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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
 

      Số:         /UBND-KTHT 
 

Về việc hướng dẫn thực hiện phát 

triển hệ thống điện mặt trời mái nhà 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

      Yên Mô, ngày          tháng 10 năm 2020 

 
 

 

            Kính gửi:     

                           - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

     - Điện lực Yên Mô; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

                         

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị 

về định hướng Chiến lước phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam. 

Ngày 08/4/2020, 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. 

Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 15/2020/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 và văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 về 

việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà. 

Để đảm bảo việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo đúng tinh thần 

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, UBND huyện 

hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Điều kiện áp dụng chủ trương phát triển hệ thống điện mặt trời 

mái nhà 

- Định nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà tại khoản 5 điều 3 Quyết 

định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải được lắp đặt trên mái nhà của các 

công trình xây dựng có công năng độc lập, trong đó: 

+ Công trình được 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 của 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. 
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2. Chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại, hộ gia đình 

có công trình xây dựng đáp ứng điều kiện về an toàn, kỹ thuật nêu trên là chủ 

đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà khi có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt 

trời mái nhà, 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. 

- Nguồn vốn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà do chủ đầu tư tự cân 

đối, bố trí trên cơ sở phục vụ nhu cầu sử dụng điện lưới quốc gia tiết kiệm, hiệu 

quả tại địa phương, đơn vị. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phát triển hệ 

thống điện mặt trời mái nhà 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan và UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền chủ trương của Đảng và 

Nhà nước trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng dẫn của Bộ 

Công thương tại văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020. 

- Điện lực Yên Mô chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư hệ thống 

điện mặt trời mái nhà thực hiện đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện theo quy 

định tại Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020, đồng thời đảm bảo các 

hệ thống điện mặt trời mái nhà được đấu nối phù hợp với quy định, đảm bảo an 

toàn vận hành lưới điện quốc gia tại địa phương. 

- UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê nhu cầu phát triển hệ thống 

điện mặt trời mái nhà tại địa phương, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện 

đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà của các cơ quan, công sở, 

trường học, trạm y tế... theo thẩm quyền được phân cấp quản lý, cân đối nguồn 

lực đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà theo hướng xã hội hóa. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công thương 

về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà)./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trang TT điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, KTHT; 

           Tqd_KTHT (10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Đạt 
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