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THÔNG BÁO
Kết luận của Thủ tưóng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt
trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp theo Quyết định
số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
ĨẬP ĐOAN OIỆN

Lực VIỆT NAM
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Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
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Thủ tương Chính phủ (Quyểt định 11). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng:
Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng; đại
diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Ke hoạch và
Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây
dựng, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, EVN, phát biểu của các đại biểu dự
họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đã thay mặt Thường trực Chính phủ kết luận như sau:
1. Để đảm bảo cung ứng điện gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững trong bổi cảnh các nguồn tài nguyên hóa thạch trong nước như than, dầu,
khí có giới hạn, Chính phủ đã và đang khuyến khích phát triển các nguồn năng
lượng tái tạo ở nước ta nhất ỉà điện mặt trời. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban
hành Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định sổ 2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11
năm 2015; ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
tại Quyết định 11. Quan điểm chỉ đạo chung là nhằm đạt được các mục tiêu
chiến lược dài hạn về năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng của đất nước,
đồng thời đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế, trong đó có việc tối ưu sử
dụng nguồn lực đất đai, hạn chế tối đa sử dụng đất rừng, tránh tác động lớn đến
giá thành sản xuất điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư Người dân.
Giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời đã thu hút
mạnh mẽ nhiều nhà đầu tư trong nước thuộc các thành phần kinh tế và các nhà
đầu tư nước ngoài tham gia. Báo cáo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực
Việt Nam cho thấy việc đầu tư các dự án điện mặt trời đi vào thực chất; quy mô
các nhà máy hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại là rất
lớn (khoảng 4.500 MW) với tiến độ đầu tư xây dựng nhanh, an toàn, góp phần
bảo vệ môi trường và đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và
nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các kết quả đã được các Bộ, ngành đánh giá tích cực, bổ sung kịp thời
nguồn điện mói cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhiều nguồn điện lớn
đang triển khai bị chậm tiến độ, nhất là một số nhà máy nhiệt điện than có quy mô
công suất lớn. Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế
trong quá trình thực hiện, cụ thể: (i) Quy mô công suất điện mặt trời bổ sung quy
hoạch rất lớn so với dự kiến trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, trong khi đó
nội dung tính toán và cập nhật cơ cấu nguồn điện hệ thống điện quốc gia chưa
được Bộ Công Thương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc triến khai lập quy hoạch
phát triển điện mặt trời quốc gia chậm, thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu câu điêu
hành chung về phát triển điện mặt trời; (ii) Công tác quản lý quy hoạch phát triển
điện mặt trời của Bộ Công Thương còn thiếu tính khoa học và thực tiễn, công tác
dự báo còn nhiều yếu kém; (iii) Chưa có biện pháp kiếm soát hữu hiệu và kịp thời
để tránh làn sóng đầu tư 0 ạt, theo phong trào vào phát triển điện mặt trời, nhất là
việc đầu tư quá mức vào một số khu vực gây rất khó khăn trong truyền tải điện,
giải tỏa công suất các nhà máy điện, ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thong
điện quốc gia và gây ảnh hưởng đến quyền lợi các nhà đầu tư; (iv) Công tác quản
lý đầu tư chưa minh bạch và chưa được quản lý chặt chẽ, đồng bộ.
Bộ Công Thương cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại, hạn chế nêu
trên để tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý phát triển
điện mặt trời cũng như các dạng năng lượng tái tạo khác trong giai đoạn tới.
2. Chính phủ tiếp tục quan tâm phát triển hợp lý nguồn năng lượng tái tạo,
nhất là điện mặt trời có tiềm năng khá lớn ở nước ta. Tuy nhiên, cần phải tính toán
cơ cấu các loại nguồn điện một cách khoa học và bài bản; phải chuyến hắn sang
thực hiện cơ chế đẩu thầu, kiên quyết loại bỏ tình trạng xin - cho; tập trung xử lý
các dự án đã và sắp hoàn thành nhưng không kịp đưa vào vận hành trước ngày
01 tháng 7 năm 2019 đế tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.
3. Việc ban hành giá điện mặt trời áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 tiếp
theo Quyết định số ll/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:
- Chủ trương tập trung cho những nơi có tiềm năng và lợi thế, có điều kiện
phát triến tốt đế đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế; ưu tiên khuyến khích
phát triển hợp lý điện mặt trời trên mái nhà với ưu điểm không yêu cầu diện tích
chiếm đất và đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối; phát triển điện mặt trời phải cân
nhắc, tính toán dài hạn nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược, đảm bảo quy mô
phát triển hợp lý tùng thời kỳ gắn với bảo vệ môi trường.
