
BỘ XÂY DỰNG 
_________ 

 
Số: 4331/BXD-HĐXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng  9  năm 2022. 

V/v hướng dẫn về thủ tục an 
toàn công trình xây dựng hệ 
thống ĐMTMN  

 

 
 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
  
 
 
 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5043/EVN-KD ngày 08/9/2022 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục an toàn công 
trình xây dựng các hệ thống điện mặt trời mái nhà được thực hiện theo Quyết 
định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Vi ệt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ 
Xây dựng có ý kiến liên quan đến an toàn công trình như sau: 

 Pháp luật xây dựng quy định đầy đủ về quản lý an toàn công trình xây 
dựng (bao gồm cả trình tự, thủ tục, hồ sơ, trách nhiệm đánh giá an toàn công 
trình). Theo quy định của pháp luật về xây dựng, các chủ thể tham gia quá 
trình phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà (trong đó bao gồm chủ đầu tư, 
các nhà thầu và các tổ chức, cá nhân khác) chịu trách nhiệm về an toàn công 
trình xây dựng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 
4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 6242/BXD-
KHCN ngày 28/12/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công 
trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (HDKTXD:2020)”. 
Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình 
xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 
01MW.  

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ quy định và các hướng 
dẫn nêu trên có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện hệ thống điện 
mặt trời mái nhà thực hiện về công tác an toàn công trình xây dựng và hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Về các nội dung khác liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư 
lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, nếu có các vướng mắc, đề nghị Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 
06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 



 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam nghiên cứu, thực hiện./. 
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