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LEGAL UPDATE

WHAT'S NEW:

 

After the incentive mechanism for solar power development in Vietnam applied the fixed electricity price ("FIT") for
power projects with commercial operation date begin after July 1, 2019 taking effect under Decision No. 13/2020/QD-
TTg of the Prime Minister, Vietnam has added to the planning a total capacity of 10,300MW. To ensure the balance
between supply and demand, in the period until 2025 Vietnam will need to add 4000MW, period 2026 - 2030 should
add about 5,600 MW under the bidding/determination of competitive electricity price. 
 
Based on the evaluation of the Institute of Energy, MOIT submitted Report No. 1968/Ttr-BCT on March 19th, 2020 to
propose the implementation of the bidding plan/determination of competitive electricity price after December 31,
2020 as follows:

fIT BIIDING MECHANISM OF SOLAR

POWER PROJECTS



Option 1: Bidding by project           

Applicable time is from January 1st , 2021 to
June 2021, in order to quickly mobilize solar
power to ensure competitiveness (the period of
transition from the fixed price mechanism to the
bidding mechanism).

Total capacity scale of competitive bidding to
mobilize solar power development in the period
till June 2021: about 1,000 MW (out of a total
capacity of 1,600 MW ).

Subjects of application for solar power projects
participating in a competitive bidding are
projects which were supplemented with electri-
city development planning and not subjected to
the application of the new FIT mechanism (with
location, land/water surface, connection plan,
investor’s proposal... determin-ed), including: 07
solar power projects with a total capacity of
about 600 MW already added to the planning and
about 1,000 MW will be later on added to the
planning.

1.
 

 

 

 
 

Principle of implementation: projects that meet
technical requirements, have competitive proposed
electricity prices and below the ceiling price, are
evaluated from low to high until reaching the total
capacity scale required by the bidding round (1,000
MW).

Ceiling price: for floating solar PV - equivalent to
7.69 US cent / kWh; for onshore solar PV -
equivalent to 7.09 US cent/kWh.

The power purchase agreement for solar power
projects complies with the following principles: the
applicable electricity purchase price is the price
proposed by the investor in the proposal   project
selected through the competitive bidding process.
Duration of application: 20 years. Vietnam
Electricity (EVN) shall commit to purchase the
entire generated electricity of solar power
connected to the national grid (in case of failure to
receive the electricity when the solar power plants
are ready to generate due to EVN’s fault, EVN still
have to make the payment for the electricity output
that it committed to purchase).

 

 

J U N E  2 0 2 0



The time for mechanism development and pilot
implementation (period 2020-2021) is from July 2021 for
solar power projects with capacity of 10 MW - 100 MW.

Principle of implementation: The competitive bidding
process is based on the proposal of projects and the
purchase and sale price for solar power projects
connected to the substations or lines according to the
list publicized by the MOIT. The list of substations and
lines is made on the basis of calculating the clearance
capacity and demand for electricity, including
information on names/locations of substations,
transmission lines, capacity of receiving substations,
lines and scale of regions’ maximum development
capacity, which are in line with the national electricity
development planning approved by the Prime Minister.

Expected results of the bidding process include projects
that meet technical requirements, with competitive
proposed electricity prices, below the ceiling price,
evaluated from low to high until reaching the total
capacity scale requirements of the bidding round. In this
model, the investor proposes the project location based
on information about the list of substations and lines
and potential areas for solar power development in the
national electricity development plan. Investors shall
personally implement the procedures on land
arrangement, prepare connecting infrastructure, access
to the project and investment procedures according to
the current regulations.

Applicable to locations potential for development of
floating solar power projects and large-scale solar power
projects (more than 100 MW).

Implementation schedule: mechanism develop-ment
and pilot implementation (in the period of 2020-2021);
national-scale application from 7/2021.

Principle of implementation: the process of bidding for
selecting investors for a specific project is carried out on
the basis of evaluating project proposals for a given
project location, including information about project
name, location, coordinates, capacity scale, connection
orientation.

Provincial People's Committee and Vietnam Electricity
shall carry out the layout of the project site, alignment,
preparation of connection infrastructure, access to the
project.

2. Option 2: Bidding by the substation
 

 

 

 
3. Option 3: Bidding to select investors for specific
project:
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On that basis, the Ministry of Industry and Trade is currently reviewing the proposal of option 3’s application for
developing large-scale solar and floating solar projects (on the surface of hydroelectric lakes). Floating solar
power project does not require large budget allocations from localities to prepare the project development
ground due to the use of the lake surface.
 
However, because of the large scale of the floating solar power projects, it is necessary to prepare the investment
plan for transmission infrastructure for the project. On the other hand, the power purchase contracts of these
projects need to be adjusted in accordance with international practices, ensuring the interests of the parties in
order to mobilize large domestic and foreign capital. After the period of mechanism development and pilot
implementation, the model is expected to be widely applied from July 2021.
 
