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BÌNH LUẬN VỀ HĐ ĐIỆN GIÓ 
HẠN CHẾ SỬA ĐỔI HĐ ĐIỆN GIÓ 

Theo Thông Tư 2/2019, việc sử dụng HĐ Điện Gió là bắt buộc và các bên chỉ được phép bổ sung HĐ Điện 

Gió để làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và không thay đổi nội dung chính của HĐ Điện Gió. Theo HĐ 

Điện Gió, các bên có thể thỏa thuận về các thông tin bổ sung sau: 

(i) Phụ lục B, quy định về, bao gồm nhưng không giới hạn, thông số kỹ thuật của nhà máy điện gió và 

ngày hoàn thành xây dựng và ngày vận hành thương mại (Ngày VHTM) dự kiến; 

(ii) Phụ lục D quy định việc xác định Ngày VHTM; và 

(iii) Phụ lục G quy định về các thỏa thuận khác. 

HẠN CHẾ VỀ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍN NHIỆM 

Không giống như các dự án nhiệt điện than hoặc khí đốt quy mô lớn, HĐ Điện Gió không được hưởng một 

số biện pháp tăng cường tín nhiệm nhất định. Cụ thể, 

HĐ Điện Gió không quy định về bảo lãnh chính phủ cho bên mua hoặc bất kỳ biện pháp tăng cường tín 

nhiệm nào khác của bên mua. Điều này phù hợp với luật hiện hành về bảo lãnh chính phủ chỉ dành cho dự 

án đầu tư được Quốc hội hoặc Chính phủ chấp thuận chủ trương hoặc do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

hoặc dự án cơ sở hạ tầng quan trọng. Có lẽ, việc có bảo lãnh Chính phủ sẽ được quyết định tùy theo từng 

trường hợp tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau bao gồm công suất của nhà máy điện gió và tầm quan 

trọng của dự án đối với hệ thống quốc gia;  

HĐ Điện Gió không quy định bất kỳ sự đảm bảo nào về ngoại tệ có sẵn để chuyển đổi các khoản thanh 

toán VND theo HĐ Điện Gió sang các loại tiền khác, hoặc chuyển tiền từ bên ngoài Việt Nam. Điều này là 

bởi, theo Luật Đầu tư 2014, chỉ một số dự án đầu tư quan trọng (ví dụ: các dự án đầu tư tuân theo quyết 

định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ tướng) mới có thể được chính phủ bảo đảm đáp ứng nhu 

cầu ngoại tệ; và 

Không có cơ chế điều chỉnh lạm phát hoặc biến động giá khác về biểu giá quan theo HĐ Điện Gió. Tuy 

nhiên, biểu giá được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của VND với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

niêm yết. 

CÔNG SUẤT 

HĐ Điện Gió không có quy định rõ ràng xử lý trường hợp khi công suất xây dựng của nhà máy điện cao 

hơn hoặc thấp hơn công suất thiết kế của nhà máy điện được quy định trong HĐ Điện Gió. Do đó, không 

rõ liệu bên mua: 

(i) có thể từ chối bên bán điện nếu công suất xây dựng của nhà máy điện nhỏ hơn công suất thiết kế; 

hoặc 

(ii) có thể từ chối mua phần công suất vượt mức nếu công suất xây dựng của nhà máy điện cao hơn 

công suất thiết kế. 
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HĐ Điện Gió yêu cầu bên bán điện cung cấp cho người mua dự báo hàng năm về công suất đầu ra cho 

mỗi tháng trong một năm hợp đồng. HĐ Điện Gió dường như chỉ ra rằng bên bán điện sẽ chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại cho bên mua nếu bên bán điện không cung cấp đủ điện do lỗi của bên bán điện. 

Không rõ điều này có nghĩa là bên bán điện phải cung cấp đủ năng lượng theo dự báo được gửi cho người 

mua hay không. 

KHÔNG BÁN CHO BÊN THỨ BA 

Theo HĐ Điện Gió, bên bán điện không thể bán điện cho bên thứ ba hoặc sử dụng điện đầu ra cho mục 

đích khác ngoài mục đích bán cho người mua. Hạn chế này được áp dụng ngay cả trong trường hợp bên 

mua không thể nhận điện đầu ra của bên bán điện. 

