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Tổng công ty Điện lực miền Nam 

Công ty Điện lực Bình Dương 
Địa chỉ: số 233  đường  30/4,  phường  Phú  Thọ,  thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  
 

 
 

                ÑIEÄN NAÊNG LÖÔÏNG MAËT TRÔØI 

                       GIAÛI PHAÙP SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN TIEÁT KIEÄM VAØ HIEÄU QUAÛ 
 

                                          Chieán löôïc phaùt trieån naêng löôïng saïch                                                                                  
vaø naêng löôïng taùi taïo Quoác gia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP VÀ HỘ GIA ĐÌNH  

CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG TỰ SẢN XUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ  

VÀ BÁN LƯỢNG ĐIỆN DƯ CHO NGÀNH ĐIỆN 
 

Việt Nam là một trong những quốc gia có vị trí địa lý rất thuận lợi 

và tiềm năng phát triển nguồn điện mặt trời dồi dào. Một số khu vực, 

vùng miền có cường độ bức xạ năng lượng mặt trời thuộc hạng khá cao 

đạt 4,3 ÷ 5,9 kWh/m2/ngày (khu vực các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và 

Nam bộ), thời gian năng nóng hầu như quanh năm (đạt từ 2.000 - 2.600 

giờ/năm). 

 
 

Bản đồ bức xạ mặt trời Việt Nam  

do PVGIS -CMSAF (Ủy ban Châu âu) công bố 

Đứng trước cơ hội lớn để phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời 

(nguồn năng lượng tái tạo và vĩnh cửu), các tổ chức, cơ quan, doanh 

nghiệp và các hộ gia đình có điều kiện đều có thể chủ động đầu tư sản 

xuất ra nguồn điện từ ánh nắng mặt trời để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh và sinh hoạt gia đình, tiết kiệm khoảng chi phí không nhỏ từ 

việc mua điện trực tiếp từ lưới điện và đồng thời có thể bán lượng điện 

dư không sử dụng cho ngành điện với giá cao theo cơ chế khuyến khích 

của Chính phủ. 

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỦ TỤC 

ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN VÀ MUA BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI 

 Cơ chế khuyến khích của Chính phủ: 

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

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

 Hồ sơ đề nghị đấu nối - đo đếm sản lượng điện bán: 

- Giấy đề nghị bán điện; 

- Biên bản hoặc văn bản thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN; 

- Hồ sơ kỹ thuật: tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; giấy 

chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất; 

các biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật đáp ứng quy định hiện hành 

bởi một đơn vị có đủ năng lực; 

- Mua bán điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) giữa nhà đầu tư (NĐT) và 

ngành điện thông qua công tơ 2 chiều do ngành điện đầu tư và lắp đặt 

miễn phí. 

 Ký kết hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) và giá bán điện: 

1. HĐMBĐ: Trong thời gian đang chờ Bộ Công thương ban hành mẫu 

hợp đồng mới, Chủ đầu tư và ngành điện tạm ký kết hợp đồng mua bán 

điện mặt trời từ dự án ĐMTMN thực hiện theo mẫu tại Thông tư số 

05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương; Thời hạn của 

hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống ĐMTMN tối đa là 20 năm 

kể từ ngày vào vận hành phát điện (trích Khoản 5 Điều 8 QĐ13/2020/QĐ-

TTg). 

2. Giá bán điện: 

-  Giá mua điện được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt 

Nam đồng tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm 

của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 

bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước và áp dụng cho 20 năm 

(kể từ ngày ký kết hợp đồng thương mại), giá mua điện trên chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng. 

- Đối với hệ thống ĐMTMN hòa lưới điện sau ngày 30/12/2020 thì giá 

mua điện sẽ căn cứ vào quy định hiện hành do Chính phủ quy định tại 

thời điểm vận hành phát điện. 

