
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    13  /2017/TT-BCT  

                        Hà Nội, ngày  03  tháng  8  năm 2017      
 

THÔNG TƯ  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định 

phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán 

điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện 

cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình 

tự xây dựng và ban hành khung giá phát 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 Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/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 lực; 

Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện 

để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự 

kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 

10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường 

phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng 

và ban hành khung giá phát điện. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT 

ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương 

pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện (Thông tư 

số 56/2014/TT-BCT) như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 10, bổ sung Khoản 17, Khoản 18, Khoản 19, Khoản 20 

và Khoản 21 Điều 2 như sau: 

“10. Năm cơ sở là năm tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt lần đầu. 
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17. Hợp đồng nhập khẩu than là thỏa thuận giữa Đơn vị phát điện được 

phép nhập khẩu than theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 

đơn vị kinh doanh than tại nước ngoài để cung cấp than cho nhà máy điện, được 

ký kết theo quy định hiện hành, đảm bảo giá cạnh tranh, minh bạch.  

18. Hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu là thỏa thuận giữa Đơn vị phát 

điện với đơn vị vận chuyển để vận chuyển than nhập khẩu cho nhà máy điện, 

được ký kết theo quy định hiện hành, đảm bảo giá cạnh tranh, minh bạch.  

19. Hợp đồng mua bán than trong nước là thỏa thuận giữa Đơn vị phát điện 

với đơn vị kinh doanh than trong nước, kinh doanh than có xuất xứ nội địa hoặc 

nhập khẩu để cung cấp than cho nhà máy điện, được ký kết theo quy định hiện 

hành, đảm bảo giá cạnh tranh, minh bạch.   

20. Hợp đồng vận chuyển than trong nước là thỏa thuận giữa Đơn vị phát 

điện với đơn vị vận chuyển để vận chuyển than cho nhà máy điện trong lãnh thổ 

Việt Nam, được ký kết theo quy định hiện hành, đảm bảo giá cạnh tranh, minh 

bạch.   

21. Ngày khởi công xây dựng công trình là ngày ghi trong thông báo được 

Chủ đầu tư gửi cho cơ quan cấp phép xây dựng theo quy định tại Thông tư số 

15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về 

cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.”  

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 5 như sau: 

“a) Tổng mức đầu tư: Được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án 

được phê duyệt lần đầu; không đưa vào tổng mức đầu tư của dự án các chi phí 

đầu tư, nâng cấp thiết bị để duy trì vận hành nhà máy điện sau 20 năm vận hành 

thương mại.” 

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 như sau: 

“1. Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên 

liệu chính của nhà máy điện tại Năm cơ sở 
nlc

bVC (đồng/kWh), được xác định 

theo công thức sau: 

nlc

b

nlc

bq

nlc

b PHRVC   

Trong đó: 

nlc

bqHR : Suất hao nhiên liệu tinh bình quân của nhiên liệu chính do hai 

bên thỏa thuận trên cơ sở thông số của nhà chế tạo thiết bị hoặc 

thông số bảo hành của nhà thầu EPC hoặc kết quả thí nghiệm tổ 

máy, nhà máy do đơn vị thí nghiệm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ủy quyền hoặc quyết định, được tính tương ứng với 

mức tải quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2014/TT-BCT 

(kg/kWh hoặc BTU/kWh); 

Đối với nhà máy điện sử dụng nhiên liệu than từ nhiều hợp đồng 

khác nhau: Nhiệt trị than cơ sở (NT0) sử dụng tính toán suất hao 

nhiên liệu tinh bình quân được tính bằng bình quân gia quyền 



 

3 

theo khối lượng và nhiệt trị than được quy đổi về nhiệt trị khô 

toàn phần, được quy định trong các hợp đồng mua bán than 

(kcal/kg). 

nlc

bP :  Giá nhiên liệu chính Năm cơ sở được quy định như sau:  

- Đối với nhiên liệu than của Hợp đồng mua bán than trong nước: 

Giá than là giá tại điểm xếp hàng của đơn vị cung cấp than, bao 

gồm hao hụt, phí quản lý, bảo hiểm (nếu có), không bao gồm 

cước vận chuyển (đồng/tấn), được quy đổi về đơn vị đồng/kg để 

tính toán. Trường hợp nếu hợp đồng mua bán than không tách 

được cước vận chuyển nhiên liệu, giá nhiên liệu Năm cơ sở được 

xác định bằng giá trong Hợp đồng mua bán than trong nước; 

- Đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than 

được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá than cơ sở áp dụng tính toán giá 

hợp đồng mua bán điện được xác định theo các hợp đồng mua 

bán than được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư này;
 
 

- Đối với nhiên liệu khí: Giá khí là giá khí tại mỏ (đồng/BTU).” 

4. Sửa đổi Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của 

nhà máy nhiệt điện 

Giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở (
VC

bP ) được 

xác định theo công thức sau (đồng/kWh): 

VC

bP  = 
nlc

bqHR   
v/c

bP  

Trong đó: 

nlc

bqHR : Suất hao nhiên liệu bình quân của nhiên liệu chính đối với nhà 

máy nhiệt điện than (kg/kWh) hoặc suất hao nhiệt tinh bình quân 

của nhiên liệu chính đối với nhà máy tuabin khí (BTU/kWh) và 

được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

56/2014/TT-BCT; 

v/c

bP :  Giá vận chuyển nhiên liệu chính cho phát điện Năm cơ sở, được 

tính bằng đồng/tấn, được quy đổi về đơn vị đồng/kg để tính toán, 

đối với nhiên liệu than hoặc tính bằng đồng/BTU đối với nhiên 

liệu khí. 

Đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than 

được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá vận chuyển than cơ sở áp dụng 

tính toán giá hợp đồng mua bán điện theo các hợp đồng vận 

chuyển than được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư này.” 

5. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 14 như sau: 

“b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công 

tháng t, năm j (
nc

tj,FOMC ) được xác định như sau: 
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- Trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện bằng mức 

lương tối thiểu vùng thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi 

phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh): 

 bmin,

tj,min,nc

b

nc

tj,
L

L
FOMCFOMC   

Trong đó: 

nc

bFOMC : 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 số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

tj,min,L :  Mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm thanh toán tháng t, năm 

thứ j (đồng/người/tháng); 

bmin,L :  Mức lương tối thiểu vùng Năm cơ sở (đồng/người/tháng). 

- Trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện cao hơn mức 

lương tối thiểu vùng hoặc tổng chi phí nhân công TCnc  được tính toán theo tỷ lệ 

chi phí nhân công của nhà máy điện thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng 

cố định theo chi phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh): 

 



L

l 1

l

nc

b

nc

tj, i1FOMCFOMC  

Trong đó: 

nc

bFOMC : 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 số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

i:  Tỷ lệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chỉ số 

giá tiêu dùng cả nước của Việt Nam (CPI) năm (l-1) so với năm 

(l-2) nhưng không vượt quá 2,5%/năm, theo chỉ số giá tiêu dùng 

cả nước tháng 12 của năm liền kề trước năm j, công bố trên 

Trang thông tin điện tử thống kê của Tổng cục Thống kê; 

l:  Số thứ tự năm thanh toán tính từ Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở 

l = 1, i1= 0).” 

6. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 14 như sau: 

“a) Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên 

liệu chính (than, khí) của nhà máy điện tháng t, năm j 
nlc

tj,VC  (đồng/kWh) được 

xác định theo công thức sau: 

nlc

b

nlc

tj,

jHS,

nlc

b

nlc

tj,
P

P
)k1(VCVC 

 

Trong đó: 
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nlc

bVC :  Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí 

nhiên liệu 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 số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

kHS,j :  Tỷ lệ suy giảm hiệu suất năm thứ j (%);  

nlc

tj,P :  Giá nhiên liệu chính (than, khí) cho phát điện tại thời điểm 

thanh toán tháng t, năm j, được tính bằng đồng/tấn đối với nhiên 

liệu than hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí; 

 Đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than 

được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá than tại thời điểm thanh toán 

tháng t, năm j được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư này; 

nlc

bP :  Giá nhiên liệu chính (than, khí) cho phát điện tại Năm cơ sở, 

được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

56/2014/TT-BCT, tính bằng đồng/tấn đối với nhiên liệu than 

hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí.”. 

7. Sửa đổi Khoản 4 Điều 14 như sau: 

 “4. Giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện tháng t, năm j 
VC

tj,P  

(đồng/kWh) được xác định theo công thức sau: 

v/c

b

v/c

tj,

jHS,

VC

b

VC

tj,
P

P
)k(1PP   

Trong đó: 

VC

bP :  Giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy điện Năm cơ sở 

được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 8 Thông tư 

số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

v/c

tj,P : Giá vận chuyển nhiên liệu chính (than, khí) tại thời điểm thanh 

toán tháng t, năm j (đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc 

đồng/BTU đối với nhiên liệu khí); 

 Đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than 

được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá than tại thời điểm thanh toán 

tháng t, năm j được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Thông tư này; 

v/c

bP : Giá vận chuyển nhiên liệu chính (than, khí) tại Năm cơ sở, được 

tính bằng đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc đồng/BTU đối 

với nhiên liệu khí.”. 

8. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 15 như sau: 

“b) Thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công 

tháng t, năm j (
nc

tj,FOMC ) được xác định như sau: 

- Trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện bằng mức 
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lương tối thiểu vùng thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi 

phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh): 

 bmin,

tj,min,nc

b

nc

tj,
L

L
FOMCFOMC   

Trong đó: 

nc

bFOMC : 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 11 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

tj,min,L :  Mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm thanh toán tháng t, năm 

thứ j (đồng/người/tháng); 

bmin,L :  Mức lương tối thiểu vùng Năm cơ sở (đồng/người/tháng). 

- Trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện cao hơn mức 

lương tối thiểu vùng hoặc tổng chi phí nhân công TCnc  được tính toán theo tỷ lệ 

chi phí nhân công của nhà máy điện thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng 

cố định theo chi phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh): 

 



L

l 1

l

nc

b

nc

tj, i1FOMCFOMC  

Trong đó: 

nc

bFOMC : 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 11 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT (đồng/kWh); 

i:  Tỷ lệ trượt giá vận hành và bảo dưỡng theo chỉ số giá tiêu dùng 

cả nước của Việt Nam (CPI) năm (l-1) so với năm (l-2) nhưng 

không vượt quá 2,5%/năm, theo chỉ số giá tiêu dùng cả nước 

tháng 12 của năm liền kề trước năm j, công bố trên Trang thông 

tin điện tử thống kê của Tổng cục Thống kê; 

l:  Số thứ tự năm thanh toán tính từ Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở 

l = 1, i1= 0).”.  

9. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 như sau:  

“1. Chủ đầu tư dự án nhà máy điện có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đàm 

phán hợp đồng mua bán điện gửi Bên mua để đàm phán và thực hiện các thủ tục 

thẩm định, phê duyệt để ký hợp đồng mua bán điện trước Ngày khởi công xây 

dựng công trình hoặc trước khi nhà máy điện thực hiện thí nghiệm phát điện lên 

hệ thống điện quốc gia.”  

10. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1 Điều 21 như sau: 

“d) Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư lần đầu của dự án và các nội 

dung chính trong thiết kế cơ sở của dự án đầu tư có liên quan đến việc đàm phán 

hợp đồng mua bán điện, báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở.” 
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11. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau: 

“1. Trình Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng mua bán điện theo quy 

định, hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện trước  Ngày khởi công xây dựng 

công trình hoặc trước khi nhà máy điện thực hiện thí nghiệm phát điện lên hệ 

thống điện quốc gia; chịu trách nhiệm, đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ 

của số liệu, tài liệu cung cấp.” 

12. Sửa đổi Khoản 1 Điều 27 như sau: 

“1. Chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm: 

a) Đàm phán hợp đồng mua bán điện và ký kết hợp đồng mua bán điện 

trước trước Ngày khởi công xây dựng công trình hoặc trước khi nhà máy điện 

thực hiện thí nghiệm phát điện lên hệ thống điện quốc gia; 

b) Cung cấp đầy đủ các thông tin, chịu trách nhiệm, đảm bảo tính chính 

xác, hợp lý, hợp lệ của số liệu, tài liệu cung cấp cho các đơn vị, cơ quan liên 

quan trong quá trình đàm phán và kiểm tra hợp đồng mua bán điện. 

c) Chịu trách nhiệm toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư dự 

án xây dựng công trình trước ngày ký kết chính thức hợp đồng mua bán điện. 

d) Trước khi ký kết mới hợp đồng vận chuyển than (bao gồm trong nước 

và nhập khẩu) hoặc giá vận chuyển than mới theo hợp đồng mua bán than, Chủ 

đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị vận chuyển than hoặc đơn vị kinh 

doanh than, cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình lựa chọn đơn vị 

vận chuyển than theo quy định và cung cấp các hồ sơ tài liệu tính toán, tách giá 

than và giá vận chuyển than (trường hợp vận chuyển than bằng băng tải) cho 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để làm cơ sở có ý kiến về giá vận chuyển than 

trong quá trình thực hiện thanh toán chi phí nhiên liệu than. Chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm, ký kết hợp đồng vận chuyển than theo quy định hiện hành, đảm bảo 

giá cạnh tranh, minh bạch.” 

