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I.

Tổng quan
“Hệ thống quản lý thủ tục mua bán điện” cung cấp các chức năng cho phép
quản lý toàn bộ trình tự thủ tục đàm phán các hợp đồng mua bán điện các dự án
nhà máy điện theo quyết định 246/QĐ-EVN “về việc ban hành Quy chế đàm
phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán điện các dự án điện”.
Truy cập “Hệ thống quản lý thủ tục mua bán điện” tại địa chỉ
http://ppa.evn.com.vn/ hoặc https://www.evn.com.vn/ chọn menu “Năng lượng
tái tạo” → “Thủ tục mua bán điện”.

Trang thủ tục mua bán điện
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Giao diện tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ

II.

Chức năng danh cho Chủ đầu tư (CĐT)

1. Chức năng đăng ký tài khoản
− Bước 1: Tại giao diện trang chủ CĐT lựa chọn nút “Đăng ký”

− Bước 2: Nhập thông tin tài khoản (Thông tin dấu * bắt buộc phải nhập);
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− Bước 3: Bấm nút “Đăng ký”
− Lưu ý:
o CĐT chọn “Mẫu đăng ký cấp tài khoản” để tải file mẫu đăng ký cấp
tài khoản; sau đó điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và upload file
đăng ký lên hệ thống;
o Thông tin “Điện thoại di động” và “Email”: phải chính xác để hệ
thống gửi thông tin xác nhận tài khoản hoặc thông báo khi có những
thay đổi trên hệ thống (thay đổi trạng thái của hồ sơ, yêu cầu bổ sung
tài liệu vào hồ sơ…);
o Thông tin “Tài khoản” là duy nhất trên hệ thống; trường hợp tài
khoản đăng ký trùng với tài khoản đã có trên hệ thống thì người dùng
phải đăng ký tài khoản khác và hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Tài
khoản đã tồn tại”
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o Sau khi CĐT đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ tự động gửi
Email thông báo cho tài khoản quản trị hệ thống;
o CĐT sẽ nhận được Email về thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập và
mật khẩu sau khi quản trị hệ thống Duyệt tài khoản của CĐT.
2. Chức năng đăng nhập hệ thống và thay đổi mật khẩu
− Bước 1: Tại giao diện trang chủ “Hệ thống quản lý thủ tục mua bán điện”,
CĐT nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp (tên đăng nhập và mật
khẩu mặc định đã được gửi vào Email của chủ đầu tư)
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− Bước 2: Bấm nút “Đăng nhập”

− Bước 3: Thay đổi mật khẩu (Trong lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu
cầu chủ đầu tư phải thay đổi mật khẩu mặc định)

3. Chức năng tạo mới dự án PPA
Chức năng này cho phép chủ đầu tư khởi tạo các thông tin cơ bản của dự án
PPA;
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− Bước 1: Chọn menu “Tạo dự án”

− Bước 2: Nhập thông tin của dự án

− Bước 3: Chọn nút Lưu. Hệ thống thông báo thành công và danh sách các dự
án của CĐT sẽ hiển thị.

− Lưu ý:
o Check chọn mục “Dự án đề nghị chấp thuận mua điện của EVN”
trường hợp chủ đầu tư đề nghị EVN/PC có văn bản chấp thuận mua
điện.
4. Chức năng quản lý hồ sơ
Chức năng này cho phép CĐT cập nhật, bổ sung tài liệu vào hồ sơ; gửi
hồ sơ đến các đơn vị tiếp nhận; theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các
cấp theo quy định.
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− Bước 1: Lựa chọn hồ sơ dự án cần Upload tài liệu sau đó bấm nút “Xử lý hồ
sơ”

− Bước 2: Chọn biểu tượng updoad văn bản/tài liệu cho từng hạng mục

− Bước 3: Chọn check “Gửi hồ sơ” trong trường hợp CĐT đã cập nhật đầy đủ
văn bản/tài liệu theo các hạng mục tương ứng
− Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
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− Lưu ý:
o File tài liệu đính kèm phải tương ứng với các thành phần của hồ sơ;
không gộp chung tất cả các các file thành phần thành 1 file lớn.
o Một thành phần của hồ sơ có thể đính kèm nhiều file.
o Chỉ khi Upload đầy đủ file thành phần của hồ sơ người dùng (CĐT)
mới check mục “Gửi hồ sơ” để xác nhận việc hoàn thành Upload hồ
sơ

.

III.

Chức năng duyệt hồ sơ dành cho EVN/A0/EPTC/NPT/PC
Chức năng này cho phép người dùng duyệt hồ sơ PPA của CĐT đã xác nhận
gửi lên hệ thống. Theo phân cấp trong QĐ 246/QĐ-EVN về việc ban hành Quy
chế đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán điện các dự án điện thì:
− Duyệt hồ sơ chấp thuận mua điện: EVN (nếu CĐT yêu cầu)
− Thỏa thuận đấu nối: NPT hoặc PC
− Thỏa thuận SCADA/EMS (SCADA/DMS), hệ thống thông tin điều độ, rơ le
bảo vệ và tự động: A0 hoặc PC
− Thỏa thuận đo đếm: EPTC
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− Đề nghị đàm phán PPA: EVN
Các bước thực hiện duyệt/trao đổi thông tin/quá trình xử lý hồ sơ PPA như sau:
− Bước 1: Chọn menu “Quản lý hồ sơ”

− Bước 2: Chọn dự án cần duyệt hồ sơ trong danh sách. Người dùng có thể lọc
theo trạng thái hồ sơ hoặc theo chủ đầu tư

− Bước 3: Chọn nút Xử lý hồ sơ
o Trường hợp cần trao đổi làm rõ từng thành phần của hồ sơ người dùng
có thể nhập ý kiến trao đổi hoặc duyệt từng thành phần hoặc yêu cầu
bổ sung hồ sơ;
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ người dùng lựa chọn trạng thái “Xác
nhận đã đầy đủ hồ sơ”
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− Bước 4: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
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IV. Chức năng dành cho quản trị hệ thống
Chức năng này cho phép tài khoản quản trị của EVN duyệt hoặc không duyệt
các tài khoản của các chủ đầu tư đã đăng ký. Các bước thực hiện như sau:
− Bước 1: Lựa chon menu “Danh mục PPA” → “Duyệt tài khoản”

− Bước 2: Tại giao diện “Duyệt đăng ký tài khoản” người dùng lựa chọn nút
Duyệt

− Bước 3: Lựa chọn “OK” để duyệt tài khoản
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− Bước 4: Hệ thống thông báo “Duyệt tài khoản thành công” và gửi thông tin
tài khoản vào Email của chủ đầu tư

− Lưu ý: trường hợp không duyệt tài khoản người dùng có thể sử dụng nút
Xóa
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