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THÔNG TƯ
Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự
kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ u t Điện c ngày 0 tháng 12 năm 2004 và u t s a đổi, ổ sung
một số điều của u t Điện c ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 1 7/201 /NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 201 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của u t Điện c và u t s a
đổi, ổ sung một số điều của u t Điện c;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện

c,

Bộ trưởng Bộ Công Thương an hành Thông tư quy định phương pháp xác
định giá phát điện, trình t kiểm tra hợp đồng mua án điện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về:
a) Phương pháp xác định giá phát điện và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp
dụng cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
a) Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện đấu nối với hệ thống điện quốc
gia có tổng công suất p đ t tr n
các nhà máy điện có công suất p đ t
t
trở xuống tự nguyện tham gia thị trư ng điện, tr các nhà máy thuỷ
điện chiến ược đa mục ti u các nhà máy điện độc ập được đầu tư theo hình
thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và các nhà máy điện sử dụng
năng ượng mới tái tạo (gió địa nhiệt thuỷ triều và sinh khối);

Các nhà máy điện khác khi chưa có cơ chế ri ng do Bộ Công Thương quy
định thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
b) Các tổ chức cá nhân khác có iên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bên bán à Đơn vị phát điện được cấp giấy phép hoạt động điện ực
trong ĩnh vực phát điện.
2. Bên mua à Tập đoàn Điện ực Việt Nam.
3. Chủ đầu tư à tổ chức cá nhân trực tiếp quản ý sử dụng vốn để thực
hiện hoạt động đầu tư dự án nhà máy điện.
4. Công suất tinh à công suất p đ t quy đổi về vị trí đo đếm phục vụ cho
việc thanh toán mua bán điện giữa B n bán và B n mua (k ).
5. Điện năng giao nh n à toàn bộ điện năng B n bán giao cho B n mua tại
các vị trí đo đếm phục vụ cho việc thanh toán mua bán điện giữa B n bán và
Bên mua (kWh).
6. Đơn vị phát điện à đơn vị sở hữu một ho c nhiều nhà máy điện.
7. Đơn vị v n hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia à Trung tâm
Điều độ Hệ thống điện uốc gia ( ).
8. Tổng mức đầu tư d án được phê duyệt ần đầu à tổng mức đầu tư kèm
theo thiết kế cơ sở ần đầu được cơ quan có thẩm quyền ph duyệt theo quy định
tại Nghị định số 12/2 9/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2 9 của Chính phủ về
quản ý dự án đầu tư xây dựng công trình ho c các văn bản thay thế.
9. ốn đầu tư được quyết toán à toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện
trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng được quyết toán và
kiểm toán theo đúng các quy định của Nhà nước. Chi phí hợp pháp à chi phí
được thực hiện trong phạm vi thiết kế dự toán đã ph duyệt kể cả phần điều
chỉnh bổ sung đúng với hợp đồng đã ký kết phù hợp với các quy định của pháp
uật. Vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được
duyệt (ho c được điều chỉnh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền ph duyệt.
10. Năm cơ sở à năm xác định Tổng mức đầu tư dự án được ph duyệt ần
đầu ho c Vốn đầu tư được quyết toán.
11. Nhà máy điện mới à nhà máy điện chưa ký hợp đồng mua bán điện ần
đầu.
12. Các nhà máy điện khác bao gồm nhà máy điện bán phần điện năng sản
xuất dư cho Tập đoàn Điện ực Việt Nam nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ
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trợ hệ thống điện nhà máy nhiệt điện bị giới hạn về cung cấp nhi n iệu chính
ảnh hưởng ớn đến khả năng phát điện.
13. Hai bên à B n bán và B n mua trong hợp đồng mua bán điện.
14. Hợp đồng mua án điện mẫu à hợp đồng mẫu áp dụng cho việc mua
bán điện của t ng nhà máy điện quy định tại Phụ ục Thông tư này.
15. Suất tiêu hao nhiên iệu tinh à khối ượng nhi n iệu ti u hao để sản
xuất một k h điện năng tại điểm giao nhận (kg/k h).
16. Suất hao nhiệt tinh à ượng nhiệt ti u hao để sản xuất một k h điện
năng tại điểm giao nhận (BT /k h ho c k /k h ho c kca /k h).
Chương II
PHƯƠNG PH P X Y

NG GI H P Đ NG MUA B N ĐIỆN
Mục 1

PHƯƠNG PH P X C ĐỊNH GI
H P Đ NG MUA B N ĐIỆN CHO NHÀ M Y ĐIỆN MỚI

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá hợp đồng mua bán điện
1. Giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được xây dựng tr n cơ sở:
a) Chủ đầu tư chi trả các khoản chi phí hợp ý toàn bộ đ i sống kinh tế dự
án;
b) Tỷ suất sinh ợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.
2. Giá hợp đồng mua bán điện của máy nhiệt điện được tính bằng
đồng/k h bao gồm hai thành phần sau:
a) Giá phát điện: do hai b n thoả thuận trong Năm cơ sở và không được
vượt quá khung giá phát điện của máy nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Công
Thương ph duyệt trong Năm cơ sở giá phát điện được xây dựng theo phương
pháp quy định tại Điều 4 Thông tư này;
b) Giá vận chuyển nhi n iệu chính: do hai b n th a thuận trong Năm cơ sở
và được xác định theo phương pháp quy định tại Điều Thông tư này.
3. Giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thuỷ điện à giá phát điện được
tính bằng đồng/k h giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện do hai
b n thoả thuận trong Năm cơ sở và không được vượt quá khung giá phát điện
của nhà máy thuỷ điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ph duyệt trong Năm cơ
sở. Giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thuỷ điện được xác định theo
phương pháp quy định tại Điều 9 Thông tư này.
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4. Giá hợp đồng mua bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thuế tài
nguy n nước phí dịch vụ môi trư ng r ng phí bảo vệ môi trư ng đối với chất
thải r n (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện), chi phí đầu tư đư ng dây truyền
tải và các khoản thuế phí khác theo quy định của Nhà nước (tr các khoản thuế
phí đã được tính trong phương án giá điện).
. Sau khi xác định được Vốn đầu tư được quyết toán bên bán có trách
nhiệm gửi cho b n mua hồ sơ i n quan đến Vốn đầu tư được quyết toán. B n
bán ho c b n mua có quyền y u cầu xác định ại giá hợp đồng mua bán điện
theo các nguy n t c sau:
a) B n bán ho c b n mua có văn bản đề nghị Cục Điều tiết điện ực có ý
kiến về việc hai b n đàm phán ại giá điện và Hợp đồng mua bán điện theo Vốn
đầu tư được quyết toán. Hồ sơ đề nghị gửi Cục Điều tiết điện ực thực hiện theo
quy định tại Điều 22 Thông tư này;
b) Sau khi Cục Điều tiết điện ực có ý kiến b n bán và b n mua thực hiện
đàm phán ại giá hợp đồng mua bán điện theo các nguy n t c sau:
- Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Điều
4 (đối với nhà máy nhiệt điện) và Điều 9 (đối với nhà máy thủy điện) Thông tư
này;
- Các thông số tính toán giá hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Điều
4 (đối với nhà máy nhiệt điện) và Điều 9 (đối với nhà máy thủy điện) Thông tư
này và được cập nhật ại cùng th i điểm xác định Vốn đầu tư được quyết toán;
- Giá phát điện nằm trong khung giá phát điện của năm ập Vốn đầu tư
được quyết toán;
- Giá phát điện áp dụng t ngày vận hành thương mại của nhà máy giá
t ng năm thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này không thực hiện
điều chỉnh giá phát điện t ng năm của các năm trước th i điểm hai b n ký kết
hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện theo giá điện xác định tr n cơ
sở Vốn đầu tư được quyết toán.
Điều 4. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà
máy nhiệt điện
NĐ
C

P

Giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện Năm cơ sở
(đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
PCNĐ = PG + PbVC

1. PG (đồng/k h) à giá phát điện Năm cơ sở và được xác định theo công
thức sau:
PG = FC + FOMCb + VCb
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Trong đó:
Giá cố định bình quân được xác định theo quy định tại Điều
Thông tư này (đồng/k h);

FC:

FOMCb: Giá vận hành và bảo dưỡng cố định Năm cơ sở được hai b n th a
thuận theo quy định tại Điều 6 Thông tư này (đồng/k h);
VCb:

Giá biến đổi Năm cơ sở được xác định theo quy định tại Điều 7
Thông tư này (đồng/k h).

Giá phát điện (PG) không vượt quá khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ
Công Thương ban hành. Trư ng hợp nhà máy nhiệt điện có công suất khác với
công suất của Nhà máy điện chuẩn nhưng ở trong phạm vi ± 1 % công suất của
Nhà máy điện chuẩn áp dụng khung giá của Nhà máy điện chuẩn gần nhất có
cùng công nghệ có cùng số tổ máy.
Đối với các nhà máy nhiệt điện có tổng công suất t 2
trở xuống và
các nhà máy nhiệt điện có công suất khác vượt ngoài phạm vi ± 1 % công suất
của Nhà máy điện chuẩn giá phát điện được xác định cho t ng trư ng hợp cụ
thể theo phương pháp quy định tại Chương này tương ứng với các thông số quy
định tại Phụ ục 1 Thông tư này.
VC

2. Pb (đồng/k h) à giá vận chuyển nhi n iệu chính Năm cơ sở được xác
định theo phương pháp quy định tại Điều Thông tư này.
3. Chi phí chạy thử nghiệm thu của nhà máy nhiệt điện:
a) Đối với chi phí chạy thử nghiệm thu trước giai đoạn nhà máy nhiệt điện
vận hành thương mại: hai b n th a thuận tr n cơ sở Tổng mức đầu tư dự án
được ph duyệt ần đầu.
b) Đối với chi phí chạy thử nghiệm thu phát sinh sau giai đoạn nhà máy
nhiệt điện vận hành thương mại: B n mua có trách nhiệm thanh toán chi phí
nhi n iệu cho B n bán theo quy định.
Điều 5. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy
nhiệt điện
1. Giá cố định bình quân của nhà máy nhiệt điện (FC) được xác định tr n
cơ sở phân tích tài chính của dự án theo các Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2 quy định
tại Phụ ục 2 ban hành kèm theo Thông tư này với tỷ suất sinh ợi nội tại về tài
chính (IRR) không vượt quá 12%. Các thông số đầu vào để xây dựng giá cố
định bình quân của nhà máy nhiệt điện (FC) được xác định theo hướng dẫn tại
Khoản 2 Điều này.
2. Thông số đầu vào chính được sử dụng trong tính toán giá cố định bình
quân của nhà máy nhiệt điện (FC):
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a) Tổng mức đầu tư: được xác định tr n cơ sở Tổng mức đầu tư ần đầu
ho c Vốn đầu tư được quyết toán (đồng); không đưa vào Tổng mức đầu tư của
dự án ho c Vốn đầu tư được quyết toán của dự án các chi phí đầu tư nâng cấp
thiết bị để duy trì vận hành nhà máy điện sau 2 năm vận hành thương mại;
b) Đ i sống kinh tế: được quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này. Trư ng hợp
có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ph duyệt đ i sống kinh tế của
dự án khác với quy định tại Thông tư này áp dụng theo văn bản ph duyệt của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền (năm);
c) Điện năng phát bình quân hàng năm tại đầu cực máy phát: được xác định
theo công suất đầu cực máy phát tại thiết kế được duyệt và số gi vận hành công
suất cực đại bình quân nhiều năm (Tmax) của nhà máy. Trong đó số gi vận hành
công suất cực đại bình quân nhiều năm (T max) của nhà máy được xác định theo
thiết kế được duyệt nhưng không thấp hơn số gi vận hành công suất cực đại
bình quân nhiều năm quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này. Tỷ ệ suy giảm công
suất được tính bình quân cho toàn bộ đ i sống kinh tế của nhà máy điện do hai
b n th a thuận tr n cơ sở các tài iệu kỹ thuật của nhà chế tạo thiết bị. Ri ng đối
với nhà máy tuabin khí điện năng phát bình quân nhiều năm tại đầu cực máy
phát có tính đến khả năng cung cấp khí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ph
duyệt (kWh);
d) Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy, tổn thất
đư ng dây truyền tải điện (nếu có): xác định theo thiết kế cơ sở được duyệt của
nhà máy điện ho c theo tài iệu kỹ thuật của nhà chế tạo thiết bị (%);
đ) Th i gian trích khấu hao t ng nhóm tài sản cố định chính: được xác định
tr n cơ sở bình quân th i gian trích khấu hao tài sản cố định chính của t ng
nhóm tài sản cố định theo khung th i gian trích khấu hao tài sản cố định chính
theo quy định tại Thông tư số 4 /2 1 /TT-BTC ngày 2 tháng 4 năm 2 1 của
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản ý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định ho c văn bản thay thế. Trư ng hợp nếu có văn bản của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cho phép th i gian trích khấu hao tài sản cố định khác với khung
th i gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính áp dụng
th i gian trích khấu hao tài sản cố định tại văn bản của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cho phép (năm);
e) Tỷ ệ vốn chủ sở hữu vốn vay trong Tổng mức đầu tư lần đầu: tỷ ệ vốn
chủ sở hữu trong khoảng t 2 % đến % tỷ ệ vốn vay trong khoảng t 7 %
đến 0%. Trư ng hợp có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ph
duyệt khác với tỷ ệ n u tr n áp dụng theo văn bản ph duyệt của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền (%);
g) Lãi suất vay vốn và th i gian trả nợ vay trong th i gian vận hành: căn cứ
vào Hợp đồng vay vốn ho c các văn bản tài iệu có tính pháp ý giữa Chủ đầu
6

tư và các tổ chức tín dụng ngân hàng cho vay trong đó bình quân ãi suất các
nguồn vốn vay không vượt quá mức trần ãi suất được quy định dưới đây:
- Lãi suất vốn vay ngoại tệ: được xác định bằng giá trị trung bình của ãi
suất hoán đổi đồng Đô a ỹ th i hạn 1 năm trong 6 tháng iền kề th i điểm
các b n đàm phán tr n thị trư ng i n ngân hàng Luân Đôn (LIBOR swaps1)
cộng với tỷ ệ bình quân năm cho dịch vụ phí của các ngân hàng phí bảo ãnh
thuế i n quan à % ho c do Bộ Công Thương công bố;
- Lãi suất vốn vay nội tệ: được xác định bằng trung bình của ãi suất tiền
gửi bằng đồng Việt Nam k hạn 12 tháng trả sau dành cho khách hàng cá nhân
của năm trước iền kề của năm đàm phán xác định tại ngày
tháng 9 hàng
năm, của bốn ngân hàng thương mại (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại
thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ho c đơn vị kế th a hợp pháp của các
ngân hàng này) cộng với tỷ ệ bình quân năm bi n ãi suất à 3,5% ho c do Bộ
Công Thương công bố;
Tổng vốn vay trong tính toán giá điện theo Tổng mức đầu tư ần đầu bằng
tổng mức đầu tư tr vốn chủ sở hữu. Trư ng hợp tổng vốn vay t các Hợp đồng
vay vốn ho c các văn bản tài iệu có tính pháp ý giữa Chủ đầu tư và các tổ
chức tín dụng ngân hàng cho vay thấp hơn tổng vốn vay trong phương án tính
toán giá điện phần vốn vay còn thiếu trong th i gian vận hành sẽ được tính toán
như sau:
- Th i gian trả nợ vay: được xác định tr n cơ sở kế hoạch trả nợ vay theo
tài iệu phân tích tài chính trong thiết kế cơ sở được duyệt trong đó th i gian trả
nợ vay tối thiểu à 1 năm;
- Lãi suất vay vốn: được xác định tr n cơ sở ãi suất vay theo tài iệu phân
tích tài chính trong thiết kế cơ sở được duyệt trong đó bình quân ãi suất các
nguồn vốn vay không vượt quá mức trần ãi suất được quy định như tr n.
h) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp các oại thuế phí khác: được xác
định theo quy định hiện hành.
Điều 6. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng cố định
của nhà máy nhiệt điện
Giá vận hành và bảo dưỡng cố định Năm cơ sở FO Cb (đồng/k h) được
xác định theo công thức sau:
scl
nc
FOMCb = FOMCb + FOMCb

Trong đó:
1

LIBOR swaps được công ố trên trang thông tin điện t : http://www.swap-rates.com
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FOMCscl
b :

Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa ớn
và các chi phí khác của Năm cơ sở, được xác định theo quy
định tại Khoản 1 Điều này (đồng/k h);

FOMCnc
b :

Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công
Năm cơ sở, được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều
này (đồng/k h);

1. Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa ớn và các chi
scl
phí khác của Năm cơ sở FOMCb (đồng/k h) được xác định theo công thức
sau:
FOMCscl
b 

Pt  Tmax

TCscl
x (1  t td ) x (1  k CS )

Trong đó:
TCscl :

Tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác của Năm cơ sở
gồm chi phí sửa chữa ớn, chi phí vật iệu phụ, chi phí dịch
vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác (đồng). Trư ng hợp
không xác định được tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí
khác như tr n các b n áp dụng theo phương pháp tính toán
tại Khoản Điều này;

Pt :

Công suất đầu cực máy phát tại thiết kế được duyệt được xác
định theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều Thông tư này
(kWh);

Tmax:

Số gi vận hành công suất cực đại bình quân nhiều năm của
nhà máy được xác định theo quy định tại điểm c Khoản 2
Điều Thông tư này (k h);

ttd:

Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất của nhà máy được xác định
theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều Thông tư này (%);

kCS:

Tỷ ệ suy giảm công suất được tính bình quân cho toàn bộ đ i
sống kinh tế của nhà máy điện được xác định theo quy định
tại điểm c Khoản 2 Điều Thông tư này (%).

2. Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công Năm cơ sở
FOMCnc
h) được xác định theo công thức sau:
b (đồng/k
FOMCnc
b 

Pt  Tmax

TCnc
x (1  t td ) x (1  k CS )

Trong đó:
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TCnc :

Tổng chi phí nhân công Năm cơ sở gồm chi phí tiền ương
chi phí bảo hiểm xã hội chi phí bảo hiểm y tế và kinh phí
công đoàn các oại phụ cấp kèm theo (đồng). Trư ng hợp
không xác định được tổng chi phí nhân công như tr n các
bên áp dụng theo phương pháp tính toán tại Khoản 4 Điều
này;

Pt :

Công suất đầu cực máy phát tại thiết kế được duyệt được xác
định theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều Thông tư này
(kWh);

Tmax:

Số gi vận hành công suất cực đại bình quân nhiều năm của
nhà máy được xác định theo quy định tại điểm c Khoản 2
Điều Thông tư này (k h);

ttd :

Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất của nhà máy được xác định
theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều Thông tư này (%);

kCS:

Tỷ ệ suy giảm công suất được tính bình quân cho toàn bộ đ i
sống kinh tế của nhà máy điện được xác định theo quy định
tại điểm c Khoản 2 Điều Thông tư này (%).

3. Tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác TCscl (đồng) được tính toán
theo công thức sau:
TCcsl =VĐTXL+TB x kF,scl
Trong đó:
VĐTXL+TB: Tổng vốn đầu tư xây p và thiết bị của nhà máy nhiệt điện
được xác định tr n cơ sở tổng mức đầu tư tính toán giá điện
quy định tại khoản 2 Điều Thông tư này (đồng);
kF,scl:

Tỷ ệ chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác (%) của nhà máy
nhiệt điện kF,scl quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này.

4. Tổng chi phí nhân công TCnc (đồng) được tính toán theo công thức sau:
TCnc =VĐTXL+TB x kF,nc
Trong đó:
VĐTXL+TB: Tổng vốn đầu tư xây p và thiết bị của nhà máy nhiệt điện
được xác định tr n cơ sở tổng mức đầu tư tính toán giá điện
quy định tại khoản 2 Điều Thông tư này (đồng);
kF,nc:

Tỷ ệ chi phí nhân công (%) của nhà máy nhiệt điện kF,nc quy
định tại Phụ ục 1 Thông tư này.
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Điều 7. Phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện
Giá biến đổi của nhà máy điện tại Năm cơ sở VCb (đồng/k h) được xác
định theo công thức sau:
nlc
nlp
k
VCb = VC b + VC b + VC b

Trong đó:
VC nlc
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu chính (than khí) của nhà máy điện tại Năm cơ sở
được xác định theo phương pháp quy định tại Khoản 1 Điều này
(đồng/k h);

VC nlp
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu phụ (dầu) của nhà máy điện tại Năm cơ sở, được xác
định theo phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều này
(đồng/k h);

VC kb :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà
máy điện tại Năm cơ sở được xác định theo phương pháp quy
định tại Khoản Điều này (đồng/k h).

1. Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n
nlc
iệu chính của nhà máy điện tại Năm cơ sở VC b (đồng/k h), được xác định
theo công thức sau:
nlc
nlc
VC nlc
b  HR bq  Pb

Trong đó:
HR nlc
bq :

Suất hao nhi n iệu tinh bình quân của nhi n iệu chính do hai
b n th a thuận tr n cơ sở thông số của nhà chế tạo thiết bị và
được tính tương ứng với mức tải quy định tại Phụ ục 1 Thông tư
này (kg/k h ho c BTU/kWh);

Pbnlc :

Giá nhi n iệu chính Năm cơ sở được quy định như sau:
- Đối với nhi n iệu than nội địa: Giá than à giá tại điểm xếp
hàng của đơn vị cung cấp than bao gồm hao hụt phí quản ý
bảo hiểm (nếu có) nhưng không bao gồm cước vận chuyển
(đồng/tấn). Trư ng hợp nếu hợp đồng mua bán than không tách
được cước vận chuyển nhi n iệu giá nhi n iệu Năm cơ sở được
xác định bằng giá trong hợp đồng mua bán than (đồng/tấn);
- Đối với nhi n iệu than nhập khẩu: Giá than à giá tại cảng xuất
khẩu than (đồng/tấn);
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- Đối với nhi n iệu khí: Giá khí à giá khí tại m (đồng/BT ).
2. Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n
nlp
iệu phụ của nhà máy điện Năm cơ sở VC b (đồng/k h), được xác định theo
công thức sau:
nlp
nlp
VC nlp
b  HR bq  Pb

Trong đó:
HR nlp
bq :

Suất hao nhi n iệu tinh bình quân của nhi n iệu phụ (dầu), do
hai b n thoả thuận tr n cơ sở thông số của nhà chế tạo thiết bị
(kg/kWh);

Pbnlp :

Giá nhi n iệu phụ (dầu) Năm cơ sở bao gồm cả cước vận chuyển
và các oại phí khác theo quy định (đồng/kg).

3. Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà máy
k
điện Năm cơ sở VC b (đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
VC kb 

C vlp  C kd  C k
Pt  (1  k CS )  Tmax

Trong đó:
Cvlp:

Tổng chi phí vật iệu phụ hàng năm của nhà máy điện được xác
định theo khối ượng và đơn giá các oại vật iệu phụ sử dụng cho
phát điện Năm cơ sở (đồng);

Ckd:

Tổng chi phí khởi động bao gồm chi phí nhi n iệu chi phí khác
cho khởi động (đồng); đối với nhà máy nhiệt điện than số ần
khởi động cho phép được tính à 1 ần trong 1 năm ứng với
mỗi trạng thái khởi động; đối với nhà máy điện tuabin khí số ần
khởi động cho phép do hai b n th a thuận tr n cơ sở nhu cầu hệ
thống điện và đ c tính vận hành của nhà máy điện;

Ck:

Chi phí sửa chữa bảo dưỡng thư ng xuy n hàng năm được tính
tr n cơ sở tổng vốn đầu tư xây p và thiết bị của nhà máy điện
tỷ ệ chi phí sửa chữa thư ng xuy n theo quy định tại Phụ ục 1
Thông tư này (đồng);

Pt:

Tổng công suất tinh của nhà máy điện (k );

kCS:

Tỷ ệ suy giảm công suất được tính bình quân cho toàn bộ đ i
sống kinh tế của nhà máy điện được xác định theo quy định tại
điểm c Khoản 2 Điều Thông tư này (%);
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Tmax:

Th i gian vận hành công suất cực đại trong năm tính bình quân
cho nhiều năm trong cả đ i dự án nhà máy điện (gi ) và được
quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này.

Điều 8. Phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của
nhà máy nhiệt điện
VC

Giá vận chuyển nhi n iệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở ( Pb ) được
xác định theo công thức sau (đồng/k h):
v/c
PbVC = HR nlc
bq  Pb

Trong đó:
HR nlc
bq :

Suất hao nhi n iệu bình quân của nhi n iệu chính đối với nhà
máy nhiệt điện than (kg/k h) ho c suất hao nhiệt tinh bình quân
của nhi n iệu chính đối với nhà máy tuabin khí (BT /k h) và
được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

Pbv/c :

giá vận chuyển nhi n iệu chính cho phát điện Năm cơ sở được
tính bằng đồng/kg đối với nhi n iệu than ho c tính bằng
đồng/BT đối với nhi n iệu khí.

Điều 9. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà
máy thủy điện
TĐ
Giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện PC (đồng/k h) được
xác định theo công thức sau:

PCTĐ = FC + FOMCb

Trong đó:
FC:

Giá cố định bình quân của nhà máy được xác định theo phương
pháp quy định tại Điều 1 Thông tư này (đồng/k h);

FOMCb: Giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy được xác định theo
phương pháp quy định tại Điều 11 Thông tư này (đồng/k h).
Điều 10. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy
thủy điện
1. Giá cố định bình quân của nhà máy thủy điện (FC) được xác định tr n cơ
sở phân tích tài chính của dự án theo các Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2 quy định tại
Phụ ục 2 ban hành kèm theo Thông tư này với tỷ suất sinh ợi nội tại về tài
chính (IRR) không vượt quá 12% và các thông số đầu vào theo hướng dẫn tại
Khoản 2 Điều này.
2. Thông số đầu vào được sử dụng trong tính toán giá điện:
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a) Tổng mức đầu tư đ i sống kinh tế tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy
biến áp tăng áp (chưa bao gồm tổn thất đư ng dây truyền tải điện nếu có) tỷ ệ
vốn chủ sở hữu vốn vay th i gian trích khấu hao ãi suất vay vốn và th i gian
trả nợ vay trong th i gian vận hành thuế thu nhập doanh nghiệp các oại thuế
phí khác: được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều Thông tư này;
b) Điện năng phát bình quân nhiều năm tại đầu cực máy phát: điện năng
phát trung bình nhiều năm của nhà máy thủy điện được xác định theo thiết kế cơ
sở được duyệt (k ). Trư ng hợp có văn bản của cơ quan có thẩm quyền ph
duyệt khác áp dụng theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 11. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng của nhà
máy thủy điện
Giá vận hành và bảo dưỡng Năm cơ sở (FOMCb) được xác định theo công
thức sau (đồng/k h):
scl
nc
FOMCb = FOMCb + FOMCb

Trong đó:
FOMCscl
b :

Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa ớn
và các chi phí khác Năm cơ sở, được xác định theo quy định
tại Khoản 1 Điều này (đồng/k h);

FOMCnc
b :

Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công
Năm cơ sở, được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều
này (đồng/k h);

1. Giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa ớn và các chi phí khác
scl
Năm cơ sở ( FOMCb ) được xác định theo công thức sau:
FOMCscl
b 

TCscl
A bq  (1  t td )

Trong đó:
TCscl :

Tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác Năm cơ sở gồm chi
phí sửa chữa ớn, chi phí vật iệu phụ, chi phí dịch vụ mua
ngoài, chi phí bằng tiền khác (đồng). Trư ng hợp không xác
định được tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác như tr n
các b n áp dụng theo phương pháp tính toán tại tại Khoản 3
Điều này;

Abq :

Điện năng phát bình quân hàng năm tại đầu cực máy phát
được xác định theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10
Thông tư này (k h);
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ttd :

Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà
máy được xác định theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1
Thông tư này (%).

2. Giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công Năm cơ sở
nc
( FOMCb ) được xác định theo công thức sau:
FOMCnc
b 

TCnc
A bq  (1  t td )

Trong đó:
TCnc :

Tổng chi phí nhân công Năm cơ sở gồm chi phí tiền ương chi
phí bảo hiểm xã hội chi phí bảo hiểm y tế và kinh phí công
đoàn các oại phụ cấp kèm theo (đồng). Trư ng hợp không
xác định được tổng chi phí nhân công như tr n các b n áp
dụng theo phương pháp tính toán tại Khoản 4 Điều này;

Abq :

Điện năng phát bình quân hàng năm tại đầu cực máy phát
được xác định theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1
Thông tư này (kWh);

ttd :

Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà
máy được xác định theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1
Thông tư này (%).

3. Tổng chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác (TCscl) được tính toán theo
công thức sau:
TCcsl =VĐTXL+TB x kscl
Trong đó:
VĐTXL+TB: Tổng vốn đầu tư xây p và thiết bị của nhà máy thủy điện
được xác định tr n cơ sở tổng mức đầu tư tính toán giá điện
quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này (đồng);
kscl:

Tỷ ệ chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác (%) của nhà máy
thủy điện kscl quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này.

4. Tổng chi phí nhân công (TCnc) được tính toán theo công thức sau:
TCnc =VĐTXL+TB x knc
Trong đó:
VĐTXL+TB: Tổng vốn đầu tư xây p và thiết bị của nhà máy thủy điện
được xác định tr n cơ sở tổng mức đầu tư tính toán giá điện
quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này (đồng);
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knc:

Tỷ ệ chi phí nhân công (%) của nhà máy thủy điện knc quy
định tại Phụ ục 1 Thông tư này.
Mục 2
PHƯƠNG PH P X C ĐỊNH GI PH T ĐIỆN
THEO TỪNG NĂM CỦA H P Đ NG MUA B N ĐIỆN

Điều 12. Nguyên tắc xác định giá cố định từng n m của hợp đồng mua
bán điện
1. Hai b n có quyền áp dụng giá cố định bình quân đã th a thuận cho các
năm trong th i hạn hợp đồng.
Trư ng hợp hai b n thống nhất quy đổi giá cố định bình quân đã th a thuận
thành giá t ng năm trong th i hạn hợp đồng thì việc xác định các mức giá này
phải tuân thủ các nguy n t c quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Tr n cơ sở các điều kiện vay vốn thực tế và khả năng tài chính của dự
án giá cố định của nhà máy nhiệt điện ho c nhà máy thuỷ điện được quy đổi
thành giá t ng năm của hợp đồng mua bán điện ( FC j Giá cố định năm j) với
điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được
hai b n th a thuận và tuân thủ theo các nguy n t c sau:
a) Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá t ng năm là 10%;
b) Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ vay cho đầu tư xây
dựng nhà máy điện theo th i hạn hoàn trả vốn vay; tỷ ệ điều chỉnh giá cố định
của năm cao nhất kể t ngày vận hành thương mại của tổ máy đầu ti n so với
giá cố định bình quân của nhà máy nhiệt điện ho c nhà máy thuỷ điện hai b n đã
th a thuận không vượt quá 1 2 ần.
Điều 13. Nguyên tắc điều chỉnh giá phát điện từng n m trong hợp đồng
mua bán điện
1. Hàng năm căn cứ tổng vốn vay ngoại tệ kế hoạch trả nợ vốn vay ngoại
tệ số iệu trả nợ gốc vay thực tế tỷ giá quy đổi đã được hai b n th a thuận trong
phương án giá điện tỷ giá quy đổi thực hiện năm iền kề trước hai b n thực
hiện tính toán ch nh ệch tỷ giá và đề xuất phương án thanh toán gửi Cục Điều
tiết điện ực kiểm tra trình Bộ Công Thương xem xét quyết định phương án
thanh toán.
2. Các thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy nhiệt
điện và giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy thủy điện được điều chỉnh theo
nguy n t c sau:
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a) Thành phần giá theo chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác được điều
chỉnh theo tỷ ệ trượt chi phí bình quân quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này. Hai
b n nghi n cứu đề xuất cơ chế điều chỉnh thành phần giá theo chi phí sửa chữa
ớn và chi phí khác đối với các hạng mục có nguồn gốc ngoại tệ;
b) Thành phần giá theo chi phí nhân công được điều chỉnh theo biến động
của mức ương tối thiểu vùng tại th i điểm thanh toán.
Điều 14. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy nhiệt điện
tại th i điểm thanh toán
Giá Hợp đồng của Nhà máy điện tại th i điểm thanh toán tiền điện tháng t
năm j PC,j,t (đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
PC, j,t  FC j  FOMCj,t  VC j,t  Pj,VC
t

Trong đó:
FC j :

Giá cố định năm j được xác định theo Khoản 1 Điều này
(đồng/k h);

FOMCj,t : Giá vận hành và bảo dưỡng cố định tháng t, năm j được xác
định theo Khoản 2 Điều này (đồng/k h);
VC j,t :

Giá biến đổi tháng t, năm j được xác định theo Khoản
này (đồng/k h);

Điều

Pj,VC
t :

Giá vận chuyển nhi n iệu chính tháng t, năm j được xác định
theo Khoản 4 Điều này (đồng/k h).

1. Giá cố định năm j ( FC j ) được xác định theo quy định tại Điều 12 Thông
tư này.
2. Giá vận hành và bảo dưỡng cố định tháng t, năm j được xác định theo
công thức sau:
nc
FOMCj,t  FOMCscl
j  FOMCj, t

Trong đó:

FOMCscl
j : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa
chữa ớn và chi phí khác năm j (đồng/k h);
FOMCnc
j, t : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí
nhân công tháng t, năm j (đồng/k h).
a) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa
scl
ớn và chi phí khác FOMCj được xác định theo công thức sau (đồng/k h):
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scl
FOMCscl
j  FOMCb  1  i 

l-1

Trong đó:
FOMCscl
b : Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa ớn và
chi phí khác Năm cơ sở được xác định theo phương pháp quy
định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo
chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác theo quy định tại Phụ ục 1
Thông tư này;

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở
l=1).

b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công
nc
tháng t, năm j ( FOMCj,t ) được xác định theo công thức sau (đồng/k h):
nc
FOMCnc
j, t  FOMCb 

L min, j,t
L min,b

Trong đó:
FOMCnc
b : giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công được
xác định theo phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông
tư này (đồng/k h);
L min, j,t :
L min,b :

ức ương tối thiểu vùng tại th i điểm thanh toán tháng t năm
thứ j (đồng/ngư i/tháng);
ức ương tối thiểu vùng Năm cơ sở (đồng/ngư i/tháng).

3. Giá biến đổi tháng t, năm j VCj,t (đồng/k h) được xác định theo công
thức sau:
nlc
nlp
k
VCj,t = VC j,t + VC j,t + VC j

Trong đó:
VC nlc
j,t :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu chính (than khí) của nhà máy điện tháng t, năm j,
được xác định theo điểm a Khoản này (đồng/k h);

VC nlp
j,t :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu phụ (dầu) của nhà máy điện tháng t, năm j được xác
định theo điểm b Khoản này (đồng/k h);
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VC kj :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của
nhà máy điện năm j được xác định theo điểm c Khoản này
(đồng/k h).

a) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n iệu
nlc
chính (than khí) của nhà máy điện tháng t, năm j VC j,t (đồng/k h) được xác
định theo công thức sau:
VC

nlc
j, t

 VC  (1  k HS, j ) 
nlc
b

Pj,nlct
Pbnlc

Trong đó:
VC nlc
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu chính (than khí) của nhà máy điện Năm cơ sở được
xác định theo phương pháp quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông
tư này (đồng/k h);

kHS,j :

tỷ ệ suy giảm hiệu suất năm thứ j (%);

Pj,nlc
t :

Giá nhi n iệu chính (than, khí) cho phát điện tại th i điểm
thanh toán tháng t năm j được tính bằng đồng/tấn đối với nhiên
iệu than ho c đồng/BT đối với nhi n iệu khí;

Pbnlc :

Giá nhi n iệu chính (than, khí) cho phát điện tại Năm cơ sở
được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này
tính bằng đồng/tấn đối với nhi n iệu than ho c đồng/BT đối
với nhi n iệu khí.

b) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n iệu
nlp
phụ (dầu) của nhà máy điện tháng t năm j VC j,t (đồng/k h) được xác định
theo công thức sau:
VC

nlp
j, t

 VC

nlp
b

 (1  k HS, j ) 

Pj,nlp
t
Pbnlp

Trong đó:
VC nlp
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí
nhi n iệu phụ (dầu) của nhà máy điện Năm cơ sở được xác
định theo phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư
này (đồng/k h);

Pj,nlp
t :

Giá nhi n iệu phụ (dầu) cho phát điện tại th i điểm thanh toán
tháng t năm j (đồng/kg);
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Pbnlp :

Giá nhi n iệu phụ (dầu) cho phát điện tại Năm cơ sở (đồng/kg).

c) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà máy
k
điện năm j VC j (đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
VC kj  VC kb  (1  k HS, j )  (1  i) l1

Trong đó:
VC kb :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của
nhà máy điện Năm cơ sở được xác định theo phương pháp quy
định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động
khác theo tỷ ệ quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này.

