TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3763/EVN
SPC-TT
Thành phố Hồ Chí
Số:
/EVN
SPC-TT
Thành
Chí Minh,
Minh, ngày
ngày08 tháng
tháng055năm
năm2020
2020
V/v hợp tác phát triển điện mặt trời
mái nhà ở 21 tỉnh thành phía Nam

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp phân phối, lắp đặt hệ thống điện mặt trời
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) là doanh nghiệp nhà nước
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với nhiệm vụ quản lý hoạt động cung
cấp điện và kinh doanh điện năng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam (từ
Ninh Thuận đến Cà Mau không bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh).
Thời gian qua, EVNSPC và các Công ty Điện lực (CTĐL) trực thuộc đã
triển khai phổ biến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông công cộng về
các chủ trương, chính sách khuyến khích lắp đặt điện mặt trời, đặc biệt là điện
mặt trời mái nhà (MTMN) và các thủ tục thực hiện đầu tư trên địa bàn 21 tỉnh
thành phố.
Các CTĐL sẵn sàng lắp đặt (miễn phí) công tơ hai chiều đo đếm điện năng,
ký kết hợp đồng mua lượng điện dư từ hệ thống điện MTMN của hộ dân/doanh
nghiệp phát lên lưới điện; thực hiện (miễn phí) các hồ sơ liên quan việc đấu nối
vào lưới điện, ghi chỉ số, thanh toán tiền điện MTMN đến khách hàng hàng
tháng.
Thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 về việc phê
duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định
hướng đến năm 2030 và triển khai Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành ngày 06/4/2020; trong năm 2020 EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh các hoạt
động truyền thông về lợi ích lắp đặt hệ thống điện MTMN đến hộ sử dụng điện;
phát triển đội ngũ tư vấn đến khách hàng trong lựa chọn lắp đặt hệ thống điện
MTMN, cung cấp các dịch vụ đấu nối, thay công tơ 2 chiều miễn phí.
Qua thư ngỏ này, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẵn sàng tiếp nhận các
giải pháp hợp tác từ Quý doanh nghiệp bao gồm:
(i) Gói dịch vụ hỗ trợ khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
(ii) Gói giải pháp đem lại lợi ích tăng thêm cho người tiêu dùng điện khi lắp
đặt điện MTMN.
(iii)Gói dịch vụ hợp tác với EVNSPC (và các đơn vị trực thuộc) truyền
thông điện MTMN trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam.
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Về khả năng hợp tác:
 Thư ngỏ này là cơ sở tiếp nhận giải pháp hợp tác được gửi một cách tự
nguyện từ Quý Doanh nghiệp và không có bất kỳ một ràng buộc nào về việc phải
ký kết (hoặc hành động tương đương) hợp tác giữa Quý doanh nghiệp với EVN
SPC.
 EVNSPC được quyền phổ biến các giải pháp từ Quý doanh nghiệp cung
cấp đem lại lợi ích cho người sử dụng điện và không phải chịu bất cứ trách
nhiệm gì khi phổ biến đúng nội dung Quý doanh nghiệp đã cung cấp đến
EVNSPC.
 EVNSPC sẽ tham khảo, đánh giá khả năng hợp tác, không giới hạn về
số lượng nhà phân phối với bất kỳ Doanh nghiệp phân phối, lắp đặt hệ thống
điện mặt trời phù hợp với phương thức kinh doanh và phương châm phục vụ
khách hàng của EVNSPC (theo tiêu chí của EVNSPC) mà không phải chịu trách
nhiệm gì đối với Doanh nghiệp phân phối, lắp đặt hệ thống điện mặt trời khác đã
gửi giải pháp hợp tác đến EVNSPC không được lựa chọn hợp tác.
Kính thưa Quý Doanh nghiệp, thư ngỏ này được gửi đến Quý Doanh
nghiệp với mong muốn góp phần vào sự phát triển hệ thống điện MTMN đến
mọi khách hàng, mở rộng mô hình sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ
môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ.
Cám ơn Quý Doanh nghiệp đã quan tâm, vì những hạn chế thông tin,
EVNSPC chỉ có thể gửi thư ngỏ này đến các doanh nghiệp đã giới thiệu và được
biết trên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến thư ngỏ trên website:
https://www.evnspc.vn/ và một số phương tiện truyền thông khác.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin đề nghị hợp tác thỏa các yêu cầu
đã trình bày trên đây. Địa chỉ tiếp nhận các giải pháp từ Quý doanh nghiệp: Tổng
công ty Điện lực miền Nam (Ban Truyền thông), Số 72, đường Hai Bà Trưng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- HĐTV (để báo cáo);
- TGĐ và các PTGĐ;
- Các CTĐL (để phối hợp)
- Các Ban: KD; PC (để phối hợp);
- TTCSKH;
- Lưu: VT, TT.TH.

Nguyễn Văn Lý
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