
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:          /SCT-QLNL 

V/v thực hiện phát triển điện mặt trời 

mái nhà trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi  

trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT; 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 

6171/UBND-KT2 ngày 14/9/2020, số 6503/UBND-KT2 ngày 28/9/2020 về việc 

giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham 

mưu UBND tỉnh Văn bản chỉ đạo thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trên 

địa bàn tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt 

Nam; Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự 

án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Văn bản 

số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện 

phát triển điện mặt trời mái nhà. Sở Công Thương dự thảo Văn bản UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh (có dự thảo 

Văn bản kèm theo). 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý; Sở Công Thương đề nghị các sở, ngành, đơn vị có tên trên góp 

ý kiến bằng Văn bản đối với dự thảo nêu trên và gửi về Sở Công Thương trước 

ngày 15/10/2020 để tổng hợp, hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét ban hành. 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.       
     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Giám đốc, P.Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dƣơng Thanh Hòa 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:          /SCT-QLNL 

V/v thực hiện phát triển  

điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông 

nghiệp và PTNT; 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

  Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt 

Nam (Quyết định 13/2020/QĐ-TTg); Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 

17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng 

cho các dự án điện mặt trời (Thông tư 18/2020/TT-BCT) và nội dung Văn bản 

số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện 

phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Để bảo đảm việc phát triển 

ĐMTMN theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ 

Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện đúng theo các quy định 

hiện hành và phù hợp với thực tiển địa phương. Xét đề nghị của Sở Công 

Thương tại Văn bản số     /SCT-QLNL ngày    /10/2020 (sau khi có ý kiến góp ý 

của các Sở, ngành, đơn vị liên quan); UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có tên 

trên và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung như sau: 

 1. Về tiêu chí xác định hệ thống điện mặt trời mái nhà   

  - Theo quy định khoản 5 Điều 3 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. 

  - 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 

Dự thảo 



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. Về trình tự thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà 

 Thực hiện theo khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 18/2020/TT-BCT. 

 3. Đối với các tổ chức, cá nhân đầu tƣ lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

mái nhà (Chủ đầu tƣ) 

 - Thực hiện đăng ký đấu nối, giải tỏa công suất với Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh trước khi thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; 

 - Thực hiện lắp đặt Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế 

bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%; 

 - Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về 

an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường và phòng chống cháy nổ 

theo quy định hiện hành; trong đó: 

 +  Đảm bảo an toàn xây dựng gồm: (i) Hệ thống ĐMTMN phải bảo đảm 

các kết cấu của hệ thống thiết bị điện mặt trời liên kết với kết cấu, mái nhà của 

công trình xây dựng, không bị sự cố do yêu tố thời tiết trong quá trình vận hành; 

(ii) đảm bảo an toàn chịu lực của công trình xây dựng khi lắp đặt bổ sung công 

trình hệ thống điện mặt trời lên mái nhà của công trình xây dựng. 

 + Đảm bảo an toàn điện: thực hiện theo Quy phạm Trang bị điện, quy định 

của pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn áp dụng trong lĩnh vực điện lực. 

 + Đảm bảo an toàn môi trường: (i) kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; 

(ii) việc thu gom, tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ 

vật tư, thiết bị, chất thải phát sinh của công trình điện mặt trời trong quá trình 

vận hành, khi kết thúc dự án hệ thống ĐMTMN thực hiện theo quy định của 

pháp luật về môi trường. 

 + Phòng cháy chữa cháy: thực hiện theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 

ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công An. 

 - Thực hiện lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên mái nhà của trang trại nông 

nghiệp (loại hình trang trại được quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-

BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì 

công trình xây dựng trang trại phải có mái và mái nhà của trang trại phải phù 

hợp với công năng, loại hình trang trại. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện 



đúng mục tiêu của dự án và tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. 

 - Chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư lắp đặt, vận hành hệ thống 

ĐMTMN do mình đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về 

hiệu suất tế bào quang điện, an toàn xây dựng, điện lực, phòng chống cháy nổ và 

môi trường. 

 4. Công ty Điện lực Hà Tĩnh 

 - Công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị về khả năng 

giải tỏa công suất của hệ thống điện (từng khu vực) do đơn vị quản lý vận hành 

để khách hàng sử dụng điện, nhà đầu tư được biết và đăng ký lắp đặt ĐMTMN 

nếu có nhu cầu. 

 - Thực hiện các thủ tục đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện hệ thống 

ĐMTMN theo đúng quy định tại Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, Thông tư 

18/2020/TT-BCT và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty 

Điện lực miền Bắc và đảm bảo đáp ứng tiêu chí áp dụng giá bán điện. 

 - 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 110 kV). 

 - 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. Đối với hệ thống 

ĐMTMN của công trình trang trại, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung 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) trong hồ sơ đăng ký/thỏa thuận đấu nối điện hoặc hợp 

đồng mua bán điện. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm 

khuyến khích các nhà đầu tư và khách hàng sử dụng điện tham gia phát triển 

ĐMTMN, đặc biệt các hệ thống có công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện 

của khách hàng. 

 5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Thực hiện công tác quản lý nhà nước; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đầu 

tư các công trình xây dựng, trang trại nông nghiệp trên địa bàn có dự định lắp 

đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (để sử dụng, bán điện) phải đảm bảo theo 

đúng các quy định của pháp luật về đất đai (quy hoạch, kế hoạch, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất ), xây dựng, kiến trúc đô thị (đối với trong khu vực đô 



thị), quy hoạch nông thôn mới và phát triển các mô hình kinh tế trang trại nông 

nghiệp. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định 

của pháp luật. 

 6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đơn vị để theo dõi, hướng dẫn 

địa phương, chủ đầu tư các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng các 

công trình để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, cụ thể: 

 -  ở  ế hoạch và Đầu tư: đối với các nội dung, thủ tục về dự án đầu tư (nếu 

có). 

 -  ở Tài nguyên và Môi trường: đối với các nội dung về đất đai và môi 

trường. 

 -  ở  ây dựng: đối với các nội dung về quy hoạch xây dựng, kết cấu xây 

dựng, an toàn chịu lực và kiến trúc cảnh quan (trong khu vực đô thị). 

 -  ở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: đối với các nội dung về loại 

hình, tiêu chí phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp. 

 - Công an tỉnh: đối với các nội dung về phòng cháy, chữa cháy. 

 - Sở Khoa học và Công nghệ: đối với tiêu chuẩn pin năng lượng mặt trời.  

 -  ở Công Thương: đối với các nội dung về an toàn điện. 

 7. Giao Sở Công Thƣơng 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân hưởng ứng đầu tư phát triển ĐMTMN 

tại các trụ sở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trang trại và hộ gia đình. 

 - Giải quyết, xử lý các vướng mắc của các chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN 

trên địa bàn tỉnh, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương;   (B/cáo) 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Phó VP phụ trách; 

- Lưu: VT, QLNL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh 
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