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở
l=1).

VC
4. Giá vận chuyển nhi n iệu chính của nhà máy điện tháng t, năm j Pj,t
(đồng/k h) được xác định theo công thức sau:

VC
j, t

P

P

VC
b

 (1  k HS, j ) 

Pj,v/ct
Pbv/c

Trong đó:
PbVC :

Giá vận chuyển nhi n iệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở
được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 9 Thông tư
này (đồng/k h);

Pj,v/c
t :

Giá vận chuyển nhi n iệu chính (than khí) tại th i điểm thanh
toán tháng t, năm j (đồng/tấn đối với nhi n iệu than ho c
đồng/BT đối với nhi n iệu khí);

Pbv/c :

Giá vận chuyển nhiên iệu chính (than, khí) tại Năm cơ sở được
tính bằng đồng/tấn đối với nhi n iệu than ho c đồng/BT đối
với nhi n iệu khí.

5. Tổng chi phí khởi động trong tháng t của nhà máy điện C kdv (đồng)
được xác định theo công thức sau:
S

2

U

C kdv   p u,f,s  (M u, f, s  D u,f,s  C kdk )
s 1 f 1 u 1

Trong đó:
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u:

Thứ tự tổ máy của nhà máy điện;

U:

Số tổ máy của nhà máy điện;

f:

Loại nhi n iệu (đối với nhi n iệu chính f = 1; nhi n iệu phụ f =
2);

s:

Trạng thái khởi động của tổ máy;

S:

Số trạng thái khởi động của tổ máy;

pu,f,s:

Số ần khởi động của tổ máy u sử dụng nhi n iệu f ở trạng thái
khởi động s trong tháng;

Mu,f,s:

Khối ượng nhi n iệu ti u hao than (kg) đối với nhiệt điện than
ho c ượng nhiệt ti u hao của khí (BT ) đối với tuabin khí cho
một ần khởi động của tổ máy u sử dụng nhi n iệu f ở trạng thái
khởi động s;

Du,f,s:

Đơn giá nhi n iệu cho một ần khởi động tổ máy u sử dụng
nhi n iệu f ở trạng thái khởi động s được tính bằng đồng/kg đối
với nhi n iệu than và tính bằng đồng/BT đối với nhi n iệu
khí;

C kdk :

Tổng chi phí khác cho một ần khởi động được tính bằng đồng.

Việc thanh toán chi phí khởi động của nhà máy điện được thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Công Thương quy định vận hành thị trư ng phát điện cạnh tranh ho c các văn
bản thay thế.
Điều 15. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy thủy điện
tại th i điểm thanh toán
Giá Hợp đồng của Nhà máy thủy điện tại th i điểm thanh toán tiền điện
tháng t năm j PC j, t (đồng/kWh) được xác định theo công thức sau:
PCj, t  FCj  FOMCj,t

Trong đó:
FC j :

Giá cố định năm j được xác định theo Khoản 1 Điều này
(đồng/k h);

FOMCj,t : Giá vận hành và bảo dưỡng tháng t, năm j được xác định theo
Khoản 2 Điều này (đồng/k h);

1. Giá cố định năm j ( FC j ): được xác định theo quy định tại Điều 12
Thông tư này.
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2. Giá vận hành và bảo dưỡng tháng t, năm j FOMCj,t (đồng/k h) được
xác định theo công thức sau:
nc
FOMCj,t  FOMCscl
j  FOMCj, t

Trong đó:

FOMCscl
j : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa
ớn và chi phí khác năm j (đồng/k h);
FOMCnc
j : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công
tháng t, năm j (đồng/k h).
a) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa ớn và chi
scl
phí khác FOMCj (đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
scl
FOMCscl
j  FOMCb  1  i 

l1

Trong đó:
FOMCscl
b : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa
ớn và chi phí khác Năm cơ sở được xác định theo Khoản 1
Điều 11 Thông tư này (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí
khác theo tỷ ệ quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này;

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở
l=1).

b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công tháng t,
nc
năm j ( FOMCj,t ) được xác định theo công thức sau (đồng/k h):
nc
FOMCnc
j, t  FOMCb 

L min, j,t
L min,b

Trong đó:
FOMCnc
b : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công
Năm cơ sở được xác định theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư này
(đồng/k h);
L min, j,t :
L min,b :

ức ương tối thiểu vùng tại th i điểm thanh toán tháng t năm
thứ j (đồng/ngư i/tháng);
ức ương tối thiểu vùng Năm cơ sở (đồng/ngư i/tháng).
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Mục 3
PHƯƠNG PH P X C ĐỊNH GI ĐIỆN CỦA
NHÀ M Y ĐIỆN ĐÃ VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI

Điều 16. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện mà Hợp
đồng mua bán điện đã hết th i hạn, nhà máy điện chưa hết đ i sống kinh tế
1. Đối với nhà máy điện đã có giá bình quân cả đ i dự án: giá hợp đồng
mua bán điện áp dụng tiếp cho các năm tiếp theo đến hết đ i sống kinh tế.
2. Đối với nhà máy điện chưa có giá bình quân cả đ i dự án: hai b n đàm
phán th a thuận giá bình quân giá t ng năm t năm Hợp đồng mua bán điện có
hiệu ực đến hết đ i sống kinh tế của Nhà máy hợp đồng mua bán điện tr n cơ
sở quy định tại Thông tư này.
3. Đối với nhà máy điện cổ phần hóa thuộc Tập đoàn Điện ực Việt Nam:
áp dụng quy định tại Khoản 1 ho c Khoản 2 Điều này năm tính toán b t đầu t
th i điểm chuyển sang công ty cổ phần.
Điều 17. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện đã hết
đ i sống kinh tế hoặc khi có dự án đầu tư nâng cấp, thay thế thiết bị sau 20
n m vận hành thương mại
1. Giá của nhà máy thủy điện và giá cố định của nhà máy nhiệt điện đã hết
đ i sống kinh tế được xác định theo nguy n t c đảm bảo cho nhà máy thu hồi
các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện th i gian tính giá theo
chu k sửa chữa ớn thiết bị chính; trư ng hợp có văn bản của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ph duyệt th i gian tính giá áp dụng theo văn bản ph duyệt của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hai b n th a thuận ợi nhuận hợp ý báo cáo
Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện ực xem xét.
2. Giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện đã hết đ i sống kinh tế được xác
định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này.
3. Trư ng hợp nhà máy điện có đầu tư nâng cấp thay thế thiết bị công trình
để duy trì vận hành sau năm vận hành thứ 2 khi có đủ hồ sơ pháp ý, giá hợp
đồng mua bán điện sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp.
Điều 18. Phương pháp xác định giá điện đối với các nhà máy điện khác
1. Tr n cơ sở hướng dẫn tại Thông tư này Tập đoàn Điện ực Việt Nam và
đơn vị phát điện xây dựng phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện
các cơ chế ri ng phù hợp với thực tế của nhà máy trình Cục Điều tiết điện ực
kiểm tra báo cáo Bộ Công Thương xem xét chấp thuận.
2. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương Tập đoàn Điện ực
Việt Nam và đơn vị phát điện thực hiện đàm phán th a thuận thống nhất và
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trình Cục Điều tiết điện ực kiểm tra theo quy định tại Điều 20 Điều 21 Điều
22 Điều 24 Thông tư này.
Chương III
TRÌNH T

ĐÀM PH N

VÀ KIỂM TRA H P Đ NG MUA B N ĐIỆN
Điều 19. p dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu
1. Đối với các nhà máy điện mới tr n cơ sở Hợp đồng mua bán điện mẫu
quy định tại Phụ ục ban hành kèm theo Thông tư này Tập đoàn Điện ực Việt
Nam và Đơn vị phát điện đàm phán th a thuận thống nhất Hợp đồng mua bán
điện giữa hai b n.
2. Đối với các nhà máy điện đã có hợp đồng mua bán điện trư ng hợp một
trong hai b n muốn sửa đổi theo Hợp đồng mua bán điện mẫu quy định tại Phụ
ục ban hành kèm theo Thông tư này, hai b n đàm phán th a thuận báo cáo
Cục Điều tiết điện ực xem xét, kiểm tra có ý kiến theo quy định tại Thông tư
này.
Điều 20. Trình tự đàm phán hợp đồng mua bán điện
1. Chủ đầu tư dự án nhà máy điện có trách nhiệm ập hồ sơ đề nghị đàm
phán hợp đồng mua bán điện gửi B n mua để đàm phán và thực hiện các thủ tục
thẩm định ph duyệt để ký hợp đồng mua bán điện trước khi khởi công dự án.
2. Trong th i hạn 1 ngày àm việc kể t ngày nhận được hồ sơ đề nghị
đàm phán hợp đồng mua bán điện hợp ệ của chủ đầu tư B n mua có trách
nhiệm tổ chức đàm phán hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư. Kết thúc quá
trình đàm phán hợp đồng mua bán điện hai b n phải ký t t dự thảo hợp đồng
mua bán điện.
3. Trong th i hạn
ngày àm việc kể t ngày dự thảo hợp đồng mua bán
điện được ký t t B n mua có trách nhiệm ập hồ sơ trình duyệt hợp đồng mua
bán điện trình Cục Điều tiết điện ực kiểm tra.
4. uá th i hạn 6 tháng kể t ngày B n mua nhận được hồ sơ hợp ệ đề
nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện mà hai b n chưa đạt được th a thuận
cuối cùng B n mua có trách nhiệm ập báo cáo về các nội dung chưa th a thuận
được trình Cục Điều tiết điện ực xem xét có ý kiến. Đối với các vấn đề vượt
thẩm quyền giải quyết Cục Điều tiết điện ực có trách nhiệm báo cáo Bộ Công
Thương xem xét có ý kiến.
Điều 21. Hồ sơ đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện
1. Hồ sơ đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện
mới gồm các tài iệu sau:
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a) Công văn đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện;
b) Dự thảo hợp đồng mua bán điện theo mẫu quy định tại Phụ ục 3 ban
hành kèm theo Thông tư này;
c) uyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo thuyết minh và báo cáo
thẩm định dự án đầu tư nhà máy của tư vấn độc ập các tài iệu kèm theo;
d) uyết định ph duyệt Tổng mức đầu tư ần đầu của dự án và các nội
dung chính trong thiết kế cơ sở của dự án đầu tư có i n quan đến việc đàm phán
hợp đồng mua bán điện báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở; báo cáo quyết toán
báo cáo kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành quyết định ph duyệt kết quả quyết
toán kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền (sau khi dự
án hoàn thành);
đ) Th a thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia kèm theo
phương án đấu nối của nhà máy điện; th a thuận SC D /E S và hệ thống
thông tin điều độ; th a thuận hệ thống rơ e bảo vệ và tự động;
e) Hợp đồng vay vốn ho c các văn bản tài iệu có tính pháp ý giữa Chủ
đầu tư và các các b n cho vay kế hoạch ho c thực tế giải ngân các nguồn vốn
vay;
g) Hợp đồng cung cấp nhi n iệu cho nhà máy điện quy định rõ giá nhi n
iệu cho phát điện cước vận chuyển nhi n iệu và các phụ phí kèm theo điểm
giao nhận nhi n iệu và th i hạn cung cấp nhi n iệu;
h) Tài iệu tính toán tổn thất công suất và điện năng của máy biến áp
đư ng dây truyền tải t nhà máy điện đến điểm đấu nối với hệ thống điện quốc
gia và tài iệu tính toán điện tự dùng trong nhà máy điện;
i) Tài iệu tính suất hao nhi n iệu đối với nhà máy điện than ho c suất hao
nhiệt đối với nhà máy điện khí;
k) Phương án giá bán điện được xác định theo phương pháp quy định tại
ục 1 và ục 2 Chương II Thông tư này;
) Các tài iệu i n quan khác.
2. Hồ sơ đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện cho các nhà máy điện
hiện có gồm các tài iệu sau:
a) Công văn đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện;
b) Dự thảo hợp đồng mua bán điện theo mẫu quy định tại Phụ ục
hành kèm theo Thông tư này;

ban

c) Hồ sơ hợp đồng mua bán điện hiện có;
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d) Hồ sơ kỹ thuật của nhà máy số iệu kỹ thuật hệ thống SC D /E S hệ
thống rơ e bảo vệ và tự động đ c tính vận hành P- các tổ máy tới th i điểm
hiện tại;
đ) Hợp đồng cung cấp nhi n iệu cho nhà máy điện;
e) Phương án giá bán điện của nhà máy được xác định theo quy định tại
ục 1 và ục 2 Chương II Thông tư này;
g) Báo cáo tài chính có kiểm toán của nhà máy điện của năm gần nhất tính
tới th i điểm đàm phán hợp đồng mua bán điện.
Điều 22. Hồ sơ đề nghị cho đàm phán lại giá điện và hợp đồng mua
bán điện và hồ sơ trình kiểm tra hợp đồng mua bán điện
1. Hồ sơ đề nghị cho đàm phán ại giá điện và hợp đồng mua bán điện theo
Vốn đầu tư quyết toán gồm:
a) Công văn đề nghị cho đàm phán ại giá điện và hợp đồng mua bán điện;
b) uyết định ph duyệt Tổng mức đầu tư cuối cùng của dự án; báo cáo
quyết toán báo cáo kiểm toán công trình; quyết định ph duyệt kết quả quyết
toán kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền.
2. Hồ sơ trình kiểm tra hợp đồng mua bán điện gồm:
a) Văn bản đề nghị kiểm tra hợp đồng mua bán điện;
b) Dự thảo hợp đồng mua bán điện đã được hai b n ký t t;
c) Bảng tính giá hợp đồng mua bán điện được ập dưới dạng exce ;
d) Các tài iệu i n quan đến tính toán giá hợp đồng mua bán điện theo quy
định tại Điều 21 Thông tư này;
đ) Thuyết minh giải trình các nội dung sửa đổi bổ sung khác với hợp đồng
mua bán điện mẫu được hai b n th a thuận đưa vào nội dung hợp đồng.
Điều 23. Trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
1. Sau khi kết thúc đàm phán hợp đồng mua bán điện B n mua có trách
nhiệm ập hồ sơ đề nghị kiểm tra hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Điều
22 Thông tư này trình Cục Điều tiết điện ực kiểm tra. B n bán và Bên mua có
trách nhiệm báo cáo giải trình các nội dung i n quan.
2. Trong th i hạn
ngày àm việc kể t ngày nhận được hồ sơ đề nghị
kiểm tra hợp đồng mua bán điện Cục Điều tiết điện ực có trách nhiệm kiểm tra
tính hợp ệ của hồ sơ và có văn bản y u cầu B n mua và B n bán bổ sung các tài
iệu còn thiếu theo quy định.
3. Trong th i hạn
ngày àm việc kể t ngày nhận được hồ sơ đề nghị
kiểm tra hợp đồng mua bán điện hợp ệ Cục Điều tiết điện ực có trách nhiệm
kiểm tra và có ý kiến về hợp đồng mua bán điện.
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4. Trong th i hạn
ngày àm việc kể t ngày có ý kiến kiểm tra hợp đồng
mua bán điện hai b n có trách nhiệm ký chính thức hợp đồng mua bán điện.
Trư ng hợp quá th i hạn quy định tại Khoản Điều này mà Cục Điều tiết điện
ực chưa có ý kiến đối với hợp đồng mua bán điện hai b n được phép ký chính
thức hợp đồng mua bán điện theo các nội dung đã th a thuận. B n mua có trách
nhiệm gửi 01 (một) bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký cho Cục Điều tiết
điện ực để ưu và theo dõi thực hiện.
5. Hợp đồng mua bán điện được xem à đã được kiểm tra khi đáp ứng các
y u cầu sau:
a) Giá phát điện của nhà máy điện nằm trong khung giá phát điện do Bộ
Công Thương ban hành;
b) Giá t ng năm trong hợp đồng được xác định phù hợp với các nguy n t c
quy định tại Điều 12 Thông tư này;
c) Các nội dung của hợp đồng mua bán điện phù hợp với nội dung của hợp
đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công Thương ban hành;
d) Giải trình đầy đủ các sửa đổi ho c bổ sung các nội dung khác với nội
dung quy định tại hợp đồng mua bán điện mẫu.
6. Trư ng hợp nhà máy điện có giá đàm phán vượt khung giá phát điện do
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hai b n có trách nhiệm giải trình cho Cục
Điều tiết điện ực chi tiết các hạng mục chi phí đã thống nhất trong quá trình
đàm phán. Cục Điều tiết điện ực có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công
Thương xem xét giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.
Điều 24.

a đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện

1. Trư ng hợp có thay đổi về pháp uật chính sách do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban hành àm ảnh hưởng bất ợi đến ợi ích hợp pháp của b n bán và
b n mua căn cứ đề xuất của b n bán ho c b n mua có văn bản đề nghị Cục Điều
tiết điện ực cho phép đàm phán ại giá điện. Đối với các vấn đề vượt thẩm
quyền, Cục Điều tiết điện ực có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Công
Thương xem xét giải quyết.
Sau khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện ực,
hai b n tiến hành đàm phán th a thuận thống nhất ký t t hợp đồng sửa đổi bổ
sung của hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước.
2. Sau khi kết thúc đàm phán hợp đồng sửa đổi bổ sung b n mua có trách
nhiệm ập hồ sơ đề nghị Cục Điều tiết điện ực kiểm tra. Hồ sơ đề nghị kiểm tra
hợp đồng sửa đổi bổ sung gồm:
a) Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện đã ký t t;

26

b) Giải trình các sửa đổi bổ sung của hợp đồng mua bán điện và các tài iệu
chứng minh kèm theo;
c) Bảng tính giá hợp đồng mua bán điện mới được ập dưới dạng bảng
exce (nếu có sửa đổi giá hợp đồng mua bán điện).
. Th i hạn đàm phán th i hạn kiểm tra hợp đồng sửa đổi bổ sung thực
hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 23 Thông tư này.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
1. Kiểm tra có ý kiến về hợp đồng mua bán điện và các hiệu chỉnh bổ sung
hợp đồng của các nhà máy điện.
2. Hướng dẫn và giải quyết các vướng m c phát sinh trong quá trình đàm
phán hợp đồng mua bán điện giữa các b n.
3. Hàng năm tổng hợp ý kiến của các đơn vị về thông số đầu vào tính giá
hợp đồng mua bán điện quy định tại Phụ ục 1 Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ
Công Thương xem xét quyết định sửa đổi bổ sung (nếu có).
4. Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
mua bán điện trong trư ng hợp hai b n th a thuận thực hiện giải quyết tranh
chấp tại Cục Điều tiết điện ực.
5. Sau khi nhận được báo cáo của Tập đoàn Điện ực Việt Nam Cục Điều
tiết điện ực tiến hành kiểm tra tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương xem xét
quyết định việc thanh toán chi phí ch nh ệch tỷ giá các nhà máy điện.
6. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện hợp
đồng mua bán điện năm iền kề trước đó giữa Tập đoàn Điện ực Việt Nam với
các đơn vị phát điện các vướng m c trong quá trình triển khai thực hiện hợp
đồng mua bán điện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét quyết định các
phương án giải quyết vướng m c đối với hợp đồng mua bán điện.
Điều 26. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
1. Trình Cục Điều tiết điện ực kiểm tra hợp đồng mua bán điện theo quy
định chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác hợp ý hợp ệ của số iệu tài
iệu cung cấp.
2. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, chủ trì phối hợp với các Chủ đầu tư
tính toán ch nh ệch tỷ giá trong thực hiện Hợp đồng mua bán điện của năm iền
kề trước đó theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này báo cáo Cục Điều
tiết điện ực kiểm tra.
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3. Định k hàng năm xem xét và đề xuất với Cục Điều tiết điện ực điều
chỉnh các thông số đầu vào tính giá hợp đồng mua bán điện quy định tại Phụ ục
1 Thông tư này và các nội dung khác trong Thông tư này (nếu có).
4. Trước ngày 1 tháng 01 hàng năm tổng hợp báo cáo Cục Điều tiết điện
ực tình hình thực hiện hợp đồng mua bán điện năm iền kề trước với các đơn vị
phát điện vướng m c trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng mua bán
điện đề xuất các giải pháp giải quyết (nếu có).
Điều 27. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm:
a) Đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Thông tư
này;
b) Cung cấp đầy đủ các thông tin chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính
xác hợp ý hợp ệ của số iệu tài iệu cung cấp cho các đơn vị cơ quan i n
quan trong quá trình đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
2. Kể t ngày vận hành thương mại của tổ máy đầu ti n định k hàng quý
Chủ đầu tư các nhà máy điện báo cáo Cục Điều tiết điện ực tình hình thực hiện
thanh toán tiền điện theo biểu mẫu quy định tại Phụ ục 4 Thông tư này.
3. Trước ngày 1 tháng 01 hàng năm Chủ đầu tư các nhà máy điện báo
cáo Cục Điều tiết điện ực tình hình thực hiện hợp đồng mua bán điện năm iền
kề trước với Tập đoàn Điện ực Việt Nam vướng m c trong quá trình triển khai
thực hiện hợp đồng mua bán điện đề xuất các giải pháp giải quyết (nếu có).
4. Trước ngày 1 tháng 01 hàng năm, phối hợp với Tập đoàn Điện ực Việt
Nam tính toán ch nh ệch tỷ giá trong thực hiện Hợp đồng mua bán điện của
năm iền kề trước đó theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này báo cáo
Cục Điều tiết điện ực kiểm tra.
Điều 28. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu ực thi hành kể t ngày 03 tháng 02 năm 2015,
thay thế Thông tư số 41/2 1 /TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2 1 của Bộ
Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự thủ tục
xây dựng ban hành khung giá phát điện và ph duyệt hợp đồng mua bán điện.
2. Đối với giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện đang trong quá
trình đàm phán trước ngày Thông tư này có hiệu ực theo phương pháp hướng
dẫn tại Thông tư số 41/2 1 /TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2 1 của Bộ Công
Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự thủ tục xây
dựng ban hành khung giá phát điện và ph duyệt hợp đồng mua bán điện hai
b n báo cáo Bộ Công Thương Cục Điều tiết điện ực xem xét hướng dẫn cụ
thể.
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3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng m c tổ chức cá nhân có
trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ các Phó Thủ tướng;
- Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Tập đoàn Điện ực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí uốc gia Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các Tổng công ty Phát điện;
- Công báo;
- ebsite Chính phủ; Bộ Công Thương;
- Lưu: VT PC ĐTĐL.
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Phụ lục 1
CÁC THÔNG Ố ĐƯ C Ử ỤNG TÍNH TOÁN
GI H P Đ NG MUA B N ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 56/2014/TT-BCT
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Hạng mục

TT

Thông số

I

Đ i sống kinh tế

1

Nhà máy nhiệt điện than

2

Nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp

2 năm

3

Nhà máy thuỷ điện

4 năm

II

Tỷ lệ chi phí vận hành và bảo dưỡng của nhà máy
nhiệt điện (%)

1

Tỷ ệ chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác (kF,scl)

năm

1.1

Nhà máy nhiệt điện than

1.2

Nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp

2

2,5%
4,37%

Tỷ ệ chi phí nhân công (kF,nc)

2.1

Nhà máy nhiệt điện than

1,5%

2.2

Nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp

1,9%

III

Tỷ lệ chi phí vận hành và bảo dưỡng của nhà máy
thuỷ điện (%)

1

Tỷ ệ chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác (kscl)

1.1

Quy mô công suất t 150 MW trở xuống

1,2%

1.2

Quy mô công suất t 1 1

đến 300MW

0,9%

1.3

Quy mô công suất t 301

trở n

0,6%

2

Tỷ ệ chi phí nhân công (knc)

2.1

Quy mô công suất t 150 MW trở xuống

0,8%

2.2

Quy mô công suất t 1 1

đến 300MW

0,5%

3.3

Quy mô công suất t 301

trở n

0,3%
1

TT

Hạng mục

IV

ố gi vận hành công suất cực đại trong n m được
tính bình quân cho cả đ i dự án - Tmax (gi )

Thông số

1

Nhà máy nhiệt điện than

6.500

2

Nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp

6.000

V

Tỷ lệ suy giảm hiệu suất bình quân trong đ i sống
kinh tế của nhà máy nhiệt điện (%)

1

Nhà máy nhiệt điện than

2

Nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp

VI

1,3%
3%

Tỷ lệ chi phí s a chữa bảo dưỡng thư ng xuyên
hàng n m (%)

1

Nhà máy nhiệt điện than

0,8%

2

Nhà máy tua bin khí chu trình hỗn hợp

0,8%

VII

Biên lãi suất vốn vay (%/n m)

1

Biên lãi suất vốn vay ngoại tệ

%/năm

2

Bi n ãi suất vốn vay nội tệ

%/năm

VIII

Tỷ lệ trượt chi phí bình quân (%/n m)

1

Tỷ ệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo
chi phí sửa chữa ớn và chi phí khác

2 %/năm

2

Tỷ ệ trượt thành phần giá biến đổi theo biến động khác

2 %/năm

XI

Mức tải bình quân của nhà máy nhiệt điện

85%

2

Phụ lục 2
C C MẪU BIỂU PH N TÍCH TÀI CHÍNH CỦA
N
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Biểu 1 - ự toán kết quả kinh doanh
Đơn vị tính:……………
Nội dung

STT
I

N m N+1

N m N+2

…

Tổng cộng

Tổng thu nhập

1

Doanh thu t bán điện

2

Lợi ích khác thu được t dự án (nếu có)

3

Trợ giá (nếu có)

II

N mN

Tổng chi phí

1

Chi phí khấu hao tài sản cố định

2

Chi phí vận hành và bảo dưỡng

3

Chi phí khác (nếu có)

4

Chi phí lãi vay

III

Lợi nhuận trước thuế (I)-(II)

IV

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế (III)-(IV)
Ghi chú: - Doanh thu từ án điện chưa ao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng và các oại
thuế phí khác (nếu có).
- Biểu 01 p từ năm ắt đầu có thu nh p.
V

1

Biểu 2- òng tích lũy tài chính và các chỉ tiêu tài chính
STT
Nội dung
I
Nguồn
1
Doanh thu t bán điện
2
3
4
5
II
1
2

…

N m N-1

N mN

Đơn vị tính:……………
N m N+1
…
Tổng cộng

Lợi ích khác thu được t dự án (nếu có)
Trợ giá (nếu có)
Giá trị còn ại của Tài sản cố định (tính vào năm
cuối dự án)
Giá trị thu hồi vốn ưu động (tính vào năm cuối
dự án)
dụng
Vốn chủ sở hữu vốn vay (phân bổ theo tiến độ
dự án)
Chi phí khác (nếu có)

3

Trả gốc vay

4

Chi phí lãi vay

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tích lũy tài chính (I)-(II)
Tích lũy tài chính chiết khấu
Tích lũy tài chính chiết khấu lũy kế
Ghi chú: - Doanh thu từ án điện chưa ao gồm thành phần v n hành và ảo dưỡng, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên
nước, phí môi trường rừng và các oại thuế phí khác (nếu có).
- Biểu 02 p từ năm ắt đầu xây d ng.
5
III
IV
V

2

Phụ lục 3
H P Đ NG MUA B N ĐIỆN MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 56/2014/TT-BCT
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H P Đ NG MUA B N ĐIỆN
NHÀ M Y ĐIỆN ……………………………………

Giữa
CÔNG TY [tên công ty]
(BÊN BÁN)
- và TẬP ĐOÀN ĐIỆN L C VIỆT NAM
(BÊN MUA)

HỢP ĐỒNG SỐ: ……./2 …/HĐ-N Đ-[t n Nhà máy điện]

Hà Nội, tháng …/20..…

2

MỤC LỤC

Điều 1.

Định nghĩa .......................................................................................

Điều 2.

Hiệu ực và th i hạn Hợp đồng.......................................................

Điều 3.

ua bán điện năng ..........................................................................

Điều 4.

Cam kết thực hiện ...........................................................................

Điều 5.

Nghĩa vụ của B n bán trước ngày vận hành thương mại ...............

Điều 6.

Trách nhiệm đấu nối và hệ thống đo đếm ......................................

Điều 7.

Điều độ và vận hành Nhà máy điện ................................................

Điều 8.

Lập hoá đơn và thanh toán ..............................................................

Điều 9.

Vi phạm Hợp đồng và chế tài áp dụng ...........................................

Điều 10.

Chấm dứt và đình chỉ thực hiện Hợp đồng .....................................

Điều 11.

Giới hạn trách nhiệm pháp ý và bồi thư ng thiệt hại ....................

Điều 12.

Các trư ng hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm ...........

Điều 13.

Giải quyết tranh chấp ......................................................................

Điều 14.

Tái cơ cấu ngành điện và chuyển giao quyền và nghĩa vụ .............

Điều 15.

Lưu giữ hồ sơ và cung cấp thông tin ..............................................

Điều 16.

Các chi phí khác ..............................................................................

Điều 17.

Đại diện có thẩm quyền và trao đổi thông tin.................................

Điều 18.

Bảo mật thông tin ............................................................................

Điều 19.

Các thoả thuận khác ........................................................................

Phụ ục I. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦ NHÀ
Phụ ục II. HỆ THỐNG ĐO ĐẾ

ÁY ĐIỆN ...................................

VÀ TH THẬP SỐ LIỆ ....................................

Phụ ục III. THỎ TH ẬN CÁC ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH ......................................
Phụ ục IV. THỎ TH ẬN HỆ THỐNG SC D /E S THÔNG TIN LIÊN LẠC,
RƠ LE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ..................................................................................
Phụ ục V. GIÁ

BÁN ĐIỆN TIỀN ĐIỆN TH NH TOÁN ..............................

Phụ ục VI. CÁC THÔNG SỐ CHÍNH TRONG TÍNH TOÁN GIÁ ĐIỆN ................
Phụ ục VII. CÁC
Phụ ục VIII.

ỐC TIẾN ĐỘ DỰ ÁN .................................................................

Y TRÌNH THỬ NGHIỆ

CÔNG S ẤT TIN CẬY .......................
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H P Đ NG MUA B N ĐIỆN
Căn cứ Luật Điện ực ngày
tháng 12 năm 2 4 và Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật Điện ực ngày 2 tháng 11 năm 2 12;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2

;

Căn cứ Nghị định số 1 7/2 1 /NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ực;
Căn cứ Thông tư số /2 14/TT-BCT ngày 2 tháng 1 năm 2 14 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trư ng phát điện cạnh
tranh;
Căn cứ Thông tư số …./2 14/TT-BCT ngày … tháng … năm … của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện trình
tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;
Căn cứ nhu cầu mua bán điện của hai b n
Hôm nay ngày ……. tháng ……. năm ……. tại ……………. .
Chúng tôi gồm:

Bên bán: _________________________________________________
Địa chỉ: __________________________________________________
Điện thoại: ____________________Fax: _______________________
ã số thuế: _______________________________________________
Tài khoản: ___________________ Ngân hàng ___________________
________________________________________________________
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Đại diện: _________________________________________________
Chức vụ: ___________________________ được sự ủy quyền của ____
________________________________________ theo văn bản ủy quyền
số _______________________ ngày _____ tháng _____ năm _______