13. Bổ sung Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 2d sau Khoản 2a Điều 28 như 

sau: 

“ 2b. Đối với nhà máy điện khởi công trước ngày 03 tháng 02 năm 2015 đã 

có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực, cho phép áp dụng 

Tổng mức đầu tư đã thỏa thuận trong phương án giá điện đang áp dụng để tính 

toán giá điện của nhà máy theo Thông tư số 56/2014/TT-BCT. Trong thời hạn 

một năm tính từ ngày ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung, Chủ đầu tư nhà máy 

điện phải thực hiện hoàn thành quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, hoàn 

thành đàm phán hợp đồng mua bán điện, giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam theo các quy định có liên quan. 

2c. Đối với các dự án điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện theo phương 

pháp tính toán quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT, thì tiếp tục áp dụng 

quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT, khi có vốn quyết toán các bên có 

quyền đề nghị được thực hiện tính lại giá điện theo vốn đầu tư quyết toán được 
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duyệt.  

2d. Đối với dự án nhà máy điện mới khởi công trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực tiếp tục áp dụng quy định về tổng mức đầu tư áp dụng tính toán giá điện 

tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT và Thông tư số 51/2015/TT-BCT.” 

14. Bãi bỏ Khoản 9 Điều 2, Khoản 5 Điều 3. 

15. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 22. 

16. Bổ sung Phụ lục 1a như sau: 

“ Phụ lục 1a 

GIÁ THAN VÀ GIÁ VẬN CHUYỂN THAN CHO NHÀ MÁY ĐIỆN  

1. Giá than và giá vận chuyển than cơ sở 

a) Giá than cơ sở (đồng/tấn), được quy đổi về đơn vị đồng/kg để tính toán, 

được xác định như sau: 





M

m

mm

M

m

m VVXP
1

0

1

,0

nlc

b /)(P  

Trong đó: 

P0,m: Đối với Hợp đồng mua bán than trong nước, giá than được quy 

định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. 

Đối với Hợp đồng nhập khẩu than: Giá than là giá bao gồm giá 

FOB được xác định theo Hợp đồng nhập khẩu than, hao hụt, 

phí quản lý, bảo hiểm (nếu có) được hai bên mua điện và bán 

điện thỏa thuận và các khoản thuế nhập khẩu, phí theo quy 

định nhưng không bao gồm giá vận chuyển và giá trung 

chuyển than. Trường hợp nếu Hợp đồng nhập khẩu than không 

tách được cước vận chuyển, giá nhiên liệu Năm cơ sở được 

xác định bằng giá trong Hợp đồng nhập khẩu than;  

X0:  Tỷ giá ngoại tệ Việt Nam đồng và đồng ngoại tệ tại thời điểm 

xác định giá than cơ sở, đối với Hợp đồng mua bán than trong 

nước giá trị X0 = 1; 

Vm:  Khối lượng than quy định tại các hợp đồng mua bán than m 

(tấn); 

M: Tổng số hợp đồng mua bán than. 

b) Giá vận chuyển than cơ sở (đồng/tấn), được quy đổi về đơn vị đồng/kg 

để tính toán, được xác định bằng bình quân gia quyền theo khối lượng và giá 

vận chuyển than theo Hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu hoặc Hợp đồng vận 

chuyển than trong nước, trong đó: 

Đối với Hợp đồng vận chuyển than trong nước, giá vận chuyển than là giá 

vận chuyển hoặc giá vận chuyển than từ kho trung chuyển trong nước của đơn vị 

kinh doanh than đến nhà máy điện theo Hợp đồng vận chuyển than trong nước.  

Đối với Hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu, giá vận chuyển than với tỷ 

giá ngoại tệ Việt Nam đồng và đồng ngoại tệ tại thời điểm xác định giá vận 
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chuyển than cơ sở được hai bên mua bán than thỏa thuận theo Hợp đồng vận 

chuyển than nhập khẩu.  

Đối với hợp đồng mua bán than đã bao gồm giá vận chuyển than, trong 

trường hợp tách được giá vận chuyển thì giá vận chuyển than được xác định 

theo quy định tại hợp đồng mua bán than tương ứng. Trường hợp không tách 

được giá vận chuyển than thì giá vận chuyển than tương ứng bằng 0 (không). 

2. Giá than và giá vận chuyển than tại thời điểm thanh toán 

a) Giá than tại thời điểm thanh toán (đồng/tấn), được xác định như sau: 

tj

tjm
NT

NT
P

,

0
,,

nlc

tj,P   

Trong đó: 

Pm, j,t: Giá than tại thời điểm thanh toán tính bằng bình quân gia 

quyền giá than theo khối lượng (đồng/tấn), được xác định như 

sau: 





Q

q

qqtj

Q

q

q VVXP
1

,

1

tj, m, /)(P  

Pq:  Giá than xác định theo hóa đơn than do bên bán than phát hành 

phù hợp với các Hợp đồng nhập khẩu than hoặc Hợp đồng 

mua bán than trong nước m phát sinh trong tháng thanh toán t, 

bao gồm các thành phần chi phí quy định tại Điểm a Mục 1 

Phụ lục này, đối với Hợp đồng mua bán than trong nước tỷ giá 

Xj,t trong trường hợp này tương ứng bằng 1);  

Xj,t:  Tỷ giá ngoại tệ Việt Nam đồng và đồng ngoại tệ thực hiện mua 

than trong tháng t, được xác định tại thời điểm phát hành hóa 

đơn than theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại do bên 

mua điện và bên bán điện thỏa thuận; 

NT0: Nhiệt trị than cơ sở (kcal/kg), được xác định theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 1 Thông tư này; 

NTj, t: Nhiệt trị than bình quân của các hợp đồng mua bán than m 

trong tháng t (kcal/kg), được xác định bằng bình quân gia 

quyền theo khối lượng than Vq và nhiệt trị than thực tế giao 

nhận được quy đổi về nhiệt trị khô toàn phần của các hợp đồng 

mua bán than tương ứng, xác định theo hóa đơn than phát sinh 

trong tháng t và chứng từ chất lượng than đã được kiểm định 

(kcal/kg). 

Q: Tổng số hóa đơn than hợp lệ phát sinh trong tháng t; 

Vq: Khối lượng than (tấn) đã quy ẩm theo các hợp đồng mua bán 

than tại hóa đơn than q phát sinh trong tháng t. 

b) Giá vận chuyển than tại thời điểm thanh toán (đồng/tấn), được xác định 

như sau: 
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tj

cv

tjm
NT

NT
P

,

0/

,,

v/c

tj,P   

Trong đó: 

NT0:  Nhiệt trị than cơ sở (kcal/kg), được xác định theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 1 Thông tư này ; 

NTj, t: Nhiệt trị than bình quân của hợp đồng mua bán than m trong 

tháng t (kcal/kg), được xác định theo quy định tại Điểm a Mục 

này; 

v/c

tmj,P : Giá vận chuyển than tại thời điểm thanh toán (đồng/tấn), được 

xác định bình quân gia quyền theo giá vận chuyển than và khối 

lượng than đã quy ẩm tại hóa đơn vận chuyển than phát sinh 

trong tháng t của các Hợp đồng vận chuyển than nhập khẩu 

hoặc Hợp đồng vận chuyển than trong nước. 

