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V/v thông báo giá mua điện mặt trời
mái nhà năm 2022.

Kính gửi:
- Các Điện lực trực thuộc;
- Phòng VTCNTT, TCKT.
Căn cứ văn bản số 156/EVN – KD+TCKT ngày 10/01/2022 của Tập Đoàn Điện
lực Việt Nam v/v thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) năm 2022.
Công ty thông báo giá mua điện từ dự án ĐMTMN năm 2022 như sau:
- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ
01/06/2017 đến 30/06/2019 (thực hiện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Chính
Phủ): giá mua điện năm 2022 là 2.164 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
(tương đương 9,35 Uscent/kWh).
- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ
01/07/2019 đến 31/12/2020 (thực hiện theo Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Chính
Phủ): giá mua điện năm 2022 là 1.939 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
(tương đương 8,38 Uscent/kWh).
Công ty yêu cầu các Đơn vị trực thuộc thực hiện việc sau:
1/. Đối với các Điện lực:
- Thông báo rộng rãi giá mua điện ĐMTMN năm 2022 đế n toàn thể CBNV
Điện lực và niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng.
- Phối hợp Phòng VT-CNTT cập nhật trên chương trình CMIS về giá mua điện
ĐMTMN năm 2022.
- Thực hiện thanh quyết toán tiền điện hàng tháng cho khách hàng.
2/. Phòng VT-CNTT:
- Phối hợp Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam cập nhật giá mua
điện ĐMTMN năm 2022 lên chương trình CMIS.
- Đăng tải trên website Công ty công văn 156/EVN-KD+TCKT ngày 10 tháng
01 năm 2022 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam v/v thông báo giá mua điện mặt trời
mái nhà năm 2022.
- Hỗ trợ các Điện lực giải quyết vướng mắc trên chương trình CMIS (nế u có).
3/. Phòng TCKT: Hướng dẫn các Điện lực thực hiện thanh quyết toán tiền điện
ĐMTMN năm 2022.
4/. Phòng Kinh Doanh: Đầu mối phối hợp các Đơn vị liên quan để hỗ trợ và
giải quyết khó khăn vướng mắc của các Điện lực trong quá trình thực hiện.
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5/ Phòng Tổ chức nhân sự:
- Phối hợp Phòng Kinh Doanh, phòng VTCNTT đăng tải website Công ty giá
mua điện từ dự án ĐMTMN 2022.
- Tuyên truyền giá mua điện từ dự án ĐMTMN 2022 trên Báo Cần Thơ và Đài
Phát thanh Truyền hình TP Cần Thơ.
Yêu cầ u các Đơn vi ̣triể n khai thực hiê ̣n ./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Ban Giám đốc Cty (để b/c);
- Các phòng ban Công ty (để biết);
- Lưu: VT, KD (cuongnv.2).
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