
 

    Kính gửi:  

- Bộ Tài chính;  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bộ Tư pháp;  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Xây dựng;  

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

-   UBND các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại 

Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo thông tư quy định về 

phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt 

trời và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương 

http://legal.moit.gov.vn/default.aspx?page=document_bill&do=detail&doc_id=1

040&rand=637225606605520303. 

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Bộ Công Thương đề nghị các Cơ quan, Đơn vị cho ý kiến đối với Dự thảo thông 

tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các 

dự án điện mặt trời (bản Dự thảo kèm theo). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ 

Công Thương trước ngày 18 tháng 5 năm 2020 (bản điện tử xin gửi thêm về địa 

chỉ truongnv@moit.gov.vn) để hoàn thiện và ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục: ĐTĐL, ATMT (để góp ý); 

- Vụ: PC, KH (để góp ý); 

- Lưu: VT, ĐL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Quốc Vượng 

  

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:                 /BCT-ĐL 

V/v xin ý kiến Dự thảo thông tư quy 

định về phát triển dự án và hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự 

án điện mặt trời 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2020 
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