Đối với hợp đồng mua bán than đã bao gồm giá vận chuyển than, trong 

trường hợp tách được giá vận chuyển thì giá vận chuyển than được xác định 

theo quy định tại hợp đồng mua bán than tương ứng. Trường hợp không tách 

được giá vận chuyển than thì giá vận chuyển than tương ứng bằng 0 (không).” 

17. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm 

theo Thông tư số 56/2014/TT-BCT (Phụ lục 3) như sau: 

“2. Thời hạn Hợp đồng 

Thời hạn Hợp đồng được tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết 25 

năm kể từ Ngày vận hành thương mại của Nhà máy điện.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT 

ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương 

pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện (Thông tư số 

57/2014/TT-BCT) như sau: 

1. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 2. 

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau: 

“3. Suất đầu tư là chi phí đầu tư cho 01 kW công suất tinh bình quân của 

Nhà máy điện chuẩn được tính toán trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được phê 

duyệt lần đầu, cập nhật tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm tính toán. Các chi phí thành 

phần trong suất đầu tư bao gồm: 

a) Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công 

trình; phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ; san lấp mặt bằng xây dựng; xây 

dựng công trình tạm; công trình phụ trợ phục vụ thi công; nhà tạm tại hiện 

trường để ở và để điều hành thi công;  

b) Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm thiết bị công nghệ, đào tạo vận 

hành nhà máy; lắp đặt, thử nghiệm, hiệu chỉnh; vận chuyển, bảo hiểm, thuế và 

các loại phí liên quan khác; 
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c) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí tái định cư theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chi phí xử lý gia cố nền móng 

công trình; 

d) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện công việc 

quản lý dự án từ khi lập dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công 

trình vào khai thác sử dụng; 

đ) Chi phí tư vấn xây dựng gồm các chi phí cho tư vấn khảo sát, thiết kế, 

giám sát xây dựng, tư vấn thẩm tra và các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác; 

e) Chi phí khác gồm vốn lưu động trong thời gian chạy thử nghiệm thu nhà 

máy, chi phí lãi vay và các chi phí cho vay vốn trong thời gian xây dựng nhà 

máy điện và các chi phí cần thiết khác; 

g) Chi phí dự phòng gồm các chi phí dự phòng cho khối lượng công việc 

phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT 

ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành 

thị trường phát điện cạnh tranh (Thông tư số 30/2014/TT-BCT) như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 50 Điều 3 như sau: 

“50. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thủy điện được 

quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Quyết định số 4712/QĐ-BCT 

ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt danh 

mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.”. 

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Chi phí biến đổi của tổ máy nhiệt điện được xác định như sau: 

a) Trường hợp xác định được giá trị suất hao nhiệt, chi phí biến đổi của tổ 

máy xác định như sau: 

VCb = 
nlc

bVC + 
nlp

bVC +
k

bVC  

Trong đó: 

nlc

bVC : Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí 

nhiên liệu chính (than, khí) của nhà máy điện (đồng/kWh); 

nlp

bVC : Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí 

nhiên liệu phụ (dầu) của nhà máy điện (đồng/kWh); 

k

bVC : Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà 

máy điện (đồng/kWh). 

- Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu 

chính của nhà máy điện 
nlc

bVC (đồng/kWh), được xác định theo công thức sau: 
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nlc

b

nlc

bq

nlc

b PHRVC   

Trong đó: 

nlc

bqHR : Suất hao nhiên liệu tinh bình quân của nhiên liệu chính do hai 

bên thỏa thuận trên cơ sở thông số của nhà chế tạo thiết bị hoặc 

thông số bảo hành của nhà thầu EPC hoặc kết quả thí nghiệm tổ 

máy, nhà máy do đơn vị thí nghiệm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ủy quyền hoặc quyết định, được tính tương ứng với 

mức tải quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2014/TT-BCT 

(kg/kWh hoặc BTU/kWh); 

Đối với nhà máy điện sử dụng nhiên liệu than từ nhiều nguồn 

khác nhau bao gồm than nhập khẩu và than nội địa: Nhiệt trị than 

cơ sở (NT0) sử dụng tính toán suất hao nhiên liệu tinh bình quân 

được tính bằng bình quân gia quyền theo khối lượng và nhiệt trị 

than được quy đổi về nhiệt trị khô toàn phần, được quy định 

trong các hợp đồng mua bán than (kcal/kg). 

nlc

bP :  Giá nhiên liệu chính bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính.  

- Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu 

phụ của nhà máy điện 
nlp

bVC
(đồng/kWh), được xác định theo công thức sau: 

nlp

b

nlp

bq

nlp

b PHRVC   

Trong đó: 

nlp

bqHR : Suất hao nhiên liệu tinh bình quân của nhiên liệu phụ (dầu), do 

hai bên thoả thuận trên cơ sở thông số của nhà chế tạo thiết bị 

(kg/kWh); 

nlp

bP :  Giá nhiên liệu phụ (dầu) bao gồm cả cước vận chuyển và các loại 

phí khác theo quy định (đồng/kg). 

- Suất hao nhiên liệu tinh bình quân của nhiên liệu (chính, phụ) do Đơn vị 

mua buôn duy nhất cung cấp và được hiệu chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất. 

Trường hợp suất hao nhiệt trong hợp đồng là suất hao nhiệt bình quân cả đời dự 

án thì không điều chỉnh theo hệ số suy giảm hiệu suất. Trong trường hợp hợp 

đồng hoặc hồ sơ đàm phán hợp đồng chỉ có đường đặc tính suất hao tại các mức 

tải thì suất hao nhiệt của các tổ máy được xác định tại mức tải tương ứng với sản 

lượng điện năng phát bình quân nhiều năm của nhà máy điện được quy định 

trong hợp đồng mua bán điện.  

Trường hợp tổ máy nhiệt điện không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp 

đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện, suất hao nhiệt của nhà 

máy điện đó được xác định bằng suất hao nhiệt của nhà máy điện chuẩn cùng 

nhóm theo công nghệ phát điện và công suất đặt. Đơn vị vận hành hệ thống điện 

và thị trường điện có trách nhiệm tính toán suất tiêu hao nhiệt của nhà máy điện 

chuẩn;  
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- Hệ số suy giảm hiệu suất của tổ máy nhiệt điện được xác định bằng hệ số 

suy giảm hiệu suất trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua 

bán điện do Đơn vị mua buôn duy nhất cung cấp. 

