
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /EVN SPC-KD
V/v hướng dẫn thực hiện phát triển 

ĐMTMN theo Quyết định số 
13/2020/QĐ-TTg 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2020

                           Kính gửi:      Các Công ty Điện lực thành viên.

          Căn cứ Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 của Bộ Công Thương 

về việc hướng dẫn các vướng mắc thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà. 

         Căn cứ Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 

số 13/2020/QĐ-TTg.  

          Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

- Đơn vị căn cứ theo nội dung hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam tại Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 để thực hiện và cập nhập 

trên trang web của đơn vị. 

- Đối với trường hợp điểm đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà không 

trùng điểm đo đếm thì đơn vị căn cứ vào Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 

32/2014/TT-BCT ngày 10/9/2014 có quy định tính toán bù tổn thất theo phụ lục 

III để tính toán. (Đính kèm mẫu tính toán)   

- Đối với trách nhiệm đầu tư hệ thống đo đếm hệ thống điện mặt trời trên 

mái nhà thì đơn vị thực hiện theo quy định Mục 2 Điều 9 Quyết định số 

13/2020/QĐ-TTg.

- Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam phối hợp với Công 

ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin cập nhập trên chương trình 

CMIS 3.0 các tính năng quản lý theo dõi, khai thác thông tin và thanh toán tiền 

cho các chủ đầu tư có hệ thống điện mặt trời mái nhà bán điện ngành điện. Báo 

cáo Tổng công ty kết quả trước ngày 30/10/2020.

- Các nội dung hướng dẫn Văn bản 2528/EVN SPC-KD ngày 03/4/2019, 

Văn bản 3825/EVN SPC-KD ngày 13/5/2019, Văn bản 5464/EVN SPC-KD 
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ngày 05/7/2019, Văn bản số 4670/ EVN SPC-KD ngày 08/6/2020 của Tổng 

công ty không phù hợp với nội dung tại văn bản này thì thực hiện theo nội dung 

tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị báo cáo Tổng công ty 

(Ban Kinh doanh) để được xem xét và hướng dẫn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Ban KT, KTTT, TT, TCKT, PC;
- Trung tâm chăm sóc khách hàng;
- Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền 
Nam;
- Lưu: VT, KD.ĐQH.
(Đính kèm Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 
22/9/2020  và Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 
19/10/2020)

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Lý
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MẪU TÍNH TOÁN

+ Tính toán điện trở dây dẫn theo nhiệt độ với công thức như sau:
R2 = R1 [1 + α (t2 - t1)] [Ω]

Trong đó:
R1 Điện trở của dây dẫn ở nhiệt độ t1 là 200C 0.3688 Ω/km

với loại dây dẫn được sử dụng là loại dây CV50 mm2

R2 Điện trở của dây dẫn ở nhiệt độ t2 là 250C 0,3760 Ω/km
α Hệ số nhiệt điện trở 0,0039
ℓ Chiều dài của đường dây truyền tải điện 0,9 km
R Điện trở tổng của đường dây truyền tải điện ở nhiệt độ 250C 0,3384 Ω

Với       R = R2 x ℓ     và (R2 = R25
0

C)

+ Hệ số tổn thất trung bình của đường dây dây truyền tải là 

Trong đó:

P
900 kW

PF
950 kW

PTD
50 kW

Cosj Hệ số công suất của hộ lắp ĐMTMN. 0,9

h

4,2 giờ/ngày/kw

A
1.379.700               kWh/năm

U Điện thế định mức tại công tơ đo đếm hộ lắp ĐMTMN 22,00 kV
R Điện trở tổng của đường dây truyền tải điện 0,3384 Ω
Và 

Do đó:
L = 0,000341

+ Lượng điện năng Bên mua phải thanh toán cho Bên bán được tính như sau:
XL = X(1 - L - T)

Trong đó:
XL Lượng điện năng nhận tại điểm đấu nối trong giai đoạn lập hóa đơn, sau khi trừ đi tổn thất trên

đường dây truyền tải và tổn thất máy biến áp tăng áp [kWh]
X Lượng điện năng theo chỉ số công tơ đặt tại hộ sử dụng điện trong giai đoạn lập hóa đơn [kWh]
T Hệ số tổn thất máy biến áp 0 (công tơ đo đếm trung thế)

TÍNH TOÁN BÙ TỔN THẤT ĐIỂM ĐO ĐẾM KHÔNG TRÙNG ĐIỂM ĐẤU NỐI
(Giả sử đường dây  dài 900 m loại dây CV 50 mm2)

= 674                         

Công suất phát gây tổn thất trên đường dây

Số giờ bức xạ của khu vực lấy theo dự án điện mặt trời của văn phòng 
điện lực

Điện năng phát gây tổn thất đường dây hàng năm x h x 365 ngày

Công suất phát của hệ thống điện mặt trời lấy mẫu theo hệ thống của các 
văn phòng điện lực từ 5h30-18h30

Công suất tiêu thụ của nhà máy  từ 5h30-18h30 lấy trung bình 30 ngày
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