RỦI RO ĐIỀU ĐỘ VÀ CẮT GIẢM 

Theo Quyết Định 37 của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 6 năm 2011 về chính sách phát triển các dự 

án điện gió (như được sửa đổi), bên mua phải mua tất cả điện đầu ra do bên bán điện sản xuất. Điều 2.2.1 

(a) của HĐ Điện Gió bao gồm yêu cầu “tiếp nhận và thanh toán” (take and pay) này. Mặc dù vậy, theo HĐ 

Điện Gió, bên mua có thể tạm dừng mua điện đầu ra từ bên bán điện trong các trường hợp sau: 

(iii) nhà máy điện không được bảo trì và vận hành theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành; 

(iv) khi bên mua lắp đặt, sửa chữa hoặc kiểm tra lưới điện liên quan trực tiếp đến việc kết nối của bên 

bán điện; 

(v) khi lưới truyền tải hoặc phân phối khu vực bị hỏng, hoặc thiết bị lưới điện kết nối trực tiếp với lưới 

truyền tải hoặc phân phối khu vực bị hỏng, hoặc cơ chế vận hành vi phạm các quy định; hoặc 

(vi) khi lưới điện của bên mua điện cần hỗ trợ để khôi phục sau sự cố; hoặc  

(vii) khi bên bán điện nhận được chỉ thị từ cơ quan điều phối có liên quan trừ trường hợp việc tuân thủ 

hướng dẫn đó tạo ra thay đổi đối với phương thức sản xuất điện của bên bán điện. Theo Thông Tư 

40 của BCT ngày 5 tháng 11 năm 2014 quy định về thủ tục điều độ hệ thống điện quốc gia, cơ 

quan điều độ có thể cắt giảm việc phát điện của bên bán điện vì nhiều lý do kỹ thuật. Mặc dù vậy, 

theo quy định của luật cơ quan điều độ được yêu cầu phải ưu tiên để sử dụng công suất tối đa của 

nhà máy điện. 

Liên quan tới các trường hợp được đề cập ở trên, không có thời hạn nào đối với việc tạm dừng của bên 

mua. Ngoài ra, HĐ Điện Gió không quy định bất kỳ điều khoản về bất kỳ khoản thanh toán nào cho việc 

vận hành thử hoặc cắt giảm hoặc khoản bồi thường khác trong trường hợp tạm dừng của bên mua. 

RỦI RO TRUYỀN TẢI 

Theo HĐ Điện Gió, bên mua không bắt buộc phải mua điện từ bên bán điện trong thời gian bên mua lắp 

đặt thiết bị hoặc sửa chữa lưới điện liên quan trực tiếp đến kết nối của bên mua với bên bán điện. Theo đó, 

không có biện pháp khắc phục cho bên bán điện (ví dụ, được coi là vận hành thử hoặc thanh toán cho các 

thiệt hãi đã được ước tính) nếu bên mua không phát triển đường dây truyền tải để nhận điện của bên bán 

điện. 
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Ngoài ra, bên bán điện sẽ bị yêu cầu phát triển và đầu tư các thiết bị và phương tiện để truyền tải và cung 

cấp điện cho bên mua đến điểm kết nối. Mặt khác, theo luật, đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị truyền tải 

điện sẽ chịu trách nhiệm đầu tư đường dây truyền tải điện từ điểm kết nối đến lưới điện quốc gia. Theo 

luật, đơn vị phân phối điện và đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm bảo trì các thiết bị và phương tiện của 

mình. Tuy nhiên, những trách nhiệm này không được phản ánh trong HĐ Điện Gió. Theo đó, không rõ nếu 

đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị truyền tải điện không xây dựng đường dây truyền tải liên quan thì bên 

bán điện có thể đưa ra yêu cầu đối với đơn vị phân phối điện hoặc đơn vị truyền tải điện hay không.  