 

NĐT có thể đăng nhập vào website (Cổng Thông tin điện tử  tỉnh 

Bình Dương: https://www.binhduong.gov.vn; Website CSKH:       

http://cskh.evnspc.vn; hoặc  http://pcbinhduong.evnspc.vn) để 

tìm hiểu chi tiết về các Quyết định, Thông tư nêu trên và đồng thời thường 

xuyên đăng nhập website để cập nhật các quy định mới nhất liên quan 

đến cơ chế chính sách phát triển ĐMT của Chính phủ và EVN.
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CÁC LỢI ÍCH  
TỪ VIỆC ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 

Tận dụng diện tích mái nhà xưởng, cơ quan, doanh nghiệp có sẵn và 

căn cứ vào giá bán điện hiện nay theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 

20/3/2019 và giá mua ĐMTMT được quy định tại Quyết định 

13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020. Ngành điện khái toán sơ bộ về chi phí 

đầu tư, khoản chi phí tiết kiệm được hàng tháng và thời gian hoàn vốn 

cho toàn bộ dự án ĐMT. 

 Bài toán hiệu quả của đầu tư ĐMT: 

• Khu vực miền Nam công suất lắp đặt 1 kWp bình quân 1 ngày phát ra 

4÷5kWh điện (ngày nắng phát nhiều hơn, ngày mưa ít hơn). 

• Giá đầu tư lắp đặt khoảng 20 triệu đồng/1kWp (khoảng từ 19 triệu đến 

22 triệu tùy thuộc vào chất lượng tấm pin và bộ biến đổi điện), đầu tư 

công suất càng lớn thì chi phí đầu tư cho mỗi 1kWp càng giảm. 

• Giá ĐMT bán cho ngành điện có giá 8,38 USCents, theo tỷ giá 

USD/VNĐ vào ngày 10/3/2020 là 1.943 đồng/kWh. 

❖ Như vậy với mức chi phí đầu tư 3kWp (60 triệu đồng). Mỗi ngày 

hệ thống phát ra 15kWh điện → tương đương 450 kWh/1 tháng và 

5.400 kWh/năm. 

❖ Doanh thu 1 năm: 5.400 x 1.943 = 10.492.200 đồng.  

❖ Doanh thu 6 năm: 10.492.200 x 6 = 62.953.200 đồng. 

Vậy với khoảng thời gian khoảng 6 năm là thu hồi vốn đầu tư (tấm 

pin mặt trời được bảo hành trên 10 năm tùy nhà cung cấp và có tuổi thọ 

từ 20-25 năm, tỷ giá USD/VNĐ luôn tăng năm sau cao hơn năm trước 

nên giá bán điện cũng ngày một tăng → thời gian thu hồi vốn sẽ ngắn 

hơn nữa). 

- Ngoài ra tại các văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh 

doanh - dịch vụ,... là những địa điểm có diện tích mái nhà cỡ trung bình, 

giải pháp phù hợp là lắp đặt hệ thống ĐMTMN hoà lưới. Lượng điện tiêu 

thụ ban ngày tại đây thường rất lớn, đặc biệt là điện tiêu thụ cho hệ thống 

điều hoà. Với một mái tòa nhà có diện tích khoảng 400m2 - 1.000m2 sẽ 

lắp được khoảng 50 - 125kWp, tương đương sản xuất được khoảng 

90.000 - 225.000 kWh điện mỗi năm. Giá điện cho mục đích kinh doanh 

hiện nay vào ban ngày tương đối cao (giờ bình thường: 2.666 đ/kWh; giờ 

cao điểm: 4.587 đ/kWh chưa bao gồm thuế VAT) nên thời gian hoàn vốn 

là ngắn nhất trong tất cả các đối tượng sử dụng ĐMT, rất lý tưởng để nhà 

đầu tư xem xét đầu tư thực hiện dự án. 