Trường hợp nhà máy nhiệt điện không có số liệu hệ số suy giảm hiệu suất 

trong hợp đồng hoặc trong hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện, áp dụng hệ 

số suy giảm hiệu suất của nhà máy điện chuẩn cùng nhóm với nhà máy điện đó 

do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác định; 

- Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động khác của nhà máy điện 
k

bVC
 (đồng/kWh) được xác định theo công thức sau: 

maxCSt

kkdvlpk

b
T )k1( P

CCC
VC




  

Trong đó: 

Cvlp:  Tổng chi phí vật liệu phụ hàng năm của nhà máy điện được xác 

định theo khối lượng và đơn giá các loại vật liệu phụ sử dụng cho 

phát điện (đồng);  

Ckd:  Tổng chi phí khởi động bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí khác 

cho khởi động (đồng);  

Ck:  Chi phí sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên hàng năm, được tính 

trên cơ sở tổng vốn đầu tư xây lắp và thiết bị của nhà máy điện, 

tỷ lệ chi phí sửa chữa thường xuyên theo quy định tại Phụ lục 1 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT (đồng);  

Pt:  Tổng công suất tinh của nhà máy điện (kW); 

kCS:  Tỷ lệ suy giảm công suất được tính bình quân cho toàn bộ đời 

sống kinh tế của nhà máy điện được xác định theo quy định tại 

Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư này (%); 

Tmax:  Thời gian vận hành công suất cực đại trong năm tính bình quân cho 

nhiều năm trong cả đời dự án nhà máy điện (giờ) và quy định tại Phụ lục 1 

Thông tư số 56/2014/TT-BCT. 

b) Trường hợp không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp đồng hoặc trong 

hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện và không có nhà máy điện chuẩn cùng 

nhóm phù hợp, chi phí biến đổi của tổ máy được xác định bằng giá biến đổi (bao 

gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) trong hợp đồng có cập nhật các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá biến đổi của năm N theo phương pháp được thỏa thuận trong 

hợp đồng.” 

3. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 như sau: 

“1. Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công 

thức sau: 

)()1(
PNLPCNLCDCtr

HRPHRPKP   

Trong đó: 
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tr
P : Giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện (đồng/kWh); 

KDC: Hệ số điều chỉnh giá trần theo kết quả phân loại tổ máy nhiệt điện. 

Đối với tổ máy nhiệt điện chạy nền KDC =  0%; tổ máy nhiệt điện chạy lưng KDC 

= 5%; tổ máy nhiệt điện chạy đỉnh KDC = 20%;  

PNLC: Giá nhiên liệu chính (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) 

của tổ máy nhiệt điện (đồng/kCal hoặc đồng/BTU); 

PNLP: Giá nhiên liệu phụ của tổ máy nhiệt điện (đồng/kCal hoặc 

đồng/BTU); 

HRC: Suất tiêu hao nhiên liệu chính tại mức tải bình quân của tổ máy 

nhiệt điện (BTU/kWh hoặc kCal/kWh); 

HRP: Suất tiêu hao nhiên liệu phụ tại mức tải bình quân của tổ máy nhiệt 

điện (BTU/kWh hoặc kCal/kWh). 

2. Trường hợp không có số liệu suất hao nhiệt trong hợp đồng hoặc trong 

hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện và không có nhà máy điện chuẩn cùng 

nhóm phù hợp: 

a) Giá trần bản chào giá của tổ máy nhiệt điện được xác định theo công 

thức sau: 
fD)1( C

bdDCtr
PKP   

Trong đó: 

tr
P : Giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện (đồng/kWh); 

KDC: Hệ số điều chỉnh giá trần theo kết quả phân loại tổ máy nhiệt điện. 

Đối với tổ máy nhiệt điện chạy nền KDC = 0%; tổ máy nhiệt điện chạy lưng KDC 

= 5%; tổ máy nhiệt điện chạy đỉnh KDC = 20%;  
fDC

bd
P : Giá biến đổi (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) cho năm 

N theo hợp đồng mua bán điện dạng sai khác của nhà máy điện (đồng/kWh). 

b) Giá biến đổi (bao gồm cả giá vận chuyển nhiên liệu chính) dùng để tính 

giá trần bản chào là giá biến đổi dự kiến cho năm N do Đơn vị mua buôn duy 

nhất cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.  

4. Bổ sung Điều 37a sau Điều 37 như sau: 

“Điều 37a. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ 

1. Các trường hợp xem xét điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ (Qc giờ): 

a) Trường hợp sự cố ngừng lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò 

hơi hoặc sự cố ngừng tổ máy của nhà máy điện; 

b) Trường hợp lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi hoặc tổ 

máy của nhà máy điện kéo dài thời gian sửa chữa so với kế hoạch đã được phê 

duyệt và được đưa vào tính sản lượng hợp đồng giờ. 

2. Trong trường hợp có đủ căn cứ xác nhận trường hợp quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này, thực hiện điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ theo nguyên tắc 

sau: 
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a) Trường hợp thời gian sự cố nhỏ hơn hoặc bằng 72 giờ (tương đương 72 

chu kỳ giao dịch): Không điều chỉnh sản lượng hợp đồng (Qc) của nhà máy điện 

này;  

b) Trường hợp thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ:  

- Trong giai đoạn từ thời điểm sự cố đến chu kỳ giao dịch thứ 72: Giữ 

nguyên sản lượng hợp đồng (Qc) đã phân bổ cho nhà máy điện; 

- Trong giai đoạn từ chu kỳ giao dịch thứ 73 đến khi tổ máy khắc phục sự 

cố và khả dụng:  

+ Trường hợp sản lượng phát thực tế tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà 

máy nhỏ hơn sản lượng hợp đồng (Qc) nhà máy trong giai đoạn này, thực hiện 

điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ bằng sản lượng Qmq của nhà máy điện;  

+ Trường hợp Qmq của nhà máy điện lớn hơn hoặc bằng Qc nhà máy điện 

trong giai đoạn này, không điều chỉnh Qc nhà máy điện. 

3. Trong trường hợp có đủ căn cứ xác nhận trường hợp quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều này, thực hiện điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ theo nguyên tắc 

sau: 

Trong các chu kỳ kéo dài sửa chữa, nếu có chu kỳ mà sản lượng phát thực 

tế tại điểm giao nhận (Qmq) của nhà máy nhỏ hơn Qc của nhà máy thì điều 

chỉnh sản lượng hợp đồng giờ tại các chu kỳ đó bằng sản lượng Qmq của nhà 

máy.   

4. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện xác nhận các sự kiện quy định tại 

Khoản 1 Điều này theo quy định tại Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện 

phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường do Cục trưởng Cục Điều tiết điện 

lực ban hành và gửi cho Đơn vị mua buôn duy nhất và Đơn vị phát điện trực tiếp 

giao dịch để làm cơ sở điều chỉnh sản lượng hợp đồng giờ của nhà máy điện. 

