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Khái quát khung pháp luÀt hi÷n hµnh v“ c¨ ch’
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các d˘ án phát Æi÷n tı nguÂn NLTT
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03

1/13/22

K’t luÀn vµ Æ“ xu†t

Khái quát khung
pháp luÀt hi÷n hµnh
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Các loại hình Æ«u tư vµo d˘ án phát Æi÷n sˆ
dÙng nguÂn NLTT
EVN và các công
ty thành viên
Các loại hình nhà
đầu tư

Doanh nghiệp
nhà nước khác
Nhà đầu tư tư
nhân (trong nước
và nước ngoài)

Phải k˝ hÓp ÆÂng
mua bán Æi÷n vÌi
EVN

Y’u tË minh bạch,
c´ng bªng Æ” bảo Æảm
cạnh tranh?
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Quy trình l˘a ch‰n nhµ Æ«u tư theo LuÀt
ß«u tư 2020

Đấu thầu lựa chọn
nhà đầu tư

Trường hợp dự án
thuộc diện xin chấp
thuận chủ trương
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Chưa c„ quy Æfinh
r‚ rµng ÆËi vÌi d˘
án NLTT. ThưÍng
lµ ÆËi vÌi Æ†t c„
giá trfi thư¨ng mại
cao

Đấu giá quyền sử
dụng đất

Chưa Æảm bảo
ÆưÓc h’t các y’u tË
k¸ thuÀt, kinh t’

Chấp thuận trong
một số trường hợp

Chÿ áp dÙng trong
mÈt sË trưÍng hÓp
luÀt Æfinh

Quy trình th˘c hi÷n Æ«u tư d˘ án phát Æi÷n tı nguÂn
NLTT n’u áp dÙng Æ†u th«u l˘a ch‰n nhµ Æ«u tư
Kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, ngành, sử dụng đất của địa phương
Kế hoạch, quy hoạch phát triển điện NLTT

Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất

Danh mục dự án đầu tư điện NLTT được phê duyệt
Đề xuất và chấp thuận chủ trương đầu tư

Tên dự án

Tổng mức đầu tư, tổng
vốn

Đã có trong danh mục

Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Hình thức, phương thức
Thời gian đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư

Loại hợp đồng

Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Trình, thẩm định phê duyệt công
Đánh giá hồ sơ
khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian thực hiện hợp
đồng

Đàm phán,hoàn thiện và ký kết hợp
đồng

Hoàn thiện các thủ tục về đất đai
Xác định giá cho thuê

Ký kết hợp đồng cho thuê đất

Thực hiện thủ tục theo quy định của đầu tư, doanh nghiệp

Quy trình về lập quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình, cấp phép xây dựng và triển khai thi công, vận hành dự án
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MÈt sË v†n Æ“ c«n
giải quy’t

© NHQuang
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MÈt sË v†n Æ“ c«n giải quy’t
Tạo c¨ sÎ pháp l˝ Æ” tÊ ch¯c Æ†u th«u l˘a ch‰n nhµ Æ«u
tư cho các d˘ án phát Æi÷n tı nguÂn NLTT c„ sˆ dÙng Æ†t
HưÌng d…n lÀp hÂ s¨ Æ“ nghfi ch†p thuÀn chÒ trư¨ng hoặc
báo cáo ti“n khả thi theo pháp luÀt chuy™n ngµnh
Xác Æfinh chÒ th” mÍi th«u
Xác Æfinh Æfia Æi”m th˘c hi÷n d˘ án Æi÷n NLTT
M¯c giá thu™ Æ†t
Phư¨ng pháp xác Æfinh giá
Ti™u chu»n Æánh giá nhµ Æ«u tư
ßµm phán vµ k˝ k’t HÓp ÆÂng
Bảo Æảm c¨ ch’ cạnh tranh bình Æºng
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ßưa ra c¨ sÎ pháp l˝ Æ” tÊ ch¯c Æ†u th«u l˘a ch‰n
nhµ Æ«u tư cho các d˘ án phát Æi÷n nguÂn NLTT

Luật Điện lực và văn
bản hướng dẫn thi
hành
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Quy định cụ thể nhằm
tạo cơ sở pháp lý cho
việc tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư

HưÌng d…n cÙ th” lÀp hÂ s¨ Æ“ nghfi ch†p thuÀn chÒ
trư¨ng Æ«u tư hoặc báo cáo ti“n khả thi theo pháp luÀt
chuy™n ngµnh
C¨ sÎ tÊ ch¯c Æ†u th«u
Chưa c„ quy Æfinh cÙ th”
hưÌng d…n lÀp hÂ s¨ Æ“
nghfi ch†p thuÀn chÒ
trư¨ng d˘ án phát Æi÷n
nguÂn NLTT
CQNN phải lÀp hÂ s¨
Æ“ nghfi ch†p thuÀn chÒ
trư¨ng Æ«u tư