Bên mua: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: __________________________________________________
Điện thoại: ____________________Fax: _______________________
ã số thuế: _______________________________________________
Tài khoản: ___________________ Ngân hàng ___________________
________________________________________________________
Đại diện: _________________________________________________
Chức vụ: ___________________________ được sự ủy quyền của ____
________________________________________ theo văn bản ủy quyền
số _______________________ ngày _____ tháng _____ năm _______
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Cùng nhau thống nhất Hợp đồng mua bán điện cho Nhà máy điện theo
các nội dung sau:
Điều 1. Định nghĩa
Trong Hợp đồng này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bên bán là Công ty [….] sở hữu Nhà máy điện.
2. Bên mua à Tập đoàn Điện ực Việt Nam.
3. Chu kỳ giao dịch à chu k tính toán giá điện năng tr n thị trư ng
điện trong khoảng th i gian 1 gi tính t phút đầu ti n mỗi gi .
4. Công suất khả dụng công ố là mức công suất sẵn sàng của tổ máy
ho c Nhà máy điện tại một th i điểm xác định do B n bán công bố.
5. Điểm đấu nối à điểm nối trang thiết bị ưới điện và Nhà máy điện
của Công ty phát điện vào Hệ thống điện quốc gia.
6. Điểm giao nh n điện là điểm đo đếm để xác định sản ượng điện
năng của B n bán giao cho B n mua.
7. Đơn vị v n hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia à đơn vị
chỉ huy điều khiển quá trình phát điện truyền tải điện phân phối điện trong
hệ thống điện quốc gia điều hành giao dịch thị trư ng điện.
8. Giá công suất thị trường à mức giá cho một đơn vị công suất tác
dụng xác định cho mỗi chu k giao dịch áp dụng để tính toán khoản thanh
toán công suất cho các đơn vị phát điện trong thị trư ng điện.
9. Giá điện năng thị trường à mức giá cho một đơn vị điện năng xác
định cho mỗi chu k giao dịch áp dụng để tính toán khoản thanh toán điện
năng cho các đơn vị phát điện trong thị trư ng điện.
10. Hệ thống điện quốc gia à hệ thống các trang thiết bị phát điện ưới
điện và các trang thiết bị phụ trợ được i n kết với nhau và được chỉ huy
thống nhất trong phạm vi cả nước.
11. Hệ thống đo đếm chính à hệ thống bao gồm tất cả các thiết bị đo
đếm (công tơ máy biến dòng điện đo ư ng máy biến điện áp đo ư ng) và
mạch điện nhị thứ đấu nối giữa các thiết bị này được p đ t tại các vị trí theo
sự th a thuận của hai b n dùng àm căn cứ chính để xác định sản ượng điện
năng giao nhận.
12. Hệ thống đo đếm d phòng à hệ thống bao gồm tất cả các thiết bị đo
đếm (công tơ máy biến dòng điện đo ư ng máy biến điện áp đo ư ng) và
mạch điện nhị thứ đấu nối giữa các thiết bị này được p đ t tại các vị trí theo
sự th a thuận của hai b n với mục đích kiểm tra và dự phòng cho Hệ thống đo
đếm chính gồm các thiết bị độc ập với Hệ thống đo đếm chính nhưng có tính
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năng và ti u chuẩn kỹ thuật tương đương với các thiết bị của Hệ thống đo
đếm chính.
13. Hợp đồng à Hợp đồng mua bán điện này bao gồm các Phụ ục và
các sửa đổi bổ sung sau này.
14. ệnh điều độ à ệnh chỉ huy, điều khiển chế độ vận hành hệ thống
điện trong th i gian thực.
15. Ngày à ngày dương ịch.
16. Ngày v n hành thương mại của tổ máy à ngày tổ máy của Nhà máy
điện sẵn sàng bán điện cho B n mua và đáp ứng các điều kiện sau:
a) Nhà máy điện hoàn thành thử nghiệm công suất tin cậy ban đầu đối
với tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện ho c thử nghiệm nghiệm thu
công suất đầy tải đối với tổ máy phát điện nhà máy thuỷ điện;
b) Nhà máy điện đã được cấp giấy phép hoạt động điện ực trong ĩnh
vực phát điện;
c) Hai b n chốt chỉ số công tơ để b t đầu thanh toán theo giá toàn phần
trong giai đoạn Thị trư ng phát điện cạnh tranh.
17. Ngày v n hành thương mại của Nhà máy điện à ngày vận hành
thương mại tổ máy phát điện cuối cùng và Nhà máy điện được cấp giấy phép
hoạt động điện ực trong ĩnh vực phát điện cho tất cả các tổ máy phát điện.
18. Nhà máy điện à Nhà máy điện [tên Nhà máy điện] có tổng công suất
p đ t à […]
bao gồm […] tổ máy công suất mỗi tổ máy à […]
được xây dựng tại [địa điểm của nhà máy].
19. Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thu t ngành điện à những quy chuẩn kỹ
thuật ngành điện b t buộc thực hiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của
Việt Nam ban hành và các quy định ti u chuẩn thông ệ được áp dụng trong
ngành điện của các tổ chức quốc tế các nước khác ban hành phù hợp với quy
định pháp uật Việt Nam.
20. Thiết ị đấu nối à đư ng dây tải điện hệ thống thiết bị đo đếm điều
khiển rơ e bảo vệ thiết bị đóng c t hệ thống thông tin i n ạc và công trình
xây dựng đồng bộ cho việc đấu nối Nhà máy điện đến Điểm đấu nối.
21. Thị trường phát điện cạnh tranh à thị trư ng điện cấp độ đầu ti n
quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Luật Điện ực và hoạt động theo uy
định vận hành thị trư ng phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.
Điều 2. Hiệu lực và thời hạn Hợp đồng
1. Hiệu lực Hợp đồng
Hợp đồng có hiệu ực t ngày được đại diện có thẩm quyền của hai b n
ký chính thức tr trư ng hợp các b n có th a thuận khác.
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2. Th i hạn Hợp đồng
Tr khi gia hạn ho c chấm dứt Hợp đồng trước th i hạn th i hạn Hợp
đồng được quy định như sau:
a) Đối với Nhà máy điện mới ho c Nhà máy điện hiện có đang còn nghĩa
vụ trả các khoản nợ dài hạn cho đầu tư xây dựng Nhà máy điện: Th i hạn
Hợp đồng kể t ngày Hợp đồng có hiệu ực đến th i điểm muộn hơn của một
trong hai th i điểm sau:
(i) Ngày kết thúc hoạt động của Thị trư ng phát điện cạnh tranh do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
(ii) 1 năm kể t Ngày vận hành thương mại của Nhà máy điện và không
bao gồm th i gian xảy ra sự kiện bất khả kháng tr trư ng hợp được quy định
tại khoản 4 Điều 12 của Hợp đồng.
b) Đối với Nhà máy điện hiện có không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ
dài hạn cho đầu tư xây dựng Nhà máy điện th i hạn Hợp đồng kể t ngày
Hợp đồng có hiệu ực đến ngày kết thúc hoạt động của Thị trư ng phát điện
cạnh tranh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
Điều 3. Mua bán điện năng
1. Giá hợp đồng: quy định tại mục I Phụ ục V của Hợp đồng.
Hai b n th a thuận thống nhất giá cố định t ng năm FCj (đồng/k h)
sau khi hết th i hạn Hợp đồng đến hết đ i sống kinh tế nhà máy điện quy
định tại khoản 1.2 mục I Phụ ục V của Hợp đồng đối với nhà máy nhiệt điện
ho c khoản 2.2 mục I Phụ ục V của Hợp đồng đối với nhà máy thủy điện để
àm căn cứ quy định giá điện của nhà máy điện cho các Hợp đồng mua bán
điện tiếp theo.
2. Sản ượng hợp đồng: quy định tại mục II Phụ ục V của Hợp đồng.
3. Tiền điện thanh toán: Hàng tháng B n mua có nghĩa vụ thanh toán
cho B n bán các khoản tiền bao gồm:
a) Tổng số tiền thanh toán sai khác do B n bán tính toán theo quy định
tại ục III Phụ ục V của Hợp đồng;
b) Tổng các khoản thanh toán thị trư ng điện theo bảng k thanh toán
tháng (bao gồm khoản thanh toán điện năng thị trư ng khoản thanh toán
công suất thị trư ng và các khoản thanh toán khác tr n thị trư ng điện) do
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện quốc gia cung cấp;
c) Tổng các khoản thanh toán khác phát sinh do ãi chậm trả các khoản
thanh toán hiệu chỉnh (nếu có);
d) Các khoản thuế phí theo quy định bao gồm cả các khoản thuế phí
liên quan phát sinh do thay đổi uật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm
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quyền (nếu có).
Hai b n th a thuận thống nhất thực hiện các khoản thanh toán phát sinh
do giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 4 Điều của Hợp đồng.
4. Trong th i gian d ng thị trư ng điện ho c nhà máy không tham gia thị
trư ng điện: Tiền điện cho phần điện năng trong th i gian d ng thị trư ng
được xác định theo giá hợp đồng tại mục I Phụ ục V của Hợp đồng.
Điều 4. Cam kết thực hiện
Hai b n cam kết như sau:
1. ỗi b n được thành ập hợp pháp để hoạt động theo pháp uật Việt
Nam và có đủ thẩm quyền tham gia ký kết và thực hiện Hợp đồng có đủ năng
ực hoạt động kinh doanh sở hữu tài sản và thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp
đồng.
2. Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng của một b n không vi phạm các
quy định trong điều ệ doanh nghiệp của b n đó không vi phạm các quy định
của pháp uật và quyết định bản án của toà án mà b n đó à đối tượng áp
dụng ho c hợp đồng thoả thuận khác mà b n đó à một b n tham gia.
3. Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng của các b n được thực hiện đúng
theo điều kiện và nội dung của Giấy phép hoạt động điện ực được cơ quan có
thẩm quyền cấp và các quy định của pháp uật có i n quan.
4. Hai b n không phải à đối tượng bị kiện trong vụ kiện tại toà án ho c
trọng tài thương mại ho c cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà kết quả của
vụ kiện này có thể àm thay đổi đáng kể khả năng tài chính ho c khả năng
thực hiện nghĩa vụ của các b n theo Hợp đồng ho c có thể gây ảnh hưởng tới
giá trị và hiệu ực của Hợp đồng.
5. Hai b n cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ và nội dung quy định tại
Hợp đồng.
Điều 5. Nghĩa vụ của Bên bán trước ngày vận hành thương mại
1. Yêu cầu về các loại giấy phép và v n bản phê duyệt
a) B n bán có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định để được cấp
các oại giấy phép và văn bản ph duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền
cho quá trình xây dựng vận hành Nhà máy điện; cam kết tuân thủ và duy trì
các điều kiện hiệu ực của các oại giấy phép đó theo quy định của pháp uật
trong th i hạn Hợp đồng;
b) Trong th i hạn
ngày sau Ngày vận hành thương mại của tổ máy và
của Nhà máy điện B n bán có nghĩa vụ cung cấp cho B n mua bản sao hợp ệ
các giấy phép và văn bản quy định tại mục II Phụ ục VII của Hợp đồng.
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2. Báo cáo các mốc th i gian thực hiện dự án
a) B n bán cam kết đảm bảo các mốc th i gian thực hiện dự án tại mục I
Phụ ục VII của Hợp đồng;
b) Trước ngày 05 tháng đầu ti n hàng quý B n bán có nghĩa vụ ập và
gửi cho B n mua báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy điện kèm theo bản sao
hợp ệ các tài iệu có i n quan để chứng minh tiến độ thực hiện của dự án
đánh giá tiến độ so với các cam kết trước đó và đề xuất giải pháp để đảm bảo
các mốc th i gian thực hiện dự án.
3. Đấu nối, th nghiệm và vận hành
Trước Ngày vận hành thương mại B n bán có nghĩa vụ thực hiện đấu
nối thử nghiệm vận hành Nhà máy điện và các thiết bị đấu nối theo uy định
hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành, uy chuẩn và ti u
chuẩn kỹ thuật ngành điện và cung cấp cho B n mua bản sao hợp ệ các kết
quả thử nghiệm của Nhà máy điện.
4. Ngày vận hành thương mại
a) B n bán có nghĩa vụ đạt được Ngày vận hành thương mại theo mốc
th i gian thực hiện dự án được hai b n th a thuận tại Phụ ục VII của Hợp
đồng ho c các hiệu chỉnh sau đó. Chậm nhất 03 tháng trước Ngày vận hành
thương mại của t ng tổ máy B n bán có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản
chính thức cho B n mua về khả năng đạt được ngày vận hành thương mại.
B n bán phải gửi thông báo về việc đạt được ngày vận hành thương mại cho
B n mua; B n bán xem như chưa đạt được ngày vận hành thương mại nếu
không gửi thông báo cho B n mua về việc đạt được ngày vận hành thương
mại và cung cấp các tài iệu theo quy định tại Phụ ục VII của Hợp đồng;
b) Trư ng hợp không đạt được Ngày vận hành thương mại cho t ng tổ
máy B n bán có quyền gửi văn bản cho B n mua đề nghị hiệu chỉnh Ngày
vận hành thương mại trong đó phải n u rõ ý do đề nghị hiệu chỉnh. Chậm
nhất 10 ngày kể t ngày nhận được văn bản đề nghị hiệu chỉnh Ngày vận
hành thương mại của B n bán B n mua phải có văn bản trả i về việc hiệu
chỉnh. Trư ng hợp không chấp thuận đề nghị hiệu chỉnh ngày vận hành
thương mại của B n bán B n mua phải n u rõ ý do.
Điều 6. Trách nhiệm đấu nối và hệ thống đo đếm
1. Trách nhiệm đấu nối
B n bán có trách nhiệm:
a) Th a thuận đầu tư quản ý vận hành các trang thiết bị để đấu nối
truyền tải và giao điện cho B n mua đến Điểm giao nhận điện theo uy định
hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành, uy chuẩn và ti u
chuẩn kỹ thuật ngành điện có liên quan;
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b) Th a thuận đầu tư p đ t quản ý vận hành và bảo dưỡng thiết bị
thuộc hệ thống thu thập truyền số iệu, hệ thống rơ e bảo vệ và tự động điều
khiển của Nhà máy điện để ghép nối với hệ thống SC D /E S giữa Nhà
máy điện và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện quốc gia phục
vụ cho vận hành Nhà máy điện trong thị trư ng điện.
2. Hệ thống đo đếm
a) Bên bán có trách nhiệm đầu tư p đ t quản ý vận hành bảo dưỡng
và kiểm định định k hàng năm thiết bị của Hệ thống đo đếm chính và Hệ
thống đo đếm dự phòng phù hợp với uy định đo đếm điện năng do Bộ Công
Thương ban hành. Việc kiểm tra kiểm định thiết bị đo đếm ho c xác nhận độ
chính xác của thiết bị đo đếm phải do tổ chức có thẩm quyền ho c được uỷ
quyền thực hiện. Các thiết bị đo đếm phải được ni m phong kẹp chì sau khi
kiểm định;
b) Trư ng hợp cần thiết một b n có quyền y u cầu kiểm tra bổ sung
ho c kiểm định bất thư ng thiết bị và hệ thống đo đếm. B n bán có trách
nhiệm tổ chức kiểm tra kiểm định khi nhận được y u cầu của B n mua. Nếu
sai số của thiết bị đo đếm được kiểm tra kiểm định bất thư ng ớn hơn giới
hạn cho phép thì B n bán phải trả chi phí cho việc kiểm tra kiểm định bất
thư ng; nếu sai số của thiết bị đo đếm được kiểm tra kiểm định bất thư ng
trong phạm vi giới hạn cho phép thì chi phí kiểm định do b n đề nghị thanh
toán;
c) B n bán có nghĩa vụ thông báo cho B n mua kết quả kiểm định thiết
bị đo đếm. B n bán có nghĩa vụ thông báo trước cho B n mua về việc kiểm
tra kiểm định hệ thống đo đếm. B n mua có trách nhiệm cử ngư i tham gia
chứng kiến quá trình kiểm tra kiểm định dỡ ni m phong ni m phong và kẹp
chì công tơ;
d) Trư ng hợp thiết bị đo đếm có sai số ớn hơn mức cho phép theo uy
định đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành, Bên bán có trách
nhiệm hiệu chỉnh ho c thay thế thiết bị đo đếm đó. Trư ng hợp một b n cho
rằng công tơ bị h ng ho c không hoạt động thì b n đó phải thông báo ngay
cho b n kia B n bán có nghĩa vụ kiểm tra và sửa chữa;
đ) Sản ượng điện mua bán giữa B n mua và B n bán được xác định theo
phương thức giao nhận điện năng tại Phụ ục II của Hợp đồng.
Trư ng hợp Hệ thống đo đếm chính bị sự cố ho c kết quả kiểm định cho
thấy Hệ thống đo đếm chính có mức sai số cao hơn cấp chính xác quy định thì
sản ượng điện năng mua bán giữa hai b n trong th i gian Hệ thống đo đếm
chính bị sự cố ho c có sai số vượt quá quy định được xác định bằng kết quả
đo đếm của Hệ thống đo đếm dự phòng. Trư ng hợp Hệ thống đo đếm dự
phòng cũng bị sự cố ho c kết quả kiểm định cho thấy Hệ thống đo đếm dự
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phòng có sai số vượt quá mức cho phép thì ượng điện mua bán giữa hai b n
được xác định như sau:
(i) Trư ng hợp Hệ thống đo đếm chính có hoạt động nhưng có mức sai
số cao hơn cấp chính xác quy định thì sản ượng điện mua bán giữa hai b n
được xác định bằng kết quả đo đếm của Hệ thống đo đếm chính được quy đổi
về giá trị điện năng tương ứng với mức sai số bằng %. Tr n cơ sở kết quả đo
đếm hiệu chỉnh được hai b n thống nhất B n bán có nghĩa vụ tính toán xác
định khoản tiền mà một b n phải trả cho b n kia trong khoảng th i gian Hệ
thống đo đếm không chính xác;
(ii) Trư ng hợp Hệ thống đo đếm chính bị sự cố không hoạt động hai
b n căn cứ vào tình trạng sự cố và sai số thực tế của các hệ thống đo đếm tr n
cơ sở các bi n bản của đơn vị kiểm định và số iệu được hai b n công nhận để
thống nhất phương pháp tính toán và xác định sản ượng điện năng cần hiệu
chỉnh trong th i gian đo đếm không chính xác. Nếu không thống nhất về
phương pháp và kết quả sản ượng điện năng mua bán cần hiệu chỉnh thì hai
b n có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp tại Điều 11 của
Hợp đồng;
e) Trư ng hợp thiết bị đo đếm bị cháy ho c hư h ng B n bán có nghĩa
vụ thay thế ho c sửa chữa trong th i gian ng n nhất để các thiết bị đo đếm
đảm bảo y u cầu kỹ thuật và hoạt động trở ại bình thư ng. Các thiết bị được
sửa chữa ho c thay thế phải được kiểm định theo quy định trước khi đưa vào
sử dụng.
Điều 7. Điều độ và vận hành Nhà máy điện
1. Nghĩa vụ đ ng ký phương thức huy động
B n bán có nghĩa vụ đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị
trư ng điện quốc gia và gửi cho B n mua bản đăng ký phương thức huy động
t ng tổ máy của Nhà máy điện theo Quy định về trình tự thủ tục ập ph
duyệt kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện ực ban
hành uy định hệ thống điện truyền tải và uy trình điều độ hệ thống điện
do Bộ Công Thương ban hành uy trình phối hợp vận hành giữa B n bán và
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện.
2. Vận hành Nhà máy điện
a) B n bán có trách nhiệm tuân thủ các quy định về điều độ và vận hành
Nhà máy điện theo uy định hệ thống điện truyền tải uy định vận hành thị
trư ng phát điện cạnh tranh và uy trình điều độ hệ thống điện do Bộ Công
Thương ban hành; uy chuẩn và ti u chuẩn kỹ thuật ngành điện và các văn
bản có i n quan khác. B n bán có nghĩa vụ bảo dưỡng vận hành các tổ máy
của Nhà máy điện theo đ c tính kỹ thuật tại Phụ ục I và Phụ ục III của Hợp
đồng;
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b) B n bán có nghĩa vụ p đ t vận hành và bảo dưỡng các thiết bị để
hoà đồng bộ Nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia. B n bán có trách
nhiệm tuân thủ uy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban
hành, uy chuẩn và ti u chuẩn kỹ thuật ngành điện và các quy định về điều
độ khi hoà đồng bộ Nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia;
c) Trư ng hợp phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia đe dọa gây
sự cố các thiết bị chính của Nhà máy điện gây thương tích ho c thiệt hại về
ngư i và thiết bị B n bán có quyền tách các tổ máy kh i Hệ thống điện.
Điều 8. Lập hoá đơn và thanh toán
1. Lập hóa đơn và thanh toán tiền điện
a) Trước ngày 05 hàng tháng B n bán gửi thông báo thanh toán tiền điện
kèm theo hồ sơ thanh toán của tháng trước iền kề cho Bên mua.
Nội dung hồ sơ thanh toán cho giai đoạn trước khi tham gia Thị trư ng
phát điện cạnh tranh gồm: Bảng tổng hợp giá trị thanh toán theo Hợp đồng;
bi n bản xác nhận sản ượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ; các văn bản
liên quan khác kèm theo (nếu có).
Nội dung hồ sơ thanh toán hợp đồng khi tham gia Thị trư ng phát điện
cạnh tranh gồm: Bảng tính toán chi tiết tổng số tiền thanh toán sai khác tổng
các khoản thanh toán khác phát sinh (nếu có) và các khoản thuế phí theo quy
định do B n bán thực hiện theo quy định tại mục III Phụ ục V của Hợp đồng
và các văn bản i n quan khác kèm theo (nếu có).
b) Trong th i hạn 03 ngày kể t ngày nhận được hồ sơ thanh toán B n
mua kiểm tra tính chính xác của hồ sơ thanh toán. Trư ng hợp phát hiện có
sai sót, B n mua thông báo bằng văn bản cho B n bán để hoàn chỉnh hồ sơ
thanh toán. Sau khi kiểm tra hồ sơ thanh toán, Bên mua gửi thông báo xác
nhận hồ sơ thanh toán cho Bên bán;
c) Trước ngày 20 hàng tháng B n bán phát hành và gửi hoá đơn thanh
toán cho Bên mua. Hóa đơn thanh toán được ập theo quy định của Bộ Tài
chính;
d) Đến ngày đến hạn thanh toán do hai b n th a thuận B n mua có nghĩa
vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền ghi trong hóa đơn thanh toán tiền điện của
tháng trước iền kề bằng phương thức chuyển khoản. Phí chuyển khoản do
B n mua chịu;
đ) Trư ng hợp tại th i điểm phát hành hóa đơn thanh toán mà không có
đủ số iệu để ập hóa đơn (bao gồm cả bản k thanh toán do Đơn vị vận hành
hệ thống điện và thị trư ng điện quốc gia cung cấp) B n bán có quyền tạm
tính tiền điện thanh toán tr n cơ sở ước tính hợp ý các số iệu còn thiếu giá
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điện tạm tính bằng % giá điện Hợp đồng. Khoản tiền thanh toán hiệu chỉnh
được bù tr vào tiền điện thanh toán của tháng có số iệu chính thức.
2. Tranh chấp trong thanh toán
a) Trư ng hợp không đồng ý với một phần ho c toàn bộ khoản tiền ghi
trong hóa đơn thanh toán B n mua phải có thông báo bằng văn bản trước
ngày đến hạn thanh toán về khoản tiền ghi trong hóa đơn và ý do không đồng
ý. B n mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ khoản tiền không tranh chấp trước
ho c trong ngày đến hạn thanh toán;
b) Trong th i hạn 1 ngày kể t ngày nhận được thông báo về khoản tiền
tranh chấp B n bán phải gửi văn bản trả i chính thức cho B n mua. Trư ng
hợp hai b n không thống nhất về khoản tiền tranh chấp một trong hai b n có
quyền thực hiện các quy định giải quyết tranh chấp tại Điều 1 của Hợp đồng.
Trư ng hợp tranh chấp phát sinh t thông tin trong bản k thanh toán của
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện quốc gia các b n phải áp
dụng các quy định giải quyết tranh chấp trong thị trư ng điện quy định tại
uy định vận hành thị trư ng điện do Bộ Công Thương ban hành.
c) Trư ng hợp một b n không có văn bản thông báo tranh chấp về khoản
tiền thanh toán trong th i hạn
ngày kể t ngày phát hành hóa đơn thì b n
đó được xem à t b quyền khiếu nại về khoản tiền phải thanh toán trong hóa
đơn đã phát hành.
3. Xác định tiền lãi
Việc tính ãi được áp dụng cho:
a) Khoản tiền điện hàng tháng chậm trả khi đến hạn thanh toán quy định
tại điểm d khoản 1 Điều này;
b) Khoản tiền phải trả theo quyết định giải quyết tranh chấp quy định tại
Điều 1 của Hợp đồng;
c) Khoản hiệu chỉnh tiền điện phải thanh toán hàng tháng theo quy định
tại điểm đ khoản 1 Điều này.
Tiền ãi được ghép ãi hàng tháng t ngày ngay sau ngày đến hạn thanh
toán đến ngày thanh toán thực tế với ãi suất được tính bằng trung bình của ãi
suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam vào ngày đến hạn thanh toán tại hóa đơn,
k hạn 12 tháng trả sau dành cho khách hàng cá nhân của bốn ngân hàng
thương mại gồm Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng thương
mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn Việt Nam ho c đơn vị kế th a hợp pháp của các ngân hàng
này cộng bi n ãi suất %/năm.
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4. Bù trừ
Các b n có thể bù tr khoản nợ các khoản tiền tranh chấp đã được giải
quyết các khoản tiền hiệu chỉnh và tiền ãi vào tiền điện thanh toán hàng
tháng khi ập hóa đơn cho tháng thanh toán gần nhất.
Điều 9. Sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng và chế tài
áp dụng
1. Các sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng của Bên mua
a) Các sự kiện i n quan đến giải thể phá sản của B n bán gồm:
(i) B n bán bị giải thể (tr khi việc giải thể à để sáp nhập ho c hợp
nhất);
(ii) B n bán không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
(iii) B n bán thực hiện việc chuyển nhượng ho c sáp nhập toàn bộ công
ty với b n chủ nợ ho c sáp nhập vì ợi ích của b n chủ nợ;
(iv) B n bán có quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản đối
với B n bán.
b) B n bán vi phạm nghi m trọng các nghĩa vụ theo quy định của Hợp
đồng và vi phạm này không được kh c phục trong th i hạn 90 ngày kể t
ngày có thông báo của B n mua về hành vi vi phạm đó;
c) B n bán bị đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền.
2. Các sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng của Bên bán
a) Các sự kiện i n quan đến giải thể phá sản của B n mua gồm:
(i) B n mua bị giải thể (tr khi việc giải thể à để sáp nhập ho c hợp
nhất);
(ii) B n mua không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
(iii) B n mua thực hiện việc chuyển nhượng ho c sáp nhập toàn bộ công
ty với b n chủ nợ ho c sáp nhập vì ợi ích của b n chủ nợ;
(iv) B n mua có quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản đối
với B n mua.
b) B n mua vi phạm nghi m trọng các nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng
và vi phạm này không được kh c phục trong th i hạn 90 ngày kể t ngày có
thông báo của B n bán về hành vi vi phạm đó;
c) B n mua bị đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền.
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3. Chế tài áp dụng
a) Trư ng hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng của
một b n b n bị ảnh hưởng có quyền áp dụng các chế tài được quy định tại
Điều 1 của Hợp đồng đối với b n gây ra ảnh hưởng;
b) Chế tài áp dụng trong Hợp đồng này không oại tr
àm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chế tài khác.