Đối với trường hợp xác nhận trường hợp sự cố lò hơi của tổ máy nhiệt điện than 

có nhiều lò hơi: 

a) Trường hợp có đủ dữ liệu từ hệ thống điều khiển phân tán (hệ thống 

DCS) hoặc các hệ thống điều khiển tương đương khác cho sự kiện này: Thực 

hiện xác nhận sự kiện căn cứ theo các dữ liệu này; 

b) Trường hợp có không có dữ liệu từ hệ thống điều khiển phân tán (hệ 

thống DCS) hoặc các hệ thống điều khiển tương đương khác: Sử dụng các thông 

tin, dữ liệu từ các nguồn số liệu khác cho từng trường hợp cụ thể theo quy định 

tại Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên 

thị trường do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành để thực hiện xác nhận 

sự kiện. 

5. Đơn vị mua buôn duy nhất và Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch có 

trách nhiệm ký xác nhận lại sản lượng hợp đồng tháng và sản lượng hợp đồng 

giờ của nhà máy đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và 

Khoản 3 Điều này.” 

5. Sửa đổi Khoản 12, bổ sung Khoản 14 Điều 80 như sau: 
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“12. Đối với nhà máy điện có tổ máy phát điện tách ra ngoài hệ thống điện 

quốc gia và đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài, căn cứ theo kết quả 

tính toán vận hành hệ thống điện năm tới của Đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện, việc tham gia thị trường điện trong năm tới và thanh toán cho 

nhà máy điện này được quy định như sau: 

a) Trường hợp theo kết quả tính toán vận hành hệ thống điện năm tới, nhà 

máy điện có tổ máy đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài với khoảng 

thời gian dự kiến trong năm tới từ 180 ngày trở lên thì tách toàn bộ nhà máy 

điện này ra ngoài thị trường điện trong năm tới. Toàn bộ sản lượng phát điện của 

nhà máy điện trong năm tới được thanh toán theo giá điện trong hợp đồng mua 

bán điện đã ký với Đơn vị mua buôn duy nhất; 

b) Trường hợp theo kết quả tính toán vận hành hệ thống điện năm tới, nhà 

máy điện có tổ máy đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước ngoài với khoảng 

thời gian dự kiến trong năm tới ít hơn 180 ngày thì nhà máy điện có trách nhiệm 

tham gia thị trường điện trong năm tới (là đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch). 

Đối với các ngày giao dịch trong năm mà nhà máy điện có tổ máy phát điện tách 

ra ngoài hệ thống điện quốc gia và đấu nối vào lưới điện mua điện từ nước 

ngoài, toàn bộ sản lượng phát điện của nhà máy điện trong ngày giao dịch mà tổ 

máy có chu kỳ tách ra ngoài hệ thống điện quốc gia và đấu nối vào lưới điện 

mua điện từ nước ngoài được thanh toán theo giá điện trong hợp đồng mua bán 

điện đã ký với Đơn vị mua buôn duy nhất. 

14. Trường hợp nhà máy điện có tổ máy phát điện tham gia thử nghiệm hệ 

thống tự động điều chỉnh công suất (AGC) theo yêu cầu của Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện thì tách toàn bộ nhà máy điện này ra ngoài thị 

trường điện, toàn bộ sản lượng phát của nhà máy lên lưới trong các chu kỳ có 

thử nghiệm được thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện (giá Pc toàn phần) 

đã ký với Đơn vị mua buôn duy nhất. Trước ngày 01 tháng 12 năm N-1, Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập và công bố danh 

sách các tổ máy phát điện dự kiến tham gia thử nghiệm hệ thống tự động điều 

chỉnh công suất (AGC) trong năm N cho các thành viên tham gia thị trường 

điện.”. 

6. Bổ sung Chương VIa (sau Chương VI) tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT 

như sau: 

 “Chương VIa 

CƠ CHẾ THAM GIA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 

 ĐỐI VỚI NHÀ MÁY ĐIỆN THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP 

Điều 88a. Trách nhiệm tham gia thị trường điện 

Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện thuộc khu công nghiệp (sau đây viết 

tắt là đơn vị phát điện) có công suất đặt lớn hơn 30 MW, đấu nối vào hệ thống 

điện quốc gia và bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia (trừ trường 

hợp đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và hợp 

đồng mua bán điện này còn hiệu lực đến sau ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 
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năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 

56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua 

bán điện (Thông tư số 51/2015/TT-BCT) có trách nhiệm: 

1. Đăng ký tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 

30/2014/TT-BCT và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 

51/2015/TT-BCT. 

2. Đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông 

tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS và hệ thống đo đếm điện năng để xác 

định lượng điện năng phát của từng tổ máy phát điện và điện năng tiêu thụ của 

phụ tải địa phương, đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện theo quy định 

tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BCT. 

3. Thực hiện các quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh tại 

Thông tư số 30/2014/TT-BCT và Thông tư số 51/2015/TT-BCT khi tham gia thị 

trường điện. 

4. Ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định tại Thông tư số 

56/2014/TT-BCT, Thông tư số 51/2015/TT-BCT và Thông tư này. 

Điều 88b. Lập kế hoạch vận hành năm tới, tháng tới, tuần tới 

1. Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống 

điện và thị trường điện các số liệu phục vụ tính toán, lập kế hoạch vận hành thị 

trường điện năm tới, tháng tới, tuần tới theo quy định tại Chương IV Thông tư 

số 30/2014/TT-BCT, Điều 1 Thông tư số 51/2015/TT-BCT và các quy định tại 

Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường 

điện và công bố thông tin thị trường điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực 

ban hành. 

2. Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, đơn vị phát điện có trách nhiệm cung 

cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhu cầu phụ tải nội bộ 

dự kiến từng tháng của năm tiếp theo. 

3. Trước ngày 20 hàng tháng, đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhu cầu phụ tải nội bộ dự kiến 

của tháng tiếp theo. 

4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính 

toán và công bố giá trần bản chào tháng tới cho nhà máy điện thuộc khu công 

nghiệp tham gia thị trường điện theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 

30/2014/TT-BCT và Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 51/2015/TT-BCT. 

Điều 88c. Vận hành thị trường điện ngày tới, giờ tới  

1. Đơn vị phát điện có trách nhiệm thực hiện các quy định về vận hành thị 

trường điện ngày tới, giờ tới tại Chương V Thông tư số 30/2014/TT-BCT. 

2. Trước 14h00 ngày D-2, Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp cho 

Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện biểu đồ dự báo nhu cầu phụ tải 
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nội bộ của nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch của 

ngày D. Sai số cho phép của dự báo nhu cầu phụ tải nội bộ là +/-10%. Trong 

giai đoạn phụ tải nội bộ thực hiện thí nghiệm hoặc có đầu tư mới, sai số cho 

phép của dự báo nhu cầu phụ tải nội bộ là +/-15%. 