- Phát triển điện mặt trời phải tuân thủ quy hoạch và đảm bảo cân bằng hệ
thống điện, tránh phát triển ồ ạt gây tác động lớn đến giá thành sản xuất điện toàn
hệ thống điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước - Nhà đầu tư - Người dân,
tuyệt đối chống tham nhũng lợi ích nhóm trong quản lý phát triển, kiên quyết
loại bỏ cơ chế xin - cho; các dự án đầu tư tuyệt đối không được sử dụng công
nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng thấp, tiềm ấn những rủi ro về môi trường.
- Không hồi tố quy định về giá điện đối với các dự án điện mặt trời đã được
áp dụng biếu giá FIT theo Quyết định 11; tạo điều kiện cho phát triển hợp lý và
đảm bảo lợi ích họp pháp cho nhà đầu tư.
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- Thống nhất việc ban hành biểu giá khuyến khích cố định (biểu giá FIT) áp
dụng chung cho điện mặt trời trên mái nhà trong phạm vi cả nước và trong
khoảng thời gian nhất định; xem xét ban hành biểu giá FIT áp dụng đổi với các
dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng đưa
vào vận hành trong năm 2020; đối với các dự án còn lại và các dự án mới sẽ
không tiếp tục áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình
thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự
án điện mặt trời.
- Giá điện mặt trời áp dụng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
thực hiện theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết so 115/NQ-CP ngày
31 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ
tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh té - xấ hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân
giai đoạn 2018 - 2023; áp dụng cho đến khi tỉnh Ninh Thuận đạt đủ quy mô công
suất 2.000 MW hoặc đến hết năm 2020 tùy theo tiêu chí nào đến trước. Giao Bộ
Công Thương và tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm
4. Căn cứ định hướng và nguyên tắc nêu trên, giao Bộ Công Thương chủ trì,
phổi họp với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện
các việc sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2019:
- Rà soát, thống nhất về biểu giá FIT áp dụng đối với điện mặt trời trên mái
nhà bảo đảm phù hợp, tránh bị lợi dụng chính sách để trục lợi (lưu ý thêm về quy
mô công suất tối đa đảm bảo hợp lý...).
- Thống nhất về biểu giá FIT chỉ áp dụng đối với các dự án đã ký Họp đồng
mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong
năm 2020 (có danh sách cụ thể kèm theo hồ sơ). Bộ Công Thương phối hợp với
các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cụ thể danh mục các dự án điện mặt trời áp
dụng biểu giá FIT mới; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính
chính xác danh mục các dự án này đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
- Thống nhất về cơ chế đấu thầu phát triển điện mặt trời, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ để xem xét, ban hành làm cơ sở để thực hiện đối với các dự án còn lại
và các dự án mới.
5. Do có một số nội dung thay đổi so với báo cáo của Bộ Công Thương tại
Tờ trình số 3061/TTr-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019, văn bản số 65/BC-BCT
ngày 18 tháng 6 năm 2019 và vãn bản số 119/BC-BCT ngày 19 tháng 9 năm
2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp thẩm định chặt chẽ, đúng quy định
đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Công Thương
hoàn thiện.
6. Giao Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
- Chủ trì, phối hợp vói ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu
xử lý triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện
mặt trời đang hoạt động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền
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tải hết công suất các nhà máy điện mặt trời đang vận hành thương mại theo quy
định, không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện làm lãng phí nguồn
lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng
điện hiện nay.
- Tiếp tục khẩn trương, tích cực xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của
dự án nhà máy nhiệt điện hiện đang chậm tiến độ để sớm đưa vào hoạt động; kịp
thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
- Tiếp tục rà soát quy định của pháp luật có liên quan, nghiên cứu về cơ chế
đầu tư lưới điện truyền tải theo hướng thí điểm các thành phần kinh tế ngoài nhà
nước tham gia đầu tư để đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư nguồn điện năng lượng
tái tạo và lưới điện, phát huy hiệu quả chung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong
tháng 11 năm 2019.
- Khẩn trương lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) đảm bảo cơ sở khoa học,
cơ cấu nguồn điện hợp lý, khả năng truyền tải và thị trường điện lực cạnh tranh,
khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hợp lý, chắc chắn, sử dụng tiết kiệm
và hiệu quả diện tích mặt đất và mặt nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt trong năm 2020.
7. Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực thường xuyên họp, chỉ đạo,
tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách.
8. Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan nêu cao tinh thần trách
nhiệm, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với các dự án hiện gặp
nhiều khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, tuyệt đối
không để xảy ra thiếu điện trong thời gian tới; triển khai chặt chẽ, đúng pháp luật,
chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm, công khai, minh bạch mọi việc.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan
liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tữớng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, TP, KHĐT, TNMT,
NNPTNT, KHCN, XD;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Narru—
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). nvq ẠjD

KT. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyền Cao Lục
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