ẫn nhau và không

Điều 10. Chấm dứt và đình chỉ thực hiện Hợp đồng
1. Chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận
Các b n có quyền th a thuận bằng văn bản để chấm dứt Hợp đồng trước
th i hạn.
2. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
a) Trư ng hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng theo
quy định tại điểm a điểm c khoản 1; điểm a điểm c khoản 2 Điều 9 của Hợp
đồng và sự kiện này kéo dài àm ảnh hưởng tới một b n trong Hợp đồng b n
bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 90 ngày kể t
ngày gửi thông báo cho b n kia;
b) Trư ng hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng đối với một b n và sự kiện
này kéo dài t 1 ngày trở n b n kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp
đồng sau 30 ngày kể t ngày gửi thông báo;
c) Trư ng hợp xảy ra sự kiện ảnh hưởng việc thực hiện Hợp đồng của
một b n theo quy định tại điểm b khoản 1 điểm b khoản 2 Điều 9 của Hợp
đồng b n bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng sau 30
ngày kể t ngày gửi thông báo.
3. Đình chỉ thực hiện Hợp đồng
B n mua có quyền đình chỉ thực hiện Hợp đồng sau khi thông báo cho
B n bán trong trư ng hợp B n bán bị Cục Điều tiết điện ực đình chỉ quyền
tham gia Thị trư ng phát điện cạnh tranh ho c bị cơ quan có thẩm quyền đình
chỉ hoạt động điện ực trong ĩnh vực phát điện. Th i hạn đình chỉ thực hiện
Hợp đồng không vượt quá th i hạn đình chỉ quyền tham gia Thị trư ng phát
điện cạnh tranh ho c th i hạn đình chỉ hoạt động điện ực.
Điều 11. Bồi thường thiệt hại
1. B n vi phạm có trách nhiệm bồi thư ng thiệt hại do hành vi vi phạm
gây ra cho B n bị vi phạm về những tổn thất thiệt hại hay các chi phí mà B n
bị vi phạm phải chịu trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
mình theo Hợp đồng. Cách tính toán giá trị thiệt hại thực hiện theo quy định
tại Bộ uật Dân sự.
2. Trong trư ng hợp có y u cầu bồi thư ng B n được bồi thư ng thông
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báo ngay bằng văn bản cho B n bồi thư ng xác định tính chất của sự việc y u
cầu được bồi thư ng. Sự chậm trễ của B n được bồi thư ng trong việc gửi
thông báo sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ bồi thư ng của B n bồi thư ng
tr trư ng hợp B n bồi thư ng thực sự bị thiệt hại bởi sự chậm trễ thông báo
của B n được bồi thư ng.
Điều 12. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi
phạm
1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trư ng
hợp sau đây:
a) Xảy ra trư ng hợp miễn trách nhiệm mà các b n đã th a thuận;
b) Hành vi vi phạm của một b n hoàn toàn do ỗi của b n kia;
c) Hành vi vi phạm của một b n do thực hiện quyết định của cơ quan
quản ý nhà nước có thẩm quyền mà các b n không thể biết được vào th i
điểm giao kết hợp đồng;
d) Xảy ra trư ng hợp bất khả kháng
Bất khả kháng à các sự kiện các tình huống xảy ra không thể tránh
được ngoài khả năng kiểm soát của một b n àm ngăn cản ho c gây trì hoãn
việc thực hiện một phần ho c toàn bộ nghĩa vụ theo Hợp đồng của b n đó
m c dù đã thực hiện các biện pháp hợp ý.
Các sự kiện được xem à sự kiện ho c tình huống bất khả kháng à các sự
kiện tình huống àm cản trở ho c gây trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ Hợp
đồng của các b n với điều kiện các sự kiện và tình huống đó không nằm trong
khả năng kiểm soát hợp ý của b n bị ảnh hưởng không do ỗi hay sự bất cẩn
của b n bị ảnh hưởng và b n bị ảnh hưởng vẫn không thể tránh được nếu áp
dụng các biện pháp thông ệ quy trình ti u chuẩn hợp ý bao gồm nhưng
không giới hạn các sự kiện ho c tình huống sau:
i) uyết định của tòa án ho c cơ quan có thẩm quyền ảnh hưởng bất ợi
đến khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng của một bên;
ii) Các sự kiện do thi n tai như cháy nổ hạn hán ũ ụt núi ửa phun
trào động đất ở đất triều cư ng bão ốc xoáy bão ớn ho c các sự kiện
tương tự;
iii) Bạo động biểu tình nổi oạn phiến oạn các hoạt động của chiến
tranh dù chiến tranh có được tuy n bố hay không các hoạt động chống đối
khủng bố phá hoại cấm vận phong toả kiểm dịch ho c các sự kiện tương tự;
iv) Nhà máy điện ho c các tài sản của B n bán bị quốc hữu hóa tước
quyền sở hữu ho c tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;
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v) B n bán không được các cơ quan có thẩm quyền cấp các văn bản cho
phép các văn bản ph duyệt cần thiết m c dù B n bán đã tuân thủ tất cả các
nghĩa vụ được quy định theo pháp uật i n quan đến việc cấp các văn bản cho
phép các văn bản ph duyệt nói tr n.
2. Thông báo và và xác nhận trư ng hợp miễn trách nhiệm
a) B n vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho b n kia
về trư ng hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra;
b) Khi trư ng hợp miễn trách nhiệm chấm dứt b n vi phạm hợp đồng
phải thông báo ngay cho b n kia biết; nếu b n vi phạm không thông báo ho c
thông báo không kịp th i cho b n kia thì phải bồi thư ng thiệt hại.
c) B n vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với b n bị vi phạm về trư ng
hợp miễn trách nhiệm của mình.
3. Miễn trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, từ chối thực hiện
hợp đồng trong trư ng hợp bất khả kháng
a) B n vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm
thư ng xuy n cung cấp các báo cáo cho b n kia về quá trình thực hiện các
biện pháp kh c phục sự kiện bất khả kháng ho c các thông tin khác theo y u
cầu hợp ý của b n kia để chứng minh việc viện dẫn sự kiện bất khả kháng;
thông báo cho b n kia về th i điểm kết thúc sự kiện bất khả kháng trong th i
hạn 4 gi t th i điểm kết thúc tr trư ng hợp mất thông tin i n ạc;
b) B n bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng chỉ được miễn trách
nhiệm i n quan tới việc không thực hiện ho c chậm trễ thực hiện các nghĩa
vụ theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng gây ra sau khi đã có thông báo và
thực hiện trách nhiệm kh c phục theo quy định tại điểm a Khoản này;
c) Trong trư ng hợp bất khả kháng nếu một b n bị cản trở thực hiện
nghĩa vụ theo Hợp đồng trong th i hạn 180 ngày ho c trong th i hạn dài hơn
một trong hai b n có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 1 của Hợp đồng.
Điều 13. Giải quyết tranh chấp
1. Trư ng hợp xảy ra tranh chấp giữa các b n trong Hợp đồng b n tranh
chấp phải thông báo bằng văn bản cho b n kia về nội dung tranh chấp. Các
b n có trách nhiệm trao đổi để giải quyết tranh chấp trong th i hạn 60 ngày kể
t ngày có thông báo của b n đưa ra tranh chấp. Đối với các tranh chấp về
thanh toán các khoản chi phí các b n có trách nhiệm trao đổi trong th i hạn
15 ngày. Các bên có quyền th a thuận bằng văn bản về việc kéo dài th i hạn
trao đổi để giải quyết tranh chấp.
2. Trư ng hợp hai b n không thể giải quyết tranh chấp thông qua trao
đổi trong th i hạn quy định tại khoản 1 Điều này hai b n thống nhất chuyển
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vụ việc tranh chấp đến Cục Điều tiết điện ực ho c cơ quan giải quyết tranh
chấp khác do hai b n thống nhất ựa chọn để giải quyết tranh chấp theo quy
định của pháp uật có i n quan.
Điều 14. Tái cơ cấu ngành điện và chuyển giao quyền và nghĩa vụ
1. Tái cơ cấu ngành điện và chuyển giao quyền và nghĩa vụ tại Bên
mua
Hai bên thống nhất chấp nhận trư ng hợp B n mua có thể phải tổ chức
ại tái cơ cấu ho c giải thể ho c bị oại b dần chức năng mua điện duy nhất
của để thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động của ngành điện sang
thị trư ng điện cạnh tranh theo ộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ ph
duyệt ho c các văn bản thay thế sau này. Khi Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền có quyết định về việc tổ chức ại tái cơ cấu ho c giải thể B n mua có
quyền chuyển giao toàn bộ hay một phần các quyền và nghĩa vụ của mình
theo Hợp đồng mà không cần có sự chấp thuận của B n bán cho một ho c
nhiều đơn vị kế th a do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và các
đơn vị này có trách nhiệm thực hiện các quyền nghĩa vụ pháp ý của B n
mua theo quy định của pháp uật.
B n bán phải có văn bản chấp thuận mọi sự chuyển giao ho c ủy quyền
thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Hợp đồng này của Bên mua.
2. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên bán
B n bán chỉ có quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp
đồng cho một ho c nhiều đơn vị kế th a khi có sự th a thuận trước bằng văn
bản của B n mua. Văn bản th a thuận của B n mua không được t chối
không có ý do việc thực hiện chuyển giao ho c ủy quyền này của B n bán
tr trư ng hợp B n bán có thể ủy quyền hay chuyển nhượng mà không cần có
th a thuận với B n mua về một số ho c tất cả các quyền và nghĩa vụ theo
Hợp đồng của B n bán i n quan đến cấp vốn ho c các thu xếp tài chính khác
cho Nhà máy điện. Hợp đồng này tiếp tục có hiệu ực để mang ại ợi ích và
việc thực hiện các nghĩa vụ của các đơn vị kế th a ho c đơn vị được ủy thác
ho c đơn vị được chuyển giao của B n bán.
3. Giai đoạn chuyển tiếp sang thị trư ng bán buôn cạnh tranh
Trong th i hạn Hợp đồng trư ng hợp Thị trư ng phát điện cạnh tranh
được thay thế bằng thị trư ng bán buôn cạnh tranh ho c oại hình thị trư ng
khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, các b n có nghĩa vụ
đàm phán để sửa đổi ho c thay thế Hợp đồng này phù hợp với cấu trúc thị
trư ng điện mới với điều kiện giá trị kinh tế của Hợp đồng đối với các b n
không bị ảnh hưởng.
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Điều 15. Lưu giữ hồ sơ và cung cấp thông tin
1. Lưu giữ hồ sơ
Các b n có nghĩa vụ ưu giữ các hồ sơ dữ iệu tài iệu ho c các thông
tin cần thiết để xác minh tính chính xác của hóa đơn các oại giá ho c các
tính toán theo Hợp đồng ho c để xác minh các b n đã tuân thủ các nội dung
của Hợp đồng.
2. Cung cấp thông tin
ỗi b n có trách nhiệm cung cấp số iệu tài iệu ho c các chứng t cần
thiết trong mức độ hợp ý cho b n kia để xác minh tính chính xác của các hóa
đơn thanh toán cách tính giá ho c các tính toán theo Hợp đồng ho c để xác
minh các b n đã tuân thủ các nội dung của Hợp đồng.
Điều 16. Các chi phí khác
ỗi b n có trách nhiệm nộp các khoản thuế và phí ho c thanh toán các
khoản nợ phát sinh của mình khi thực hiện Hợp đồng. Hai b n thống nhất
Hợp đồng này không bao gồm chi phí truyền tải điện chi phí phân phối điện
chi phí đấu nối ho c các chi phí tương tự khác và mỗi b n phải có trách nhiệm
thanh toán các oại chi phí đó theo quy định hiện hành.
Điều 17. Đại diện có thẩm quyền và trao đổi thông tin
1. Đại diện có thẩm quyền
Đại diện có thẩm quyền của hai b n trong Hợp đồng à:
Bên bán:

Bên mua:

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

2. Trao đổi thông tin
a) Các thông báo hoá đơn ho c các trao đổi thông tin cần thiết khác
trong quá trình thực hiện Hợp đồng phải được ập thành văn bản n u rõ ngày
ập sự i n quan đến Hợp đồng. Trư ng hợp gửi bằng fax thì phải gửi bản gốc
đến sau bằng dịch vụ bưu điện với bưu phí đã được trả trước. Thông báo hoá
đơn ho c các trao đổi thông tin phải được gửi theo các địa chỉ sau:
Bên bán: ________________________________
________________________________
Bên mua: ________________________________
________________________________
b) Thông báo hoá đơn ho c các trao đổi thông tin khác được gửi theo
các hình thức quy định tại điểm a Khoản này được xem à đã được giao và
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nhận tại th i điểm:
(i)

khi giao trong trư ng hợp giao tận tay; ho c:

(ii) khi ký nhận thư bảo đảm trong trư ng hợp gửi bằng thư bảo đảm;
ho c:
(iii) tại th i điểm thực tế nhận được fax trong trư ng hợp truyền bằng
fax với điều kiện à ngư i gửi đã nhận được xác nhận việc truyền không bị
ỗi; ho c:
(iv) tại th i điểm văn thư của cơ quan xác nhận công văn đến trong
trư ng hợp gửi bằng thư thư ng.
Điều 18. Bảo mật thông tin
ỗi b n có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài iệu do b n kia cung cấp theo
Hợp đồng và không công bố công khai hay sử dụng các tài iệu thông tin đó
cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện nghĩa vụ của b n đó theo
Hợp đồng tr các trư ng hợp:
1. Công bố ho c sử dụng các thông tin tài iệu theo quy định của pháp
uật.
2. Các tài iệu thông tin được y u cầu cung cấp cho các cơ quan có thẩm
quyền.
3. Các tài iệu thông tin đó đã được công bố công khai không phải t các
b n trong Hợp đồng.
Điều 19. Các thoả thuận khác
1.

a đổi, bổ sung Hợp đồng

ọi sửa đổi bổ sung Hợp đồng phải được các b n thoả thuận bằng văn
bản và được Cục Điều tiết điện ực kiểm tra có ý kiến bằng văn bản.
2. Hợp đồng hoàn chỉnh
Hợp đồng này à thoả thuận hoàn chỉnh cuối cùng giữa các b n tham gia
và thay thế các nội dung đã thảo uận thông tin thư tín trao đổi i n quan
trước khi ký kết Hợp đồng.
3. Bên thứ ba
Hợp đồng này chỉ phục vụ cho ợi ích của hai b n và không tạo ra quyền
ợi hay nghĩa vụ cho b n thứ ba.
4. Không liên doanh
Hợp đồng này không phải hợp đồng i n doanh i n kết giữa các b n hay
áp đ t nghĩa vụ ho c trách nhiệm pháp ý mang tính chất i n doanh i n kết
n một trong hai b n. Không b n nào có quyền tham gia ký kết hợp đồng
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ho c thay m t b n kia với vai trò à một đại ý ho c ngư i đại diện để thực
hiện các nghĩa vụ với b n kia.
5. Từ bỏ thực hiện quyền
Việc t b thực hiện quyền theo Hợp đồng của một b n phải được ập
thành văn bản và do đại diện có thẩm quyền của b n đó ký. Việc không thực
hiện hay chậm trễ thực hiện quyền của bất k b n nào theo Hợp đồng này sẽ
không được hiểu à sự t b các quyền đó.
6. Thực hiện nghĩa vụ còn lại
Việc hủy b chấm dứt ho c hết th i hạn Hợp đồng không àm chấm dứt
thực hiện nghĩa vụ còn ại của các b n theo Hợp đồng.
7. Luật áp dụng
Việc giải thích và thực hiện Hợp đồng này được thực hiện theo quy định
của pháp uật Việt Nam.
8. Tính độc lập của các nội dung Hợp đồng
Trư ng hợp một phần nội dung trong Hợp đồng không phù hợp với quy
định của pháp uật ho c vô hiệu theo quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thì các nội dung khác của Hợp đồng vẫn có hiệu ực nếu phần còn
ại thể hiện đầy đủ nội dung mà không i n quan tới phần bị vô hiệu.
Hợp đồng được ập thành 9 bản có giá trị như nhau mỗi b n giữ 4
bản. B n bán có trách nhiệm gửi một bản tới Cục Điều tiết điện ực.
ĐẠI DIỆN BÊN
(Chức danh)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Chức danh)

(Đóng dấu và chữ ký)

(Đóng dấu và chữ ký)

(Họ tên đầy đủ)

(Họ tên đầy đủ)
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Phụ lục I
C C THÔNG Ố CHÍNH CỦA NHÀ M Y ĐIỆN
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)
Bao gồm các mô tả, iểu đồ và đặc điểm kỹ thu t của Nhà máy điện
1. Tuabin
a) Số ượng
b) Loại
c) Nhà sản xuất
2. Lò hơi (đối với nhà máy nhiệt điện)
a) Số ượng
b) Lưu ượng hơi
c) Áp suất hơi
d) Nhiệt độ hơi bão hoà trong bao hơi
đ) Nhiệt độ hơi quá nhiệt
e) Nhiệt độ nước cấp
g) Hiệu suất ò hơi
h) Nhi n iệu ti u thụ
i) Nhiệt độ không khí nóng
k) Nhiệt độ khói thải
3. Máy phát điện
a) Số ượng
b) Loại
c) Công suất tổ máy ( V )
d) Điện áp phát (kV)
đ) Cos
e) Số vòng quay (vòng/phút)
g) Tần số
h) Nhà cung cấp

4. Máy biến áp
a) Số ượng
b) Công suất ( V )
c) Tỷ số biến
d) Sơ đồ đấu dây
đ) Điện áp ng n mạch k
e) Loại (

ô tả đ c tính kỹ thuật

B )

5. Hệ thống điều tốc, hệ thống kích từ
6. Thiết bị phân phối, đóng ngắt điện
a)

áy c t .... kV

- Số ượng
- Chủng oại
b) Dao cách ly ......kV
- Số ượng
- Chủng oại
c)

áy biến dòng điện .......kV

- Số ượng
- Chủng oại
d)

áy biến điện áp .......kV

- Số ượng
- Chủng oại
đ) Chống sét van ........kV
- Số ượng
- Chủng oại
e) Tụ điện i n ạc và cuộn cản cao tần
- Số ượng
- Chủng oại

g) Hệ thống rơ- e bảo vệ và điều khiển tự động hệ thống thiết bị phụ trợ
7. Đấu nối với lưới điện quốc gia
a) Đư ng dây đấu nối
b) Loại đư ng dây
c) Điện áp định mức (......kV)
d) Dây dẫn
đ) Dây chống sét
e) Chiều dài tuyến
* Chủ đầu tư cập nhật ại các thông số sau ngày vận hành thương mại

Phụ lục II
HỆ THỐNG ĐO ĐẾM VÀ THU THẬP Ố LIỆU
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)
I. Vị trí lắp đặt và tính n ng của hệ thống đo đếm
1. Vị trí p đ t Hệ thống đo đếm:
Hệ thống đo đếm chính và Hệ thống đo đếm dự phòng được p đ t tại
Nhà máy điện theo th a thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện tại văn
bản số .... của ..... ( à phụ ục của Hợp đồng).
2. Tính năng của Hệ thống đo đếm phải phù hợp với quy định tại Thông
tư quy định đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.
II. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đo đếm
Các y u cầu kỹ thuật của thiết bị đo đếm y u cầu kỹ thuật mạch đo đếm
biện pháp ni m phong kẹp chì và y u cầu về hệ thống thu thập và đọc số iệu
công tơ phải phù hợp với quy định tại Thông tư quy định đo đếm điện năng
do Bộ Công Thương ban hành
III. Vị trí đo đếm
Hai b n thống nhất sử dụng các vị trí đo đếm hiện tại của Nhà máy điện
như sau:
Cụm tổ
máy

[...]

Hệ thống đo đếm chính

Hệ thống đo đếm dự phòng

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

IV. Phương thức xác định sản lượng điện giao nhận
1. Vào ngày 1 hàng tháng đại diện hợp pháp của hai B n sẽ cùng thực
hiện chốt chỉ số công tơ và ập bi n bản xác nhận chỉ số công tơ tại th i điểm
h ngày 1 và ượng điện năng giao nhận hàng tháng của tháng trước iền
kề.
a) Sản ượng điện B n bán giao cho b n mua trong tháng thanh toán
được tính theo công thức:

n

A G   A Gi
i 1

Trong đó:
AG,i:

Lượng điện năng theo chiều giao tại điểm đo đếm i của hệ thống
đo đếm chính tương ứng trong tháng;

AG:

Lượng điện năng B n mua thanh toán cho B n bán trong tháng
thanh toán, (kWh).

b) Sản ượng điện B n bán nhận t hệ thống điện quốc gia trong tháng
thanh toán được tính theo công thức:
n

A N   A Ni
i 1

Trong đó:
AN,i:

Lượng điện năng theo chiều nhận tại điểm đo đếm i của hệ thống
đo đếm chính tương ứng trong tháng;

AN:

Lượng điện năng B n bán thanh toán cho [Công ty điện ực ...]
theo biểu giá bán điện cho các khách hàng công nghiệp theo quy
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (k h).

Phụ lục III
THỎA THUẬN C C ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)
Hai b n th a thuận các đ c tính vận hành chính của N Đ như sau:
1. Công suất phát của tổ máy
a) Công suất phát tối thiểu: ………..

.

b) Công suất phát tối đa:………….. MW.
2. Th i gian để khởi động và hoà đồng bộ
Th i gian để khởi động tổ máy và hoà đồng bộ vào Hệ thống điện quốc
gia kể t khi ng ng máy như sau:
Tình trạng

Th i gian ngừng

Th i gian khởi động
đến lúc hoà vào lưới

Khởi động ạnh

T … gi trở n

… gi

Khởi động ấm

T … đến … gi

… gi

Dưới … gi

… gi

Khởi động nóng

3. Tốc độ thay đổi phụ tải
a) Tốc độ giảm tải trung bình: …

/phút.

b) Tốc độ tăng tải:

/phút.

…

4. Công suất phản kháng, điều chỉnh điện áp và giới hạn tần số
trong điều kiện vận hành bình thư ng
a) Nhà máy điện sẽ vận hành với hệ số công suất

.

b) Điều chỉnh điện áp: Nhà máy điện vận hành đảm bảo phạm vi dao
động điện áp ± % của điện áp định mức tại điểm đấu nối với Hệ thống điện
quốc gia.
Giới hạn của tần số: Nhà máy điện vận hành trong phạm vi dải tần số t
49 Hz đến
Hz.
c) Khả năng điều chỉnh tần số.

Phụ lục IV
THỎA THUẬN HỆ THỐNG CA A/EM ,
THÔNG TIN LIÊN LẠC, RƠ LE BẢO VỆ VÀ T ĐỘNG
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)

Phụ lục V
GI MUA B N ĐIỆN, TIỀN ĐIỆN THANH TO N
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)
I. Giá Hợp đồng mua bán điện
1. Giá Hợp đồng của nhà máy nhiệt điện
1.1. uy định chung:
Giá Hợp đồng của Nhà máy điện tại th i điểm thanh toán tiền điện tháng
t, năm j (PC,j,t) được xác định theo công thức sau:
PC, j,t  FC j  FOMCj,t  VC j,t  Pj,VC
t

Trong đó:
FC j :

Giá cố định năm j (đồng/k h);

FOMCj,t : Giá vận hành và bảo dưỡng cố định tháng t, năm j
(đồng/k h);
VC j,t :

Giá biến đổi tháng t, năm j (đồng/k h);

Pj,VC
t :

Giá vận chuyển nhi n iệu chính tháng t, năm j (đồng/k h).

1.2. Giá cố định:
Giá cố định bình quân nhiều năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) à
... (đồng/k h);
Giá cố định t ng năm FCj (đồng/k h) t ngày vận hành thương mại đến
hết đ i sống kinh tế nhà máy điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp
dụng theo bảng sau:
Năm thứ

1

2

3

4

...

...

Giá cố định (đ/k h)

1. . Giá vận hành và bảo dưỡng cố định:
Giá vận hành và bảo dưỡng cố định tháng t, năm j (chưa bao gồm thuế
giá trị gia tăng thuế tài nguy n sử dụng nước m t phí bảo vệ môi trư ng đối
với chất thải r n) được xác định theo công thức sau:
nc
FOMCj,t  FOMCscl
j  FOMCj, t

Trong đó:

FOMCscl
j : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí

sửa chữa ớn và chi phí khác năm j (đồng/k h).
FOMCnc
j,t : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí

nhân công tháng t, năm j (đồng/k h);
a) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí sửa chữa
ớn và chi phí khác năm j ( FOMCscl
j ) được xác định theo công thức sau
(đồng/k h):
scl
FOMCscl
j  FOMCb  1  i 

l1

Trong đó:
FOMCscl
Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí
b
sửa chữa ớn và chi phí khác Năm cơ sở à ... (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định
theo chi phí khác à 2 %/năm (ho c theo quy định tại Thông
tư quy định phương pháp xác định giá phát điện trình tự
kiểm tra hợp đồng mua bán điện);

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ
sở l=1).

b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân
công tháng t, năm j ( FOMCnc
j, t ) được xác định theo công thức sau
(đồng/k h):
nc
FOMCnc
j, t  FOMCb 

L min, j,t
L min,b

Trong đó:
FOMCnc
b : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí
nhân công Năm cơ sở à ... (đồng/k h);
L min, j,t :

ức ương tối thiểu vùng tại th i điểm thanh toán tháng t
năm thứ j (đồng/ngư i/tháng);

L min,b :

ức ương tối thiểu
(đồng/ngư i/tháng).

1.4. Giá biến đổi:

vùng

Năm

cơ

sở

là

...

Giá biến đổi tháng t, năm j VC CN, j,t (đồng/k h) được xác định theo công
thức sau:
nlc
k
VC j,t = VC nlc
j,t + VC j,t + VC j

Trong đó:
VC nlc
j,t :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi
phí nhi n iệu chính (than khí) của nhà máy điện tháng t,
năm j (đồng/k h);

VC nlc
j,t :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi
phí nhi n iệu phụ (dầu) của nhà máy điện tháng t, năm j
(đồng/k h);

VC kj :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của
nhà máy điện năm j (đồng/k h).

a) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n
iệu chính:
Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n iệu
chính (than khí) của nhà máy điện tháng t, năm j VC nlc
h) được
j,t (đồng/k
xác định theo công thức sau:

VC

nlc
j, t

 VC  (1  k HS, j ) 
nlc
b

Pj,nlct
Pbnlc

Trong đó:
VC nlc
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi
phí nhi n iệu chính (than khí) của nhà máy điện Năm cơ sở
à … (đồng/k h);

kHS,j :

hệ số suy giảm hiệu suất năm thứ j (%);

Pj,nlc
t :

Giá nhi n iệu chính (than, khí) cho phát điện tại th i điểm
thanh toán tháng t năm j à … (đồng/tấn) đối với nhi n iệu
than; ho c à … (đồng/BT ) đối với nhi n iệu khí;

Pbnlc :

Giá nhi n iệu chính (than, khí) cho phát điện tại Năm cơ sở
à … (đồng/tấn) đối với nhi n iệu than; ho c à ….
(đồng/BT ) đối với nhi n iệu khí;

b) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n
iệu phụ:
Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhi n iệu
phụ (dầu) của nhà máy điện tháng t, năm j VC nlp
h) được xác định
j,t (đồng/k
theo công thức sau:

VC

nlp
j, t

 VC  (1  k HS, j ) 
nlp
b

Pj,nlpt
Pbnlp

Trong đó:
VC nlp
b :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi
phí nhi n iệu phụ (dầu) của nhà máy điện Năm cơ sở à …
(đồng/k h);

Pj,nlp
t :

Giá nhi n iệu phụ (dầu) cho phát điện tại th i điểm thanh
toán tháng t năm j à … (đồng/kg);

Pbnlp :

Giá nhi n iệu phụ (dầu) cho phát điện tại Năm cơ sở à …
(đồng/kg).

c) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác:
Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà máy
điện năm j VC kj (đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
VC kj  VC kb  (1  k HS, j )  (1  i) l1

Trong đó:
VC kb :

Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của
nhà máy điện Năm cơ sở à … (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động
khác à 2 %/năm (ho c theo quy định tại Thông tư quy định
phương pháp xác định giá phát điện trình tự kiểm tra hợp
đồng mua bán điện);

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ
sở l=1).

1.4. Giá vận chuyển nhi n iệu chính:
Giá vận chuyển nhi n iệu chính của nhà máy điện tháng t, năm j Pj,VC
t
(đồng/k h) được xác định theo công thức sau:
VC
j,t

P

P

VC
b

 (1  k HS, j ) 

Pj,v/c
t
Pbv/c

Trong đó:
PbVC :

Giá biến đổi đ c thù của nhà máy điện Năm cơ sở à …
(đồng/k h);

Pj,v/c
t :

Cước phí vận chuyển nhi n iệu chính (than, khí) và chi phí
khác cho phát điện tại th i điểm thanh toán tháng t, năm j là
… (đồng/tấn) đối với nhi n iệu than; ho c à …. (đồng/BT )
đối với nhi n iệu khí, tr n cơ sở có ý kiến của b n mua điện;

Pbv/c :

Cước phí vận chuyển nhi n iệu chính (than, khí) và chi phí
khác cho phát điện tại Năm cơ sở à … (đồng/tấn) đối với
nhi n iệu than; ho c à … (đồng/BT ) đối với nhi n iệu
khí.

2. Giá Hợp đồng của nhà máy thủy điện
2.1. uy định chung:
Giá Hợp đồng của Nhà máy điện tại th i điểm thanh toán tiền điện tháng
t năm j (PC,j,t) được xác định theo công thức sau:
PC, j,t  FC j  FOMCj,t

Trong đó:
FC j :

Giá cố định năm j (đồng/k h);

FOMCj,t : Giá vận hành và bảo dưỡng tháng t, năm j (đồng/k h);

2.2. Giá cố định:
Giá cố định bình quân nhiều năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) à
... (đồng/k h);
Giá cố định t ng năm FCj (đồng/k h) t ngày vận hành thương mại đến
hết đ i sống kinh tế nhà máy điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp
dụng theo bảng sau:

Năm thứ

1

2

3

4

...