C¨ quan nhµ nưÌc (Æặc bi÷t lµ c¨ quan Î Æfia
phư¨ng) gặp kh„ kh®n trong khi lÀp Æ“ xu†t d˘
án Æ«u tư ÆËi vÌi d˘ án phát Æi÷n NLTT
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LuÀt ßi÷n l˘c vµ v®n bản
hưÌng d…n li™n quan

Nghfi Æfinh 31/2021/NßCP hưÌng d…n luÀt Æ«u tư

Xác Æfinh chÒ th” mÍi th«u
MPI
UBND

K’t hÓp các y’u tË
l˘a ch‰n nhµ Æ«u
tư

K’t quả

MOIT
EVN

S˘ Æánh giá cÒa các
chÒ th” li™n quan
tr˘c ti’p

-

C¨ ch’ phËi hÓp
li™n k’t mÍi th«u?
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Quy’t Æfinh hµnh ch›nh cá
bi÷t do UBND ban hµnh
HÓp ÆÂng mua bán Æi÷n
vÌi EVN
Tu©n thÒ các Æi“u ki÷n
Æ„ng Æi÷n vµ hfla lưÌi
ßảm bảo vai trfl quản l˝
cÒa MPI

Xác Æfinh Æfia Æi”m th˘c hi÷n d˘ án Æi÷n NLTT

Các d˘ án
áp dÙng c¨
ch’ Æ†u th«u

Ch†p thuÀn chÒ
trư¨ng Æ«u tư
ThuÈc danh mÙc
d˘ án ÆưÓc ph™
duy÷t bÎi UBND
tÿnh

Y™u c«u th´ng
tin Æfia Æi”m th˘c
hi÷n d˘ án tại Æ“
xu†t d˘ án Æ«u tư

ChÒ th” nµo th˘c hi÷n th»m Æfinh Æfia
Æi”m th˘c hi÷n d˘ án v“ ti“m n®ng
khai thác NLTT?
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M¯c giá thu™ Æ†t

Dự án điện NLTT thuộc
diện được cho thuê đất
và phải trả tiền thuê đất
hàng năm hoặc một lần
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Theo pháp luật đấu
thầu, giá thuê được xác
định tại thời điểm giao
đất

-

Kh´ng phÔ hÓp áp dÙng vÌi các d˘ án phát
Æi÷n tı nguÂn NLTT (Nß 25/2020/Nß-CP)

-

Ép dÙng tư¨ng t˘ sœ g©y ra b†t cÀp v“ v†n Æ“
xác Æfinh giá bán Æi÷n

Phư¨ng pháp xác Æfinh giá
v Giá Æi÷n: Æi÷n lµ mặt hµng bình Ên giá, ÆưÓc Æfinh khung giá. Hi÷n
nhi“u m¯c giá cË Æfinh kh´ng cfln hi÷u l˘c
v Phư¨ng pháp xác Æfinh giá phát Æi÷n, hÓp ÆÂng mua bán Æi÷n kh´ng
áp dÙng ÆËi vÌi các d˘ án nhµ máy Æi÷n (Th´ng tư 57/2020/TT-BCT)
v D˘ án phát Æi÷n t›nh toán vµ Æµm phán giá mua Æi÷n tr™n c¨ sÎ
khung giá phát Æi÷n do BÈ C´ng thư¨ng ban hµnh
v Chưa Æưa ra ti™u chu»n cÙ th” Æ” BÈ C´ng thư¨ng ban hµnh khung
giá phát Æi÷n d˘a tr™n y’u tË Æặc thÔ cÒa d˘ án Æi÷n NLTT
Chưa c„ c¨ ch’ xác Æfinh giá phát Æi÷n,
ti™u ch›, hưÌng d…n xác Æfinh giá phát
Æi÷n các d˘ án phát Æi÷n tı nguÂn NLTT
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Ti™u chu»n Æánh giá nhµ Æ«u tư
X©y d˘ng ti™u chu»n Æánh giá nhµ Æ«u tư

