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         Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 
 

Trước tiên, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) xin chân thành cảm ơn Quý khách 

hàng đã tích cực hỗ trợ và hợp tác với PCBD trong thời gian qua. 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương ngày càng tăng cao. Theo dự báo, tình hình thời tiết bất lợi cho hoạt động phát 

điện sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp nên nguồn cung ứng điện trong thời gian tới dự 

báo sẽ rất khó khăn. Biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay là sử dụng điện tiết kiệm 

và hiệu quả, như áp dụng công nghệ mới, hạn chế ca sản xuất giờ cao điểm (09 giờ đến 16 

giờ) và dịch chuyển ca sản xuất sang giờ thấp điểm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng)… Bên cạnh 

đó, ngoài giải pháp thực hiện tiết kiệm điện thì việc các doanh nghiệp nghiên cứu đến giải 

pháp sản xuất điện để sử dụng, như đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái 

nhà xưởng (ĐMTMN) đang là xu hướng phát triển của thế giới và phát triển nhanh tại 

Việt Nam trong những năm gần đây. 

Thưa Quý doanh nghiệp! 

Vừa qua, ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực 

thi hành từ ngày 22/5/2020. Trong đó, quy định chi tiết về điện mặt trời nối lưới, điện mặt 

trời mái nhà, giá mua bán điện mặt trời và quy định thời hạn hợp đồng mua bán điện 

mặt trời… 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều dịch vụ hợp tác về đầu tư phát triển nguồn ĐMTMN, 

như: nhà đầu tư thuê mái nhà xưởng đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN và bán điện lại 

cho doanh nghiệp; hoặc nhà đầu tư thuê mái nhà xưởng đầu tư lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN và bán toàn bộ sản lượng điện cho EVN; hoặc nhà đầu tư hợp tác cùng doanh 

nghiệp đầu tư theo hình thức ESCO (đầu tư - khai thác - chuyển giao)… 

Thông qua thư ngỏ này, PCBD rất mong Quý doanh nghiệp đầu tư chút thời gian để 

tìm hiểu thông tin, đánh giá những lợi ích mà điện mặt trời mang lại cho doanh nghiệp trong 

việc tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng và góp phần nâng cao thương hiệu hình ảnh của 

doanh nghiệp trong việc góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và được các 

tổ chức trong nước và Quốc tế xem xét đánh giá cấp “Chứng chỉ xanh” trong hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, Quý doanh nghiệp có thể liên 

hệ để PCBD cử chuyên viên đến trực tiếp văn phòng Quý doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn. 

Trân trọng! 

        KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Tóm tắt những thông tin cần biết của Quyết định 13/2020/QĐ-TTg  

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

 

 

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên lạc với PCBD qua các kênh chăm sóc khách hàng trực 

tuyến như sau: 

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

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

3) Website CSKH:       http://cskh.evnspc.vn/; hoặc  http://pcbinhduong.evnspc.vn/ 

4) Ứng dụng trên điện thoại di động: App Store (EVNSPC CSKH) 

5) Ứng dụng trên Zalo: (Page/Offical Account): TCT Điện lực miền Nam 

6) Tổng đài CSKH: 19001006 và 19009000 
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