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Chủ đầu tư: 
-Đăng ký lắp điện mặt trời 
mái nhà. 
Điện lực:  
Phòng Kinh doanh Công 
ty hoặc Phòng giao dịch 
Điện lực tiếp nhận yêu 
cầu, chuyển văn thư ghi số 
nhận trên chương trình 
quản lý công văn. 

  
 
 
Chủ đầu tư (CĐT) cung cấp hồ sơ:  
- Văn bản đăng ký lắp đặt gửi cho Công ty Điện lực/Điện lực 
bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, gồm các thông tin: 
Địa điểm lắp đặt, công suất lắp đặt, đường dây tải điện, điểm 
đấu nối dự kiến; Mã KH sử dụng điện (nếu có). 
- Các kênh trực tuyến gồm: Tổng đài 19001909; email: 
cskh@cpc.vn; zalo: /evncpccskh; app EVNCPC CSKH… 
 
 
 

 Điện lực: Chủ trì khảo sát 
và trả lời chủ đầu tư về 
khả năng giải tỏa công 
suất của lưới điện. 
Chủ đầu tư: Phối hợp. 
  

02 ngày 
làm việc 

 

Đăng ký nhu cầu lắp 
đặt dự án Điện mặt trời 

mái nhà (ĐMTMN)  
 

Chủ đầu tư 
giảm công 
suất lắp đặt 

 

 
Khảo sát khả năng 

tiếp nhận công 
suất của lưới điện 

 

 
Chưa  

đảm bảo 

Đảm bảo 



 Điện lực: Lập dự thảo 
thỏa thuận đấu nối theo 
phân cấp. Trường hợp 
lưới điện hiện tại không 
đáp ứng được công suất 
đăng ký của dự án hoặc vị 
trí đấu nối chưa phù hợp, 
Điện lực tư vấn cho chủ 
đầu tư điều chỉnh công 
suất lắp đặt, hoặc điều 
chỉnh phương án lắp đặt, 
hoặc điều chỉnh vị trí đấu 
nối phù hợp. 
Chủ đầu tư: Phối hợp 
 

02 ngày 
làm việc, 
kể từ khi 
chủ đầu 
tư cung 
cấp đủ 
hồ sơ. 

 

Để thực hiện bước này, Chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ: 
1. Thông tin đăng ký đấu nối (Có mẫu kèm theo); 
2. Bản sao Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng hợp pháp của 
CĐT tại địa điểm lắp đặt hệ thống ĐMT (Đối với CĐT chưa 
có hợp đồng mua điện); 
Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, CĐT bổ 
sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc 
khai báo xây dựng trang trại. Trường hợp chưa kịp bổ sung, 
CĐT bổ sung trong hồ sơ đề nghị bán điện.  
3. Giấy tờ xác định chủ thể dự án hoặc chủ thể ký hợp đồng 
mua bán điện (Như: CMND hoặc thẻ CCCD đối với cá nhân; 
Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp đối với doanh nghiệp…); 
(Chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, nếu 
quá thời hạn phải quay lại bước khảo sát). 
 

 
  
 
 

 

 
Chủ đầu tư thực hiện 
 
 
 

  
 
 

Đảm bảo 

 
Lập thỏa thuận 

đấu nối 
 

Thông báo Chủ 
đầu tư điều 
chỉnh phù hợp 

 
Chưa  

đảm bảo 

Thực hiện dự án 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Chủ đầu tư 
-Gửi hồ sơ đề nghị. 

 
Điện lực 
-Tiếp nhận hồ sơ và 
hướng dẫn. 