3. Chào giá ngày tới: Đơn vị phát điện có trách nhiệm lập và gửi về Đơn vị 

vận hành hệ thống điện và thị trường điện bản chào giá cho nhà máy điện thuộc 

khu công nghiệp theo quy định tại Điều 41 và Điều 45 Thông tư số 30/2014/TT-

BCT và Đơn vị phát điện có trách nhiệm: 

a) Chào bán cho toàn bộ công suất khả dụng của từng tổ máy phát điện; 

b) Chào giá cho phụ tải nội bộ: 

- Trường hợp phụ tải nội bộ cao hơn công suất phát ổn định thấp nhất của 

01 tổ máy, chào giá bằng 0 đồng/kWh cho lượng công suất dự kiến huy động để 

cấp điện cho phụ tải nội bộ; 

- Trường hợp phụ tải nội bộ thấp hơn công suất phát ổn định thấp nhất của 

01 tổ máy, chào giá bằng 0 đồng/kWh cho lượng công suất phát ổn định thấp 

nhất; 

c) Phần công suất dư còn lại: Giá chào tuân thủ quy định về giá sàn bản 

chào của tổ máy nhiệt điện quy định tại Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT-BCT 

và giá trần bản chào do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công 

bố theo quy định tại Khoản 4 Điều 88b Chương này; 

d) Sử dụng một hoặc nhiều tổ máy để chào giá cho phần công suất đáp ứng 

phụ tải nội bộ. Trường hợp công suất một tổ máy không đủ đáp ứng phụ tải nội 

bộ, đơn vị phát điện được sử dụng bản chào của tổ máy tiếp theo để chào giá đáp 

ứng phụ tải nội bộ; 

đ) Đơn vị phát điện có trách nhiệm xây dựng bản chào giá cho các tổ máy 

phát điện phù hợp với các ràng buộc kỹ thuật của tổ máy, các ràng buộc kỹ thuật 

quy định tại hợp đồng mua bán điện và các ràng buộc liên quan đến phụ tải hơi 

của nhà máy (nếu có). 

4. Chào giá giờ tới: Đơn vị phát điện lập và gửi về Đơn vị vận hành hệ 

thống điện và thị trường điện bản chào giá giờ tới cho nhà máy điện thuộc khu 

công nghiệp và phụ tải nội bộ cập nhật trong giờ tới. Đơn vị phát điện có trách 

nhiệm cập nhật bản chào giá giờ tới và phụ tải nội bộ tối thiểu 45 phút trước chu 

kỳ giao dịch. 

Điều 88d. Lập lịch huy động và điều độ thời gian thực 

1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập lịch huy động  nhà 

máy điện thuộc khu công nghiệp căn cứ theo bản chào giá của đơn vị phát điện 

và theo quy định tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Chương V Thông tư số 

30/2014/TT-BCT. 

2. Trước chu kỳ giao dịch, đơn vị phát điện được cập nhật tốc độ tăng, 

giảm tải thực tế của tổ máy phát điện (trong bản chào giờ tới) để phục vụ lập 

lịch huy động, điều độ thời gian thực và tính toán các khoản thanh toán trong thị 

trường điện.  
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3. Trong trường hợp thừa nguồn, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện huy động nhà máy điện không thấp hơn phụ tải địa phương. Trường 

hợp phụ tải tại chỗ thấp hơn mức công suất ổn định tối thiểu thì Đơn vị vận hành 

hệ thống điện và thị trường điện huy động nhà máy bằng công suất ổn định tối 

thiểu của tổ máy. 

Điều 88đ. Tính toán thanh toán trong thị trường điện 

1. Tính toán sản lượng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị 

trường điện, bao gồm: 

a) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá chào đối với nhà máy điện 

trong khu công nghiệp có giá chào cao hơn giá trần thị trường (Qbp) trong chu 

kỳ giao dịch i: Xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Thông tư số 

30/2014/TT-BCT; 

b) Sản lượng điện năng phát tăng thêm (Qcon) trong chu kỳ giao dịch i: 

Xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 70 Thông tư số 30/2014/TT-BCT; 

c) Sản lượng điện năng phát sai khác so với mệnh lệnh điều độ (Qdu) trong 

chu kỳ giao dịch i: Xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 Thông tư số 

30/2014/TT-BCT và Khoản 2 Điều 47 Quy trình Lập lịch huy động tổ máy, vận 

hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện do Cục trưởng 

Cục Điều tiết điện lực ban hành. Sử dụng công tơ đầu cực để xác định sai số 

lệnh điều độ; 

d) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá điện năng thị trường điện 

(SMP) trong chu kỳ giao dịch được xác định như sau: 

- Trường hợp có Qdui > 0: Qsmpi = Qmi - Qdui – Qconi - Qbpi 

- Trường hợp có Qdui ≤ 0: Qsmpi = Qmi - Qconi - Qbpi  

Trong đó: 

Qmi: Sản lượng điện năng phát lên hệ thống điện trong chu kỳ giao dịch i 

(xác định theo sản lượng điện năng đo đếm tại điểm giao nhận trong chu kỳ giao 

dịch); 

Qdui: Sản lượng điện năng phát sai khác so với mệnh lệnh điều độ trong 

chu kỳ giao dịch i; 

Qbpi: Sản lượng điện được thanh toán theo giá chào trong chu kỳ giao dịch 

i đối với nhà máy điện thuộc khu công nghiệp có giá chào cao hơn giá trần thị 

trường (kWh);  

Qconi: Sản lượng điện năng phát tăng thêm của nhà máy điện thuộc khu 

công nghiệp trong chu kỳ giao dịch i (kWh); 

đ) Sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng 

sai khác cho nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i 

được xác định như sau: 

Qci = Qhci × β  

Trong đó: 

Qci: Sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng 



 

20 

sai khác cho nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i 

(đồng); 

β: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho nhà máy 

thuộc khu công nghiệp do Cục Điều tiết điện lực quy định cho từng nhà máy 

điện thuộc khu công nghiệp theo loại hình công nghệ và vị trí địa lý. 

Qhci: Sản lượng điện hiệu chỉnh trong chu kỳ giao dịch i (kWh) được xác 

định như sau: 

- Trường hợp Qdui > 0, Qhci = Qmi - Qdui; 

- Trường hợp Qdui ≤ 0, Qhci = Qmi.  

Trong đó:  

Qmi: Sản lượng điện năng phát lên hệ thống điện trong chu kỳ giao dịch i 

(xác định theo sản lượng điện năng đo đếm tại điểm giao nhận trong chu kỳ giao 

dịch). 