Thus, based on the calculation of grid connection infrastructure, clearance capacity, site clearance, negotiation on
power purchase agreement in which EVN commits to buy all electricity generation output on the national grid, ...
is one of the advantages to attract foreign investment in  developing solar power projects, especially developing
floating solar projects with large capacity on hydroelectric lakes.
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Disclaimer:
 
The contents of this Legal Update do not constitute legal advice and do not necessarily  reflect the opinions  of  our firm  or  any of
our attorneys or consultants. This Legal Update provides general information, which may or may not be correct, complete or
current at the time of reading. The content is not intended to be used as a substitute for specific legal advice or opinions. Please
seek appropriate legal advice or other professional counselling for any specific issues you may have. We, NDTC & Partners,
expressly disclaim all liability relating to actions taken or not taken based on any or all contents of the Legal Update.

Contact us:

1st Floor International Center 
No. 17 Ngo Quyen Hoan Kiem District Hanoi,
Vietnam

T: (+84.24) 3938 8628- 3938 8629 
F: (+84.24) 3938 8627
E: headoffice@ndtcgroup.com.vn

www.ndtcpartners.com.vn
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BẢN TIN PHÁP LÝ

CÓ GÌ MỚI
TRONG BẢN
TIN:

 

Sau khi cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng giá điện cố định
(“FIT”) cho các dự án vận hành thương mại sau ngày 01/07/2019 có hiệu lực theo Quyết định số
13/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính Phủ, Việt Nam đã bổ sung vào quy hoạch 10.300MW. Để
đảm bảo cung cầu, trong giai đoạn đến 2025 sẽ cần bổ sung thêm 4000MW, giai đoạn 2026 -
2030 cần bổ sung thêm khoảng 5.600 MW theo cơ chế đấu thầu/xác định giá điện cạnh tranh.
 
Trên cơ sở đánh giá của Viện năng lượng, BCT đã có tờ trình 1968/Ttr-BCT ngày 19/03/2020 đề
xuất triển khai phương án đấu thầu/xác định giá điện cạnh tranh từ sau ngày 31/12/2020 như
sau:

CƠ CHẾ ĐẤU THẦU GIÁ CHO
DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI



Phương án 1: Đấu giá theo dự án 

Thời điểm áp dụng trong giai đoạn từ
01/01/2021 đến tháng 6/2021 nhằm huy động
nhanh nguồn điện mặt trời đảm bảo tính
cạnh tranh (giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế
giá cố định chuyển sang thực hiện theo cơ
chế đấu thầu).

Tổng quy mô đấu giá cạnh tranh để huy
động phát triển điện mặt trời trong giai
đoạn đến tháng 6/2021: khoảng 1.000 MW
(trên tổng công suất 1.600 MW tham gia
đấu giá cạnh tranh theo dự án).

Đối tượng áp dụng là các dự án điện mặt
trời được bổ sung quy hoạch phát triển điện
lực và không thuộc đối tượng được áp dụng
cơ chế giá điện cố định mới (đã xác định vị
trí, diện tích mặt đất/mặt nước, phương án
đấu nối, chủ đầu tư đề xuất... của dự án)
tham gia đấu giá cạnh tranh, bao gồm: 07
dự án điện mặt trời với tổng công suất
khoảng 600 MW đã có trong quy hoạch và
khoảng 1.000 MW sẽ bổ sung quy hoạch.

1.
 

 

 

Nguyên tắc thực hiện: các dự án đáp ứng yêu
cầu kỹ thuật, có giá điện đề xuất cạnh tranh,
dưới mức giá trần, được đánh giá từ thấp đến
cao cho đến khi đạt tổng quy mô công suất
yêu cầu của vòng đấu giá (1.000 MW). 

Mức giá trần: điện mặt trời nổi: tương đương
7,69 UScent/kWh; điện mặt trời mặt đất:
tương đương 7,09 UScent/kWh.

Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án
điện mặt trời đảm bảo nguyên tắc sau đây:
giá mua điện áp dụng là mức giá nhà đầu tư
đề xuất trong hồ sơ đề xuất của dự án được
lựa chọn thông qua quá trình đấu giá cạnh
tranh. Thời hạn áp dụng: 20 năm. Cam kết
mua toàn bộ sản lượng phát điện của dự án
điện mặt trời lên lưới điện quốc gia (trường
hợp không nhận điện từ nhà máy điện mặt
trời khi nhà máy điện mặt trời sẵn sàng phát
điện do lỗi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
thì vẫn phải thanh toán tiền cho sản lượng
điện đã cam kết mua).

 

 

T H Á N G  6 / 2 0 2 0



Thời điểm xây dựng cơ chế và thực hiện thí điểm
(giai đoạn 2020 - 2021) áp dụng rộng rãi từ tháng
7/2021 đối với các dự án điện mặt trời có quy mô
công suất từ 10 MW - 100 MW. 