Y™u c«u phát
tri”n Æi÷n

Y™u c«u cÒa Æfia
phư¨ng
-

Phát tri”n kinh t’ - xã hÈi tại
Æfia phư¨ng

-

Sˆ dÙng nguÂn lao ÆÈng tại
n¨i th˘c hi÷n d˘ án

-

ß„ng g„p cho ng©n sách Æfia
phư¨ng

-

Giá mua Æi÷n, bảo toµn vËn
nhµ nưÌc

-

ßi“u ki÷n hfla lưÌi, Æ„ng Æi÷n

-

Hạ t«ng ti÷n, s˘ phÔ hÓp cÒa
c´ng su†t vµ nhu c«u sˆ dÙng
Æi÷n

ßfli h·i quy Æfinh cÙ th” v“ phư¨ng pháp Æánh
giá hÂ s¨ d˘ th«u sau khi Æưa ra các ti™u ch›
hµi hfla gi˜a y™u c«u cÒa Æfia phư¨ng vµ y™u
c«u phát tri”n Æi÷n
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ßµm phán vµ k˝ k’t HÓp ÆÂng
v 02 HÓp ÆÂng c¨ bản c«n k˝ k’t ÆËi vÌi d˘ án Æi÷n NLTT: (i) HÓp
ÆÂng thu™ Æ†t vµ (ii) HÓp ÆÂng mua bán Æi÷n vÌi EVN
v HÓp ÆÂng mua bán Æi÷n vÌi EVN phải ÆưÓc Æưa ra xuy™n suËt quy
trình th«u
v Theo quy Æfinh v“ ß†u th«u, b™n mÍi th«u lµ b™n Æµm phán hÓp
ÆÂng
v Các d˘ án Æi÷n NLTT (Æi÷n gi„, Æi÷n mặt trÍi) phải ÆưÓc tri”n khai k˝
k’t theo m…u hÓp ÆÂng mua bán Æi÷n

UBND tÿnh kh´ng th” Æại di÷n cho EVN Æ”
Æµm phán vµ k˝ k’t hÓp ÆÂng mua bán Æi÷n
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Bảo Æảm c¨ ch’ cạnh tranh bình Æºng

C¨ ch’ Æ†u th«u, Æ†u giá cung
c†p n®ng lưÓng, Æặc bi÷t d˘
án Æi÷n NLTT...

ßfinh hưÌng cÒa
Nghfi quy’t 55

EVN vµ Æ¨n vfi
thµnh vi™n cÒa EVN

ß†u th«u, Æ†u giá

Các nhµ Æ«u tư
khác

Xác Æfinh EVN c„ ÆưÓc tham gia Æ†u th«u, Æ†u giá hay kh´ng vµ c¨
ch’ Æảm bảo t›nh cạnh tranh, minh bạch khi c„ s˘ tham gia cÒa
EVN
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K’t luÀn vµ Æ“ xu†t
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ß“ xu†t vµ khuy’n nghfi
Hoµn thi÷n quy Æfinh pháp luÀt v“ Æ†u
th«u l˘a ch‰n nhµ Æ«u tư d˘ án Æi÷n
NLTT hoặc Æ†u giá mua bán Æi÷n ==> sˆa
LuÀt ßi÷n l˘c
X©y d˘ng bÈ ti™u ch› hưÌng d…n lÀp hÂ s¨
mÍi th«u, chµo th«u, phư¨ng pháp xác
Æfinh, Æánh giá l˘a ch‰n nhµ Æ«u tư, hµi
hfla lÓi ›ch cÒa quËc gia, Æfia phư¨ng,
EVN – b™n mua Æi÷n
Quy Æfinh c¨ ch’ phËi hÓp gi˜a c¨ quan
nhµ nưÌc (UBND vµ MOIT), EVN vµ các
c¨ quan nhµ nưÌc c„ li™n quan trong vi÷c
tÊ ch¯c Æ†u th«u, x©y d˘ng c¨ sÎ d˜ li÷u
Æ” c¨ quan nhµ nưÌc c„ th” lÀp hÂ s¨ mÍi
th«u....
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ß“ xu†t vµ khuy’n nghfi
ßfia phư¨ng hoµn thµnh quy hoạch sˆ dÙng Æ†t
vµ các quy hoạch, k’ hoạch c„ li™n quan Æ” có
thể xây dựng hồ sơ mời thầu và nhà đầu tư có
thể căn cứ vào đó để đề xuất các phương án
chào thầu hợp lý, đem lại lợi ích cho quốc gia,
địa phương và cho bản thân nhà đầu tư
Rµ soát, sˆa ÆÊi quy Æfinh pháp luÀt v“ Æ†u th«u,
Æ«u tư, Æ†t Æai, x©y d˘ng, tµi nguy™n m´i trưÍng
bi”n vµ hải Æảo,… Nhªm x©y d˘ng c¨ ch’ Æ†u
th«u ri™ng cho các d˘ án phát Æi÷n tı nguÂn
NLTT, tÀn dÙng c¨ sÎ pháp l˝ c„ sẵn
X©y d˘ng lÈ trình cho vi÷c áp dÙng Æ†u th«u
hoặc Æ†u giá bán Æi÷n. Chưa áp dÙng Æ†u th«u
l˘a ch‰n nhµ Æ«u tư mµ n™n áp dÙng mÈt c¨
ch’ khác phÔ hÓp h¨n tại thÍi Æi”m hi÷n nay,.
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Ch©n thµnh cảm ¨n!

