ mái 

cho bán điện 

độc lập. 

-Hồ sơ thiết 

kế công 

trình đường 

dây 22kV và 

trạm biến áp 

22/0,4kV – 

Nếu đấu nối 

lưới trung 

áp. 

- Thỏa thuận đấu nối của Ngành 

điện. Hiệu lực trong vòng 3 tháng 

kể từ ngày ban hành. 

- Biên bản nghiệm thu công trình 

điện đường dây 22kV và trạm 

biến áp. 

- Hợp đồng mua bán điện từ lưới 

điện của EVN. 

- Hợp đồng Mua bán điện MTMN 

– Điện lực ký trực tiếp. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐNTMN(PmaxMT) 

≤ Pđm của đường dây trung áp 

đấu nối đến nguồn và Pđm máy 

biến áp nguồn 110kV. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất hệ thống ĐMTMN đấu vào 

đường dây trung áp hiện có, trong 

đó có công suất Pin đang đề nghị 

bán. 

Hoặc:  

Tổng công suất max của hệ thống 

ĐTMTM (PmaxMT) ≤ Pđm của 

máy biến áp – khi bán điện mặt 

trời qua đo đếm hiện có, hoặc đấu 

nối phía hạ áp trạm biến áp hiện 

có chuyên dùng (đấu nối tại sứ hạ 

áp máy biến áp). 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất ĐMTMN đấu vào trạm biến 

áp hiện có trong đó có công suất 

Pin đang đề nghị bán. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều. 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

quá 2 ngày 

làm việc.  

- Công ty 

Điện lực 

thỏa 

thuận. 

-Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình lắp 

đặt công 

tơ đo đếm 

2 chiều và 

ký hợp 

đông mua 

bán 

ĐMTMN. 
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kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

2.2.2 Chủ đầu 

tư bán 

điện từ dự 

án 

ĐMTMN 

qua công 

tơ mà chủ 

sở hữu 

mái nhà 

đang mua 

điện từ 

EVN 

 

- Tờ trình 

đăng lý bán 

điện 

MTMN. 

- Hợp đồng 

thuê mái 

hoặc hồ sơ 

địa điểm lắp 

đặt (giấy tờ 

đất, giấy 

phép nhà…) 

- Hồ sơ 

nguồn gốc 

thiết bị (CO; 

CQ; 

Catalog; 

Invoice…- 

nếu có). 

- Văn bản 

chấp thuận 

của chủ mái 

cho bán điện 

qua đo đếm 

trạm biến 

áp. 

- Hồ sơ thiết 

kế công 

trình đường 

dây 22kV và 

trạm biến áp 

22/0,4kV – 

Nếu đấu nối 

lưới trung 

áp. 

- Thỏa thuận đấu nối của Ngành 

điện. Hiệu lực trong vòng 3 tháng 

kể từ ngày ban hành. 

- Biên bản nghiệm thu công trình 

điện đường dây 22kV và trạm 

biến áp. 

- Hợp đồng Mua bán điện MTMN 

– Điện lực ký trực tiếp. 

- Công suất tính toán lắp đặt – 

thỏa thuận: Tổng công suất max 

của hệ thống ĐMTMN 

(PmaxMT) ≤ Pđm của đường dây 

trung áp đấu nối đến nguồn và 

Pđm máy biến áp nguồn 110kV. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất hệ thống ĐMTMN đấu vào 

đường dây trung áp hiện có, trong 

đó có công suất hệ thống 

ĐMTMN đang đề nghị bán. 

Hoặc:  

Tổng công suất max của hệ thống 

ĐMTMN(PmaxMT) ≤ Pđm của 

máy biến áp – khi bán điện mặt 

trời qua đo đếm hiện có. 

* Lưu ý: PmaxMT- tổng công 

suất hệ thống ĐMTMN) đấu vào 

trạm biến áp hiện có, trong đó có 

công suất hệ thống ĐMTMN 

đang đề nghị bán. 

- Biên bản treo tháo công tơ 2 

chiều (thay thế hoặc gắn mới). 

- Hệ thống điện mặt trời có công 

suất dưới 20 kWp được đấu nối 

vào lưới điện 01 pha hoặc 03 pha 

tùy theo thỏa thuận; Hệ thống 

điện mặt trời có công suất từ 20 

kWp trở lên phải đấu nối vào lưới 

điện 03 pha. 