...

Giá cố định (đ/k h)

2. . Giá vận hành và bảo dưỡng:
Giá vận hành và bảo dưỡng tháng t, năm j FOMCj,t (chưa bao gồm thuế
giá trị gia tăng thuế tài nguy n nước mức chi trả tiền dịch vụ môi trư ng
r ng) được xác định theo công thức sau:
nc
FOMCj,t  FOMCscl
j  FOMCj,t

Trong đó:
FOMCscl
j : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa

ớn và chi phí khác năm j (đồng/k h).
FOMCnc
j,t : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân

công tháng t, năm j (đồng/k h);
a) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa ớn và
chi phí khác năm j ( FOMCscl
) được xác định theo công thức sau
j
(đồng/k h):
scl
FOMCscl
j  FOMCb  1  i 

l1

Trong đó:
FOMCscl
Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí sửa chữa
b
ớn và chi phí khác Năm cơ sở à ... (đồng/k h);

i:

Tỷ ệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi
phí khác à 2 %/năm (ho c theo quy định tại Thông tư quy
định phương pháp xác định giá phát điện trình tự kiểm tra
hợp đồng mua bán điện);

l:

Số thứ tự năm thanh toán tính t Năm cơ sở (đối với Năm cơ
sở l=1).

b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân công tháng
t, năm j ( FOMCnc
h):
j,t ) được xác định theo công thức sau (đồng/k
nc
FOMCnc
j,t  FOMCb 

L min, j,t
L min,b

Trong đó:
FOMCnc
b : Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chi phí nhân
công Năm cơ sở à ... (đồng/k h);

L min, j,t :

ức ương tối thiểu vùng tại th i điểm thanh toán tháng t
năm thứ j (đồng/ngư i/tháng);

L min,b :

ức ương tối thiểu
(đồng/ngư i/tháng).

II.

vùng

Năm

cơ

sở

là

...

ản lượng điện n ng theo Hợp đồng

1. Sản ượng điện năng phát bình quân nhiều năm tại điểm giao nhận
điện của nhà máy theo th i hạn Hợp đồng của Nhà máy điện à […] k h.
2. Sản ượng Hợp đồng năm N được Đơn vị vận hành hệ thống điện và
thị trư ng điện xác định trong quá trình ập kế hoạch vận hành năm tới xác
định theo công thức sau:
QC =  AGO
Trong đó:
QC:

à sản ượng điện Hợp đồng năm (kWh);

AGO: à sản ượng kế hoạch năm N của Nhà máy điện (k h);
:

à tỷ ệ sản ượng hợp đồng (%) do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành hàng năm.

3. Sản ượng kế hoạch năm của Nhà máy điện được Đơn vị vận hành hệ
thống điện và thị trư ng điện quốc gia xác định trong quá trình ập kế hoạch
vận hành năm tới theo uy định vận hành thị trư ng phát điện cạnh tranh
theo công thức sau:
AGO = EGO

nếu

a x GO ≤ EGO ≤ b x GO

AGO = a x GO

nếu

EGO < a x GO

AGO = b x GO

nếu

EGO > b x GO

Trong đó:
AGO: à sản ượng kế hoạch năm N của Nhà máy điện (k h);
GO:

à sản ượng điện năng phát bình quân nhiều năm quy định tại
khoản 1 mục này. Trong năm vận hành đầu ti n GO được tính
theo t ng tổ máy;

EGO: sản ượng dự kiến năm N của Nhà máy điện xác định t kết quả
tính toán mô hình mô ph ng thị trư ng theo phương pháp ập ịch
có ràng buộc được quy đổi về vị trí đo đếm theo uy định vận
hành thị trư ng phát điện cạnh tranh (k h).
a,b:

hệ số hiệu chỉnh sản ượng năm; a =
Công Thương ban hành.

9 và b = 1 1 ho c do Bộ

4. Sản ượng hợp đồng tháng, sản ượng hợp đồng của các chu k giao
dịch trong tháng tới của Nhà máy điện được Đơn vị vận hành hệ thống điện
và thị trư ng điện quốc gia xác định trong quá trình ập kế hoạch vận hành
năm tới theo uy định vận hành thị trư ng phát điện cạnh tranh.
III. Thanh toán tiền điện theo Hợp đồng
1. Tổng số tiền thanh toán sai khác theo Hợp đồng trong tháng t được
xác định theo công thức sau:
D
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R Ct   (PC j, t  SMPd,i  CANd,i )  QCd,i
d 1 i 1

Trong đó:
R Ct :

Tổng số tiền điện thanh toán sai khác theo Hợp đồng trong tháng
t (đồng) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

D:

Tổng số ngày trong tháng t;

d:

Ngày giao dịch trong tháng t;

i:

Chu k giao dịch i của ngày giao dịch d;

PC j, t : Giá Hợp đồng quy định tại khoản I.1.1 ho c khoản I.2.1 Phụ ục
này;
SMPd,i: Giá điện năng thị trư ng của Chu k giao dịch i ngày d trong
tháng t (đồng/k h) do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị
trư ng điện quốc gia xác định và công bố theo quy định vận hành
thị trư ng phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành;
CANd,i: Giá công suất thị trư ng của Chu k giao dịch i ngày d trong
tháng t (đồng/k ) do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị
trư ng điện quốc gia xác định và công bố theo quy định vận hành
thị trư ng phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành;

Q Cd,i : Sản ượng Hợp đồng của Chu k giao dịch i ngày d trong tháng t

(k h) do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện quốc
gia xác định theo phương pháp quy định tại quy định vận hành
thị trư ng phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.
2. Tổng số tiền điện thanh toán hàng tháng theo Hợp đồng (Rt) được xác
định như sau:
Rt = (RC,t + RTT,t + Rk,t + RTh) x (1+VAT)
Trong đó:
RC,t:

Tổng số tiền điện thanh toán sai khác theo Hợp đồng trong tháng
t được xác định theo quy định tại khoản 1 ục III Phụ ục này
(đồng);

RTT,t:

Tổng các khoản thanh toán thị trư ng điện theo bảng k thanh
toán (bao gồm khoản thanh toán điện năng thị trư ng khoản
thanh toán công suất thị trư ng và các khoản thanh toán khác
tr n thị trư ng điện) trong tháng t do Đơn vị vận hành hệ thống
điện và thị trư ng điện quốc gia cung cấp xác định theo Quy
định vận hành thị trư ng phát điện cạnh tranh do Bộ Công
Thương ban hành (đồng);

Rk,t:

Tổng các khoản thanh toán khác phát sinh trong tháng t do giải
quyết tranh chấp do ãi chậm trả các khoản thanh toán hiệu
chỉnh (nếu có) (đồng);

RTh:

Các khoản thuế phí theo quy định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền cụ thể:
- Đối với nhà máy thủy điện: RTh = TTĐ x AG + RPS; trong đó:
TTĐ: thuế suất thuế tài nguy n nước và mức chi trả tiền dịch vụ
môi trư ng r ng của nhà máy thủy điện theo quy định của Nhà
nước (đồng/k h);
AG: sản ượng điện năng đo đếm tại điểm giao nhận điện theo
bi n bản xác nhận chỉ số công tơ trong tháng t của nhà máy thủy
điện (kWh);
RPS: khoản thuế phí i n quan phát sinh do thay đổi uật quy
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
- Đối với nhà máy nhiệt điện: RTh à thuế tài nguy n sử dụng
nước m t và phí bảo vệ môi trư ng đối với chất thải r n của nhà
máy nhiệt điện ho c các khoản thuế phí i n quan phát sinh do

thay đổi uật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu
có); hai b n thực hiện thanh toán khoản RTh này theo số iệu thực
tế phát sinh tại đơn vị theo quy định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền (đồng);
V T: Thuế suất thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của
Nhà nước (%).
3. Ch nh ệch tỷ giá (FED): hàng năm hai b n báo cáo Bộ Công
Thương Cục Điều tiết điện ực kết quả tính toán ch nh ệch tỷ giá của năm
iền kề trước đó, đề xuất phương án thanh toán. Ch nh ệch tỷ giá (đồng)
được tính toán theo công thức sau:
m

n

FED   D i, j  (λ i, j  λ i,b )
i 1 j1

Trong đó:
m:

số oại ngoại tệ trong phương án giá điện hai b n thống nhất
( oại);

n:

số ần trả gốc ngoại tệ i trong năm tính toán ( ần);

Di,j:

số nợ gốc ngoại tệ trả thực tế ần j của oại ngoại tệ i trong năm
tính toán. Nợ gốc đã trả thực tế oại ngoại tệ i trong năm tính
toán không ớn hơn nợ gốc oại ngoại tệ i tại năm tương ứng
trong phương án giá điện hai b n thống nhất theo bảng sau:

STT
1

Ngoại tệ

Năm 1

Năm 2

Năm …

Tổng cộng

Di

i,j:

tỷ giá quy đổi ần thanh toán j của oại ngoại tệ i trong năm
(.../đồng);

i,b:

tỷ giá quy đổi cơ sở oại ngoại tệ i hai b n thống nhất trong
phương án giá điện (.../đồng);

Phụ lục VI
CÁC THÔNG Ố CHÍNH TRONG TÍNH TO N GI ĐIỆN
1. Nhà máy nhiệt điện
STT
Thông số chính
1
2
A Thông số tính toán giá cố định
I
Tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư thuần
Chi phí ãi vay trong th i gian xây dựng
Tỷ giá quy đổi t ng oại ngoại tệ
II Sản lượng điện xuất tuyến
1
Công suất đầu cực máy phát
Số gi vận hành công suất cực đại bình quân nhiều
2
năm
Tỷ ệ suy giảm công suất bình quân trong đ i sống
3
kinh tế dự án
III Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất
Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp tăng áp
1
của nhà máy
2
Tỷ ệ tổn thất đư ng dây truyền tải điện (nếu có)
IV Đời sống kinh tế của dự án
Thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
V
theo từng nhóm
1
Nhóm TSCĐ xây dựng
2
Nhóm TSCĐ thiết bị
3
Nhóm TSCĐ khác
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, vốn vay trong Tổng mức đầu
VI
tư
1
Tỷ ệ vốn chủ sở hữu
2
Tỷ ệ vốn vay
VII Tỷ lệ vốn vay ngoại tệ, nội tệ trong tổng vốn vay
1
Tỷ ệ vốn vay ngoại tệ
- Trong đó: tỷ giá quy đổi từng oại ngoại tệ
2
Tỷ ệ vốn vay nội tệ
VIII Lãi suất vay bình quân
1
Lãi suất vay ngoại tệ bình quân

Đơn vị tính
3
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu kWh
kW
Gi
%
%
%
%
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm

%
%
%
%
%

Giá trị
4

STT
1
2
IX
1
2
X
1

Thông số chính
2
Lãi suất vay nội tệ bình quân
Thuế, phí
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân
Các khoản phí khác (nếu có)
Chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định năm vận
hành thương mại đầu tiên
Thành phần chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định
theo nhân công
ức ương tối thiểu vùng năm cơ sở tính toán

2
B
1
2
3

Thành phần chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định
theo chi phí khác
Thông số tính toán giá biến đổi
Suất hao nhi n iệu tinh bình quân đối với nhi n iệu
chính (than, khí)
Suất hao nhi n iệu tinh bình quân đối với nhi n iệu
phụ (dầu)
Hệ số suy giảm công suất

4

Giá nhi n iệu chính (không bao gồm phí vận chuyển)

C

Thông số tính toán giá biến đổi đặc thù

1

Cước phí vận chuyển nhi n iệu chính năm cơ sở

Đơn vị tính
3
%

Giá trị
4

%
Triệu đồng
Triệu đồng
Đồng/ngư i/
tháng
Triệu đồng
kg/kWh
ho c
BTU/kWh
kg/kWh
Đồng/tấn
ho c
đồng/BT
Đồng/tấn
ho c
đồng/BT

2. Nhà máy thủy điện
STT
Thông số
1
2
A Thông số tính toán giá cố định
I
Tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư thuần
Chi phí ãi vay trong th i gian xây dựng
Tỷ giá quy đổi t ng oại ngoại tệ

Đơn vị tính
3
Triệu đồng
Triệu đồng
Triệu đồng

Giá trị
4

STT
Thông số
1
2
II Sản lượng điện năng bình quân đầu cực máy phát
III Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất
Tỷ ệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp tăng áp
1
của nhà máy
2
Tỷ ệ tổn thất đư ng dây truyền tải điện (nếu có)
IV Đời sống kinh tế của dự án
Thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo từng
V
nhóm
1
Nhóm TSCĐ xây dựng
2
Nhóm TSCĐ thiết bị
3
Nhóm TSCĐ khác
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, vốn vay trong Tổng mức đầu
VI
tư
1
Tỷ ệ vốn chủ sở hữu
2
Tỷ ệ vốn vay
VII Tỷ lệ vốn vay ngoại tệ, nội tệ trong tổng vốn vay
1
Tỷ ệ vốn vay ngoại tệ
- Trong đó: tỷ giá quy đổi tính toán từng oại ngoại tệ
2
Tỷ ệ vốn vay nội tệ
VIII Lãi suất vay bình quân
1
Lãi suất vay ngoại tệ
2
Lãi suất vay nội tệ
IX Thuế, phí
1
Thuế suất thuế TNDN bình quân
2
Các khoản phí khác (nếu có)
Chi phí vận hành và bảo dưỡng năm vận hành
X
thương mại đầu tiên
Thành phần chi phí vận hành và bảo dưỡng theo nhân
1
công
ức ương tối thiểu vùng năm cơ sở tính toán
2

Thành phần chi phí vận hành và bảo dưỡng khác

Đơn vị tính
3
Triệu kWh
%
%
%
Năm
Năm
Năm
Năm
Năm

%
%
%
%
%
%
%
Triệu đồng
Triệu đồng
Đồng/ngư i/
tháng
Triệu đồng

Giá trị
4

Phụ lục VII
C C MỐC TIẾN ĐỘ

N

(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … năm…)
I. Các mốc tiến độ dự án
1. Ngày khởi công chính thức xây dựng Nhà máy điện:

[…]

2. Ngày b t đầu tiến hành thí nghiệm i n động:

[…]

3. Ngày đóng điện ần đầu:

[…]

4. Ngày thử nghiệm công suất tin cậy:

[…]

5. Ngày vận hành thương mại của tổ máy i:

[…]

6. Ngày vận hành thương mại Nhà máy điện:

[…]

II. Các tài liệu Bên bán phải cung cấp cho Bên mua
B n bán có nghĩa vụ cung cấp cho B n mua bản sao hợp ệ các tài iệu để
công nhận Ngày vận hành thương mại như sau:
1. Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
2. Th a thuận đấu nối.
3. Giấy phép hoạt động điện ực trong ĩnh vực phát điện của Nhà máy
điện do Cục Điều tiết điện ực cấp.
4. Hợp đồng cung cấp nhi n iệu (đối với nhà máy nhiệt điện).
5. Giấy chứng nhận thử nghiệm và kiểm tra ban đầu cho thiết bị đo đếm
của cơ quan có thẩm quyền.
6. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp.
7. Giấy phép hoạt động cảng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối
với nhà máy nhiệt điện than).
8. Giấy chứng nhận tuân thủ đánh giá tác động môi trư ng của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
9. Hồ sơ bi n bản thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị của các tổ máy và các
thiết bị đấu nối Nhà máy điện vào Hệ thống điện quốc gia.
10. uy trình phối hợp vận hành Nhà máy điện sau khi đã thoả thuận với
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trư ng điện quốc gia.
11. uy trình điều tiết hồ chứa (đối với nhà máy thủy điện).

Phụ lục VIII
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM CÔNG UẤT TIN CẬY
(Kèm theo Hợp đồng số …ngày … tháng … n m…)

Phụ lục 4
MẪU BIỂU B O C O TÌNH HÌNH THANH TO N TIỀN ĐIỆN
Quý … n m …
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 56/2014/TT-BCT
ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung

A

Tình hình thanh toán tiền điện
(chưa bao gồm thuế giá trị gia t ng)

1

Tổng tiền thanh toán theo hợp đồng

Triệu đồng

2

Tổng khoản thanh toán thị trư ng
điện

Triệu đồng

3

Tổng khoản thanh toán khác

Triệu đồng

4

Tổng chi phí khởi động

Triệu đồng

5

Tổng các khoản thuế phí

Triệu đồng

- Thuế tài nguy n nước

Triệu đồng

- Mức chi trả tiền dịch vụ môi trư ng
r ng

Triệu đồng

- Phí chất thải r n

Triệu đồng

- Thuế phí khác

Triệu đồng

6
B
1
2
3

Sản ượng hợp đồng c theo t ng
tháng
Thông số tính toán thực tế từng
tháng
Giá cố định năm
Giá vận hành và bảo dưỡng theo chi
phí sửa chữa ớn và chi phí khác
Giá vận hành và bảo dưỡng theo chi
phí nhân công

Đơn vị tính

Tháng
…

Tháng
…

Tháng
…

Triệu k h

Đồng/k h
Đồng/k h
Đồng/k h

1

TT

Nội dung

Đơn vị tính

4

Giá biến đổi của nhà máy điện

Đồng/k h

5

Giá vận chuyển theo nhi n iệu chính

Đồng/k h

6

Giá nhi n iệu than/khí (chưa có cước
vận chuyển)

7

Cước phí vận chuyển than

Đồng/tấn
USD/BTU
Đồng/tấn
USD/BTU

8

Giá nhi u iệu dầu

9

Lương tối thiểu vùng

Số ần khởi động (ứng với các trạng
thái khởi động)
Tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán nhi n
11
iệu khí nhi u iệu than
Tỷ giá ngoại tệ thực hiện trong thanh
12 toán các hợp đồng vay thực tế với
Ngân hàng tổ chức tín dụng (nếu có)
10

Tháng
…

Tháng
…

Tháng
…

Đồng/tấn
Đồng/ngư i
/tháng
lần
Đồng/ SD
Đồng/ SD

2