Sau khi 
hoàn 

thành lắp 
đặt hệ 
thống 

ĐMTMN 

Chủ đầu tư cung cấp: 
1. Văn bản đề nghị bán điện mặt trời mái nhà (Có mẫu); 
2. Giấy tờ liên quan đến địa điểm xây dựng dự án và chứng 
minh trên địa điểm đó được phép xây dựng công trình (nếu 
lần cung cấp trước chưa chứng minh được); Đối với hệ 
thống ĐMTMN của công trình trang trại, CĐT bổ sung xác 
nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc khai báo xây 
dựng trang trại (Nếu lần trước chưa cung cấp được). 
3. Hồ sơ kỹ thuật:  
  - Tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; bản 
sao tài liệu chứng nhận xuất xưởng hoặc chứng nhận chất 
lượng thiết bị; bản sao giấy chứng nhận xuất xứ của thiết bị 
(nếu có);  
- Tài liệu kỹ thuật liên quan khác thuộc công trình lắp đặt 
ĐMTMN. 
4. Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của 
công trình xây dựng; mái nhà của công trình xây dựng; hệ 
thống ĐMTMN (Có mẫu kèm theo). 
5. Đối với CĐT chưa có hợp đồng mua điện với Điện lực 
cần bổ sung thêm: 
5.1. Hồ sơ đăng ký mua điện: Như hướng dẫn tại:  
https://cskh.cpc.vn/frm_Capdienmoi_menu1.aspx (Lưu ý 
các giấy tờ đã có ở trên không cần cung cấp lại). 
5.2. Đối với CĐT có đường dây và TBA xây dựng mới: Hồ 
sơ cung cấp thêm như hướng dẫn tại 
https://pcquangbinh.cpc.vn/hoso-cap-dien-trung-ap/ 
     Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu đóng điện hạng mục 
đường dây và TBA để sử dụng trước thời điểm đề nghị bán 
điện, chủ đầu tư cung cấp hồ sơ này để Điện lực lập hội đồng 
thực hiện. 
(Chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, nếu 
quá thời hạn tùy theo tiến độ triển khai dự án, Điện lực có 
thể xem xét gia hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận đấu nối để 
thỏa thuận cho nhà đầu tư khác). 
 
 

Gửi hồ sơ đề nghị bán điện 
từ dự án ĐMTMN  

bán điện 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điện lực 
- Lập hội đồng kiểm tra kỹ 
thuật, trường hợp có hạng 
mục chưa đạt thông báo 
chủ đầu tư khắc phục. 
- Lập hội đồng thực hiện 
nghiệm thu đóng điện (sau 
khi đạt các yêu cầu kỹ 
thuật). 
- Dự thảo hợp đồng mua 
bán điện gửi CĐT. 
Chủ đầu tư: 
- Phối hợp. 
- Khắc phục các tồn tại; 
- Đề nghị Điện lực kiểm 
tra sau khắc phục tồn tại. 
- Ký các văn bản liên 
quan. 
 
 

 
05 ngày 
làm việc 

* Đối với các chủ đầu tư có nhu cầu đóng điện hạng mục 
đường dây và TBA để sử dụng trước:  
  1. Điện lực tiến hành nghiệm thu các điều kiện kỹ thuật 
đường dây và TBA, đóng điện phục vụ cấp điện cho khách 
hàng nếu thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật. 
  2. Lập biên bản nghiệm thu phần này. 
* Đối với công trình điện mặt trời kết hợp trang trại, công 
suất lắp đặt > 500kW: 
  1. CĐT đề nghị Sở Công Thương để thành lập đoàn kiểm tra 
liên ngành để xác định dự án ĐMTMN (Theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 3612/VPUBND-KT 
ngày 14/10/2020). Lập biên bản kiểm tra. 
  2. Điện lực phối hợp với chủ đầu tư: 
  - Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật dự án; 
  - Lập biên bản nghiệm thu đóng điện nếu đạt yêu cầu. 
* Đối với công trình ĐMT còn lại: 
Điện lực phối hợp chủ đầu tư:  
  1. Kiểm tra tính chất, các điều kiện kỹ thuật dự án; 
  2. Lập biên bản nghiệm thu đóng điện nếu đạt yêu cầu. 
 

     
Ghi chú:   
 

- Điện lực: Được hiểu là Công ty Điện lực Quảng Bình hoặc Điện lực cấp huyện trực thuộc. 
- Điện lực tùy theo thực tế công suất lắp đặt của CĐT và hiện trạng lưới điện có thể kết hợp các bước để thuận tiện cho chủ đầu tư ĐMTMN. 
- Các CĐT trước khi thực hiện đầu tư ĐMTMN cần liên hệ với Điện lực sở tại được tư vấn, tránh một số rủi ro trong quá trình đầu tư do thiếu thông 
tin về lưới điện. Đồng thời Điện lực sẽ tư vấn về phương án và công suất lắp đặt hiệu quả. Chủ đầu tư không tự ý đóng điện công trình điện mặt trời 
vào lưới điện bởi sẽ nảy sinh nhiều mối nguy hiểm trong vận hành lưới điện, ảnh hưởng đến sản lượng sử dụng của chủ đầu tư khi chưa được thay thể 
công tơ 2 chiều. 

 Chủ đầu tư 
khắc phục 

 Kiểm tra, 
Nghiệm thu 
đóng điện  

 

Không đạt 

Đạt 

Lắp đặt công tơ 2 chiều, 
ký HĐMBĐ 

 
 