- Biên bản kiểm tra thông số kỹ 

thuật hệ thống ĐMTMN đạt quy 

định. 

- Thời hạn 

trả lời thỏa 

thuận đấu 

nối không 

quá 2 ngày 

làm việc.  

- Công ty 

Điện lực 

thỏa 

thuận. 

-Điện lực 

nơi đấu 

nối công 

trình lắp 

công tơ 

đo đếm 2 

chiều và 

ký hợp 

đông mua 

bán 

ĐMTMN. 
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4.2 Lưu đồ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ dự án ĐMTMN 

Trách nhiệm 
Thời gian 

xử lý 
Lưu đồ 

Chủ đầu tư 

  

 

PKDCT/PKDĐL 

 

 

 Ngay khi 

chủ đầu tư 

đăng ký 

nhu cầu lắp 

đặt dự án 

MTMN  

 

 

PKTCT/PKTĐL 

 

 

 

02 ngày 

làm việc 

 

Chủ đầu tư 

 

 

 

  

Chủ đầu tư 

 

 

  

PKDCT/PKDĐL 

 

Ngay khi 

chủ  đầu tư 

gởi hồ sơ 

đề nghị bán 

điện  

 

PKTCT/PKTĐL+ 

PKDCT(nếu dự 

án có công suất 

lớn) 

  02 ngày 

làm việc 

 

PKDĐL 

 

 

 

 

Thông báo chủ 

đầu tư lựa chọn 

phương án phù 

hợp 

Chưa đảm bảo 

điều kiện đấu nối 

Thực hiện đầu tư dự 

án  

Gửi hồ sơ đề nghị bán 

điện từ dự án ĐMTMN  

bán điện 

 

Đăng ký nhu cầu lắp đặt 

dự án MTMN  

Khảo sát và thỏa 

thuận đấu nối 

 Đảm bảo 

điều kiện 

đấu nối 

Tiếp nhận Đăng ký nhu cầu 

lắp đặt dự án MTMN  

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

bán điện từ dự án ĐMTMN  

bán điện 

 

Thông báo 

chủ đầu tư 

khắc phục 

Không đạt 

Đạt 

Lắp đặt công tơ 2 chiều 

và ký HĐMBĐ với CĐT 

 Kiểm tra thông 

số kỹ thuật của 

dự án 
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5. Các trường hợp phát sinh và giải quyết: 

5.1. Nâng công suất lắp đặt ĐMTMN sau 30/6/2019. 

- Hồ sơ và thủ tục như mục 1.1. trong bảng. 

- Hợp đồng mua bán ĐMTMN: ký phụ lục hợp đồng đã có, trong đó: điện 

năng phát phần công suất tăng thêm sau 30/6/2019 giá 8,38 cent được tính theo tỷ lệ 

công suất lắp đặt trước 30/6/2019. 

- Thời điểm tính giá mới, giá cũ cho từng phần công suất: lấy từ thời điểm 

đóng điện thương mại phần công suất tăng thêm nếu chủ đầu tư có thông báo và thực 

hiện chốt chỉ số công tơ tại thời điểm nâng công suất hoặc lấy tại 1/7/2019 nếu không 

xác định được thời điểm nâng công suất. 

5.2. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán ĐMTMN: 

- Hồ sơ: các hồ sơ xác nhận chủ thể mới và cũ; Hợp đồng chuyển giao hoặc 

các hồ sơ pháp lý liên quan. 

- Thực hiện ký sang tên hợp đồng mới. Lưu ý, thời điểm đóng điện thương 

mại của công trình phải luôn được ghi nhận rõ trong tất cả các trường hợp thay đổi, 

sang tên HĐ (do giá bán của công trình trong 20 năm từ ngày đóng điện thương mại). 

5.3. Kết cấu mái của dự án ĐMTMN: 

- Mái nhà nơi lắp ĐMTMN phải là kết cấu xây dựng chắc chắn theo QĐ 

13/TTg, trong trường hợp không rõ ràng kết cấu mái nhà, dự án ĐMTMN đó không 

được ghi nhận theo QĐ 13/TTg. 

------------------o0o------------------ 
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