Nguyên tắc thực hiện: quy trình đấu giá cạnh
tranh trong phương án này được thực hiện trên cơ
sở đề xuất các dự án và giá mua bán điện cho các
dự án điện mặt trời được đấu nối về các trạm biến
áp hoặc đường dây theo danh mục được Bộ Công
Thương công bố. Danh mục trạm biến áp và đường
dây được lập trên cơ sở tính toán khả năng giải
tỏa công suất và nhu cầu mua điện, bao gồm các
thông tin về tên/vị trí các TBA, đường dây, công
suất có thể tiếp nhận của TBA, đường dây và quy
mô công suất phát triển tối đa của khu vực, phù
hợp quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kết quả dự kiến của quá trình đấu giá gồm nhiều
dự án đáp ứng yêu cầu kỹ  thuật, có giá điện đề
xuất cạnh tranh, dưới mức giá trần, được đánh giá
từ thấp đến cao cho đến khi đạt tổng quy mô công
suất yêu cầu của vòng đấu giá. Trong mô hình
này, nhà đầu tư đề xuất vị trí dự án trên cơ sở
thông tin về danh mục trạm biến áp và đường dây
và khu vực tiềm năng phát triển điện mặt trời tại
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Nhà đầu tư
tự thực hiện các thủ tục về thu xếp đất đai, chuẩn
bị hạ tầng đấu nối, tiếp cận dự án và các thủ tục
đầu tư theo quy định hiện hành.

Áp dụng đối với các vị trí tiềm năng phát triển dự
án điện mặt trời nổi và các dự án điện mặt trời
trên mặt đất có quy mô lớn (hơn 100MW).

Lộ trình thực hiện: xây dựng cơ chế và thực hiện
thí điểm (giai đoạn 2020 - 2021); áp dụng trên
phạm vi toàn quốc từ tháng 7/2021.

Nguyên tắc thực hiện: quy trình đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư cho dự án cụ thể được thực hiện
trên cơ sở đánh giá các đề xuất dự án đối với 01 vị
trí dự án cụ thể được công bố, gồm các thông tin
về tên dự án, vị trí, tọa độ, quy mô công suất, định
hướng đấu nối.

UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực
hiện hiện bố trí mặt bằng dự án, mặt bằng hướng
tuyến, chuẩn bị hạ tầng đấu nối, tiếp cận dự án.

2. Phương án 2: Đấu giá theo trạm biến áp: 
 

 

 

 
3. Phương án 3: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho
dự án cụ thể. 
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Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hiện đang tiếp tục nghiên cứu để đề xuất xem xét áp dụng phương án
3 cho phát triển các dự án điện mặt trời quy mô lớn, điện mặt trời nổi (trên các mặt hồ thủy điện
hoặc thủy lợi). Dự án điện mặt trời nổi không yêu cầu lớn về bố trí vốn ngân sách từ địa phương để
chuẩn bị mặt bằng phát triển dự án do sử
dụng mặt hồ.  
 
Tuy nhiên, các dự án điện mặt trời nổi có quy mô khá lớn nên cần thiết phải chuẩn bị phương án
đầu tư hạ tầng truyền tải cho dự án. Mặt khác, hợp đồng mua bán điện của các dự án này cũng cần
được điều chỉnh phù hợp thông lệ quốc tế, đảm bảo lợi ích của các bên tham gia để có thể huy động
nguồn vốn lớn trong nước và nước ngoài. Sau giai đoạn xây dựng cơ chế và thực hiện thí điểm, mô
hình dự kiến được đề xuất áp dụng rộng rãi từ tháng 7/2021.
 
Như vậy, trên cơ sở tính toán về hạ tầng đấu nối, khả năng giải tỏa công suất, giải phóng mặt bằng,
đàm phán về hợp đồng mua bán điện trong đó có nội dung EVN cam kết mua toàn bộ sản lượng phát
điện của nhà máy lên lưới điện quốc gia,… là một trong những ưu điểm để thu hút vốn đầu tư nước
ngoài trong việc đầu tư và phát triển các dự án điện mặt trời, đặc biệt là phát triển các dự án mặt trời
nổi với quy mô công suất lớn trên các hồ thủy điện.
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Miễn trừ trách nhiệm:
 
Nội dung của Bản tin Pháp lý này không bao gồm bất kỳ tư vấn pháp lý nào và không nhất thiết phản ánh bất kỳ ý kiến nào của Công ty chúng
tôi hay của bất cứ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin Pháp lý này cung cấp các thông tin chung mà có thể có hay không
việc chính xác, hoàn chỉnh, cập nhật tại thời điểm người đọc đọc được. Nội dung của tài liệu này không hàm ý được sử dụng cho bất kỳ tư vấn
pháp lý hay ý kiến pháp lý cụ thể nào. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể có
thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện
dựa trên bất kỳ hoặc tất cả nội dung của Bản tin Pháp lý.

Liên hệ với chúng tôi tại

Tầng 1, Trung tâm Quốc tế, Số 17 Ngô Quyền,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

T: (+84.24) 3938 8628- 3938 8629 
F: (+84.24) 3938 8627
E: headoffice@ndtcgroup.com.vn

www.ndtcpartners.com.vn


