
QUY TRÌNH  
TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐMTMN  

VÀO LƯỚI HẠ ÁP TRẠM CÔNG CỘNG 

 

1. LƯU ĐỒ 
 

 

 

2. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

Bước 1: Bên bán điện đăng ký triển khai dự án ĐMTMN với Bên mua điện theo 

Mẫu số 1 đính kèm.  

 Lưu ý: Tại Bước 1, Tổ GTKH ĐL có trách nhiệm hướng dẫn Bên bán 

điện toàn bộ các loại hồ sơ, thủ tục liên quan đến tất cả các bước còn lại 

nhằm hỗ trợ chủ đầu tư dự án phối hợp giải quyết được chặt chẽ, kịp 

thời và minh bạch (theo Mẫu số 9 đính kèm). 

Bước 2: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký đấu nối của 

bên bán điện, Bên mua điện cùng Bên bán điện tiến hành khảo sát và 

Trách nhiệm Thời gian xử lý Lưu đồ 

Chủ đầu tư  

(Bước 1) 
 

 

 

 

 

 
 

Điện lực 

Chủ đầu tư 

(Bước 2) 

05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đăng ký 

của CĐT 

Chủ đầu tư 

(Bước 3) 
 

Chủ đầu tư 

(Bước 4) 

Trước 03 ngày làm việc so 

với thời điểm dự kiến 

nghiệm thu 

Điện lực 

Chủ đầu tư 

(Bước 5) 

Trong vòng 05 ngày làm 

việc sau khi nhận được văn 

bản đề nghị của CĐT 

Điện lực 

Chủ đầu tư 

(Bước 6) 

* Tổng thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm ngành điện: 10 ngày làm việc. 

Không đảm bảo 

đấu nối Khảo sát và TTĐN 

dự án ĐMTMN 

Đảm bảo  

đấu nối 

Thông báo CĐT điều 

chỉnh dự án đầu tư 
 

CĐT triển khai dự án 

ĐMTMN 

Đề nghị bán điện và nộp 

hồ sơ ký HĐMBĐ 

 Nghiệm thu đấu nối 

hệ thống ĐMTMN 

và chốt chỉ số công 

tơ 2 chiều 

 

Thông báo CĐT điều 

chỉnh dự án đầu tư 

Không đảm bảo 

đấu nối 

Đảm bảo  

đấu nối 

Ký kết  

hợp đồng mua bán ĐMTMN 

 

Đăng ký triển khai dự án 

ĐMTMN  

 



thỏa thuận đấu nối thống ĐMTMN vào lưới điện hạ áp trạm công cộng. 

Cụ thể: Tổ GTKH ĐL tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho P.KHKT tiến hành 

khảo sát và thoản thuận đấu nối của hệ thống ĐMTMN theo Mẫu số 2A 

đính kèm; Trường hợp lưới điện (đường dây hạ áp hoặc trạm biến áp) 

không đảm bảo khả năng hấp thụ hết công suất từ dự án ĐMTMN theo 

đăng ký, Điện lực thông báo đến CĐT khả năng lưới điện có thể tiếp 

nhận công suất hiện tại (theo mẫu số 8A đính kèm). 

Bước 3: Bên bán điện thực hiện triển khai đầu tư, xây dựng và lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN. 

Bước 4: Trước ngày đăng ký nghiệm thu 03 ngày làm việc, Bên bán điện gửi giấy 

đề nghị nghiệm thu và bán điện (theo Mẫu số 4 đính kèm) và các hồ sơ 

kèm theo cho Bên mua điện [Hồ sơ tài liệu kỹ thuật của tấm pin quang 

điện; giấy chứng nhận xuất xưởng thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng 

thiết bị (C/Q); biên bản thí nghiệm các thông số kỹ thuật của hệ thống 

ĐMTMN (nếu có); giấy đăng ký kinh doanh (nếu có)]. 

Bước 5: Chậm nhất trong 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận được giấy đề nghị 

bán điện và toàn bộ hồ sơ kèm theo của Bên bán điện, Bên mua điện phối 

hợp Bên bán điện thực hiện lắp công tơ 2 chiều, đóng điện, kiểm tra và 

nghiệm thu chốt công tơ theo Mẫu số 5A đính kèm.  

 Lưu ý: Điện lực khuyến nghị Bên bán điện thuê đơn vị có chức năng 

thực hiện thí nghiệm đầy đủ các thông số kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN 

theo quy định của Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 28/11/2015 và Thông 

tư 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 (theo PL VI đính kèm). Trường 

hợp Bên bán điện không thực hiện thí nghiệm các thông số kỹ thuật hệ 

thống ĐMTMN, Bên mua điện sử dụng các thiết bị đo hiện có tổ chức đo 

đạc các thông số kỹ thuật của hệ thống ĐMTMN. Nếu kết quả kiểm tra 

các thông số kỹ thuật không đạt yêu cầu, Bên mua điện yêu cầu Bên bán 

điện xử lý, khắc phục tồn tại và tổ chức thực hiện lại Bước 5. 

Bước 6: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và đầy đủ 

hồ sơ đề nghị bán điện của Bên bán điện (Bước 4), Bên mua điện (Điện 

lực) hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán ĐMTMN với Bên bán điện 

(trừ thời gian Bên bán điện khắc phục các yêu cầu kỹ thuật chưa đảm bảo 

nêu tại Bước 5). 

Ghi chú: Tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của từng hệ thống 

ĐMTMN, Bên bán điện và Bên mua điện quyết định trình tự thực hiện tuần tự 

hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục, công việc hướng dẫn tại các Bước 2, 

4, 5, 6 nêu trên. 
 