- Đối với các nhà máy, xưởng sản xuất có diện tích rất lớn nên tuỳ vào 

lượng điện tiêu thụ và thời gian sử dụng điện trong ngày mà doanh nghiệp 

có thể quyết định mức công suất đầu tư, thông thường từ vài trăm kWp 

đến vài MWp, cung cấp cho doanh nghiệp 150.000 kWh đến vài triệu 

kWh điện mỗi năm. Hiện nay, do giá điện cho nhà máy là giá điện sản 

xuất được ưu đãi (gần 2.000 đồng/kWh vào ban ngày, riêng giờ cao điểm 

trên 2.800 đ/kWh) nên thời gian hoàn vốn tăng lên 1 đến 2 năm so với 

đối tượng sử dụng điện kinh doanh; tuy nhiên vẫn trong giới hạn hợp lý 

khi xét đến tính chất đầu tư lâu dài của việc sản xuất và tuổi thọ 20 – 25 

năm của hệ thống ĐMT. 
 

LÀM SAO ĐỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC SẢN LƯỢNG ĐMT  

PHÁT RA HÀNG NGÀY 
 

   
 

 

 
 

NĐT có thể giám sát từ xa hệ thống ĐMTMN bằng thiết bị di động 

(điện thoại, máy tính bảng) hoặc máy vi tính. Các thông số về công suất 

phát điện của hệ thống, chi phí tiết kiệm, điện năng... được kiểm soát theo 

từng ngày/tháng/năm. 

THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP CÓ NĂNG LỰC  

VÀ UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY 
 

 

TT Nhà cung cấp Địa chỉ Hotline 

1 Công ty CP Điện mặt trời Vũ Phong vp@vuphong.vn 
18007171  

0274.6283480 

2 
Công ty TNHH Công nghệ Cao G7 (Chi 

nhánh Bình Dương) 
info@g7-tech.com 

0287 3076777 

0977 399777 

3 Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo TSF Info.tsf.vn@gmail.com 
0908 439100 

0933 886695 

4 Công ty TNHH Kỹ Thuật Đạt info@dattech.com.vn 

18006567 

0283.7157567  

0283.8916586  

5 Công ty Cổ phần VES sales@ves-vn.com 
0286.2954513 

0915.902727 

6 Công ty TNHH SX MEGASUN info@megasun.com.vn 
18006074 

0251.3888777 

7 
Công ty CP Cơ điện Liên Thành Việt 

Nam 
info@lithaco.com 

0286.2697753 

0918.486502 

1900 252527 

8 
Công ty CP giải pháp năng lượng 

SMART 
info@smartsolar.com.vn 

0283.6362346 

0903.314988 

9 
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Sao Việt 
saovietsolar@gmail.com 

02866723593 

0903122138 
 

 

Lợi 
ích

Tiết kiệm

chi phí mua điện 

hàng tháng

Thu được khoản 

tiền từ việc bán 

điện thừa

Góp phần 

đảm bảo an ninh 
năng lượng 

Quốc gia

Góp phần 

bảo vệ 

môi trường

CAM KẾT CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG  

TRONG VIỆC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN  

ĐIỆN MẶT TRỜI 
 

1. Tư vấn, hướng dẫn chủ đầu tư tận tình và trách nhiệm. 

2. Lắp đặt công tơ 2 chiều miễn phí, kịp thời và đáp ứng 

nhu cầu đấu nối của chủ đầu tư. 

3. Ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời theo đúng quy 

định. 

4. Chốt chỉ số công tơ định kỳ hàng tháng và phối hợp chủ 

đầu tư lập thủ tục thanh toán tiền mua điện mặt trời 

đúng quy định. 

5. Giải quyết tất cả các nhu cầu về điện của khách hàng, 

điện mặt trời của chủ đầu tư theo thời gian quy định. 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên lạc  

kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến 

1) Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn 

2) Cổng TTĐT tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn/  

3) Web http://cskh.evnspc.vn ; //pcbinhduong.evnspc.vn 

4) Ứng dụng trên ĐTDĐ: App Store (EVNSPC CSKH) 

5) Ứng dụng Zalo: TCT Điện lực miền Nam 

6) Tổng đài CSKH: 19001006 và 19009000 
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