2. Các thành phần sản lượng điện năng phục vụ thanh toán trong thị trường 

điện theo quy định tại Khoản 1 Điều này được điều chỉnh theo quy định tại Điều 

71 Thông tư số 30/2014/TT-BCT. 

3. Khoản thanh toán cho nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng 

chu kỳ giao dịch và chu kỳ thanh toán, bao gồm: 

a) Thanh toán điện năng thị trường; 

b) Thanh toán công suất thị trường;  

c) Thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác; 

d) Các khoản thanh toán khác (nếu có). 

4. Khoản thanh toán điện năng thị trường cho từng chu kỳ giao dịch được 

tính toán như sau: 

   Rgi = Rsmpi + Rbpi + Rconi + Rdui 

Trong đó: 

Rgi: Khoản thanh toán điện năng thị trường cho nhà máy điện thuộc khu 

công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i (đồng); 

Rsmpi: Khoản thanh toán cho phần sản lượng được thanh toán theo giá điện 

năng thị trường (SMP) của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i được tính toán 

theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT (đồng); 

Rbpi: Khoản thanh toán cho phần sản lượng được thanh toán theo giá chào 

đối với các nhà máy điện có giá chào lớn hơn giá trần thị trường trong chu kỳ 

giao dịch i được tính toán theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT 

(đồng); 

Rconi: Khoản thanh toán cho phần sản lượng điện năng phát tăng thêm 

trong chu kỳ giao dịch i được tính toán theo quy định tại Thông tư số 

30/2014/TT-BCT(đồng); 

Rdui: Thanh toán cho sản lượng điện phát sai khác so với sản lượng huy 

động theo lệnh điều độ trong chu kỳ giao dịch i được tính toán theo quy định tại 
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Thông tư 30/2014/TT-BCT (đồng); 

β: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho nhà máy 

thuộc khu công nghiệp do Cục Điều tiết điện lực quy định cho từng nhà máy 

điện thuộc khu công nghiệp theo loại hình công nghệ và vị trí địa lý. 

5. Khoản thanh toán công suất thị trường cho từng chu kỳ giao dịch được 

tính toán như sau: 

Rcani = Qmi × CANi 

Trong đó: 

Rcani: Khoản thanh toán công suất cho cho nhà máy điện thuộc khu công 

nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i (đồng); 

Qmi: Sản lượng điện năng phát lên hệ thống điện trong chu kỳ giao dịch i 

(xác định theo sản lượng điện năng đo đếm tại điểm giao nhận trong chu kỳ giao 

dịch); 

CANi: Giá công suất thị trường trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh); 

6. Khoản thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác cho 

từng chu kỳ giao dịch được tính toán như sau: 

Rci = Qci × (Pc – SMPi – CANi) 

Trong đó: 

Rci: Khoản thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng sai khác cho 

nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i (đồng); 

Qci: Sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng mua bán điện dạng 

sai khác cho nhà máy điện thuộc khu công nghiệp trong từng chu kỳ giao dịch i 

được xác định theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này (đồng); 

Pc: Giá hợp đồng mua bán điện (đồng/kWh); 

SMPi: Giá điện năng thị trường trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh); 

CANi: Giá công suất thị trường trong chu kỳ giao dịch i (đồng/kWh); 

7. Đối với các khoản thanh toán khác (nếu có), trừ trường hợp thanh toán 

chi phí khởi động do thừa nguồn thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư 

số 30/2014/TT-BCT và Khoản 24 Điều 1 Thông tư số 51/2015/TT-BCT. 

8. Đơn vị phát điện có trách nhiệm tính toán khoản thanh toán theo giá hợp 

đồng mua bán điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách 

nhiệm tính toán khoản thanh toán điện năng và công suất thị trường điện. 

9. Đơn vị phát điện phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện, Đơn vị mua buôn điện duy nhất thực hiện tính toán thanh toán, đối 

chiếu kiểm tra bảng kê thanh toán và thực hiện thanh toán theo trình tự quy định 

tại Chương VI Thông tư số 30/2014/TT-BCT.” 

Điều 4. Bãi bỏ Khoản 7, Khoản 9, Khoản 19 Điều 1 Thông tư số 

51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 

10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát 



dien canh tranh va Thong tu s6 56/2014/TT-BCT ngdy 19 thang 12 nam 2014 
cua B"() trdang Bo Cong Thuang quy dinh phuang phap xay dung gia phat dien, 
trinh tu kiem tra hop Ong mua ban dien. 

Tap doan Dien luc Viet Nam khong thgc hien viec tam thanh toan hoac 
thanh toan tien dien cho nha may dien khi van hanh, phat dien len lueri ma 
khong ky ket c1 fnh thdc hop dOpg :::qua ban dien. Trong truang hop phai huy 
Ong cac nha may nay do yeti cau Lam bao an ninh cung cap dien, Tap doan 
Dien luc Viet Nam có trach nhiem bao cao Bo Cong Thucmg, phOi hop veei dan 
vi phat dien thgc hien viec huy Ong, van hanh va thanh toan tien dien cho nha 
may dien. 

Dieu 5. Dieu khoin chuyen tiep 
, Thai han cua H9p Ong mua ban dien doi vOi cac du an nha may dien da147 

ket Hap Ong mua ban dien tnrac thai diem Thong tu nay có hieu luc dugc Tap 
doan Dien luc Viet Nam va cac Dan vi phat dien chuyen doi theo thai han Hap 
(long quy dinh tai Khoan 16 Dieu 1 Thong tu nay; cac nOi dung khac cda. H9p 
Ong mua ban dien va gia dien dugc giu nguyen khOng thay doi. 

Dieu 6. MO lure thi hanh 
1. Thong tu nay có hieu lire thi hanh tix ngayAgthang 9 nam 2017. 

2. Trong qua trinh thuc hien, ne'u phat sinh wrong mac, to chirc ca nhan 
trach nhiem phan anh ve B(1 Ong Thuang de b6 sung, sda doi cho phd hop./. 

BQ TRIANG - Van phong Tong Bi thtr; 
- Thu blow, cac Pito Thu tuong; 
- Cac BO, Ca quan ngang B6, Ca quan thuOc Chinh phti; 
- UBND cac tinh, thinh ph6 truc thu6c Trung uung; 
- Vien Kiem sat Nhan din Toi cao, Toa an Nhan dan 
T6i cao; 
- Kiem toan Nha nuerc; 
- Cac Thu truthig; 
- Cue KiOm tra van ban QPPL (BO Tu phap); 
- Cong bao; 
- Website Chinh phu, BQ Cong Thucmg; 
- Tap &An Dien luc Viet Nam; 
- Tap doin Dau khi Quoc gia Viet Nam; 
- Tap doan Cong nghiep Than-Khoang san Viet Nam; 
- Trung tam Dieu dO he thong dien quoc gia; 
- Cic Tong cong ty Phat dien; 
- Ltru: VT, PC, DTDL. 
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