
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
___________ 

    Số:             /SCT-KT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

Đồng Nai, ngày          tháng     năm      

V/v hướng dẫn thực hiện phát điện 

mặt trời mái nhà. 
 

Kính gửi:  

 

- UBND các huyện, Tp. Long Khánh, Tp. Biên Hòa; 

- BQL các khu công nghiệp Đồng Nai; 

- BQL Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai. 

 

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của 

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát điện mặt trời mái nhà (Văn bản 7088). 

Sau khi xem xét, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, tp. Long Khánh, tp. 

Biên Hòa, BQL các khu công nghiệp, BQL Khu công nghệ cao Công nghệ sinh 

học tỉnh quản lý việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trong phạm vi quản lý 

của đơn vị và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai khi thực hiện ký hợp đồng 

mua bán điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà phải thực hiện các nội dung 

theo hướng dẫn như sau: 

1. Quy định chung về hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN): 

a) Định nghĩa hệ thống ĐMTMN tại Khoản 5 Điều 3 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 (Quyết định 13) và Thông tư 

18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự 

án và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18) 

b) Hệ thống ĐMTMN phải được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây 

dựng có công năng độc lập, trong đó: 

- Công trình xây dựng được quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng năm 

2014. Công trình xây dựng (bao gồm xây mới, cải tạo, sửa chữa) được đầu tư xây 

dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, môi trường, 

phòng chống cháy nổ, đất đai;... 

- Mái nhà của công trình xây dựng là mái của nhà, mái của kết cấu dạng nhà 

theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ 

Xây dựng. Mái nhà của công trình xây dựng cần phù hợp với công năng, mục đích 

sử dụng của công trình xây dựng; 

2. Hướng dẫn một số trường hợp cụ thể: 

a) Hệ thống ĐMTMN trên mái của công trình công nghiệp ngoài đáp ứng các 

quy định chung tại Khoản 1 của Hướng dẫn này, phải được cấp Giấy phép xây 

dựng và không thuộc nhóm ngành công nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao (công trình 



hạng A, B theo Phụ lục C, QCVN06: 2020/BXD ngày 06/04/2020 của Bộ Xây 

dựng). 

b) Hệ thống ĐMTMN trên mái của công trình nông nghiệp ngoài việc đáp 

ứng các quy định chung tại Khoản 1 của Hướng dẫn này, phải có xác nhận của 

UBND cấp huyện về việc khai báo xây dựng trang trại (theo mẫu tại Phụ lục III, 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). 

c) Việc đầu tư công trình đường dây trung thế và trạm biến áp phục vụ mục 

đích đấu nối bán điện cho hệ thống ĐMTMN được thực hiện theo quy trình liên 

thông cấp điện qua lưới điện trung áp được ban hành kèm theo Quyết định số 

1275/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh (Quyết định 1275) và Thông báo 

kết luận số 3303/TB-SCT ngày 12/9/2019 của Sở Công Thương (Thông báo 3303). 

Trong đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây 

dựng (trong đô thị) / Xác nhận phù hợp quy hoạch (ngoài đô thị) theo tình hình 

thực tế tại địa phương. 

3. Yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai: 

a) Thực hiện đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định tại 

Quyết định 13, Thông tư 18, Văn bản 7088 và các nội dung hướng dẫn nêu trên; 

b) Chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống ĐMTMN được đấu nối phù hợp 

với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp 

hiện hữu (đặc biệt là hệ thống lưới điện 110kV); 

c) Yêu cầu chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN có bản cam kết tự chịu trách nhiệm 

về công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, quy định của 

pháp luật hiện hành, mái nhà của công trình xây dựng phù hợp với công năng, mục 

đích sử dụng của công trình xây dựng. 

4. Hướng dẫn này áp dụng điều khoản chuyển tiếp theo Điều 9 của Thông tư 

18 và có hiệu lực theo Điều 10 của Thông tư 18. 

Trên đây là nội dung triển khai Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 

của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát điện mặt trời mái nhà. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời 

phản hồi về Sở Công Thương để xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền và tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, P.KT&QLNL 

Đạt/7088/2020 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thái Thanh Phong 
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