RỦI RO THANH TOÁN 

Theo HĐ Điện Gió, việc thanh toán sẽ diễn ra trong vòng 25 ngày làm việc sau khi bên mua nhận được hóa 

đơn hợp lệ và chính xác. Nếu bên mua không trả đúng hạn, bên mua phải trả lãi với lãi suất giao dịch bình 

quân liên ngân hàng. Dường như không có bất kỳ mức lãi suất mặc định đặc biệt nào. Quả thực, lãi suất 

giao dịch bình quân liên ngân hàng thường thấp hơn lãi suất tiết kiệm trả cho người gửi tiết kiệm. Các ưu 

đãi cho bên mua thanh toán đúng hạn, vì vậy, ít xuất hiện. 

Mặc dù vậy, nếu bên mua không thanh toán số tiền không có tranh chấp trong vòng 90 ngày mà không có 

bất kỳ lý do “hợp lý” nào, thì bên bán điện có thể: 

(i) chấm dứt HĐ Điện Gió bằng cách gửi thông báo cho bên mua; và 

(ii) yêu cầu bồi thường từ bên mua đối với bất kỳ tổn thất thực tế và trực tiếp nào do vi phạm của bên 

mua và bất kỳ lợi ích trực tiếp nào mà bên bán điện sẽ được hưởng nếu không phải do vi phạm 

của bên mua. 

KHÔNG CÓ THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH 

Theo HĐ Điện Gió, không có quy định về thiệt hại ước tính cho bên bán điện nếu có vi phạm của bên mua. 

bên bán điện chỉ có thể yêu cầu bồi thường tổn thất thực tế, là tổn thất trực tiếp mà bên bị vi phạm phải 

chịu và do bên vi phạm gây ra và giá trị khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu 

không có hành vi vi phạm. Không rõ liệu điều này có thể bao gồm, ví dụ: 

(i) doanh thu dự kiến cho phần còn lại của thời hạn HĐ Điện Gió; hoặc 

(ii) lãi suất thanh toán quá hạn mà chủ nợ của bên bán điện yêu cầu nếu khoản thanh toán quá hạn 

đó là do lỗi của bên mua. 

BẤT KHẢ KHÁNG  

Theo HĐ Điện Gió, bên mua không phải trả tiền cho bên bán điện nếu có sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, 

điều này miễn trừ cho bên mua khỏi bất kỳ khoản phải trả nào được tích lũy trước khi xảy ra sự kiện bất 

khả kháng. 

Thời hạn của HĐ Điện Gió cũng không được gia hạn do sự kiện bất khả kháng. Định nghĩa về bất khả 

kháng trong HĐ Điện Gió không phân biệt giữa bất khả kháng tự nhiên và bất khả kháng do ảnh hưởng 

của chính trị hoặc chính phủ. 
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RỦI RO CHẤM DỨT 

Theo HĐ Điện Gió, bên mua có thể chấm dứt HĐ Điện Gió trong các trường hợp sau: 

(i) sự kiện bất khả kháng kéo dài từ một năm trở lên. Tuy nhiên, HĐ Điện Gió không quy định rõ về 

việc liệu khoảng thời gian đó được tính trên cơ sở liên tục hay cộng dồn. Nếu có thể, bên bán điện 

có thể làm rõ điểm này trong Phụ lục G của HĐ Điện Gió.  

(ii) bên bán điện không đạt được Ngày VHTM trong vòng ba tháng kể từ Ngày VHTM dự kiến, trừ 

trường hợp: 

- trong trường hợp bất khả kháng;  

- trong trường hợp bên mua đồng ý thay đổi Ngày VHTM dự kiến sang ngày khác theo đề xuất của 

bên bán điện trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến 6 tháng trước Ngày VHTM dự kiến. Chấp 

thuận này không được người mua từ chối một cách bất hợp lý; hoặc 

- trong trường hợp gia hạn tiến độ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Theo luật hiện 

hành, bên bán điện có thể gia hạn tiến độ đầu tư của dự án nếu được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Cần lưu ý rằng tổng thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng; 

(iii) bên bán điện không khắc phục vi phạm trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo từ bên 

mua hoặc, nếu bên bán điện đã thực hiện các bước để khắc phục vi phạm là một năm;  

(iv) bên bán điện phủ nhận hiệu lực của HĐ Điện Gió; hoặc 

(v) bất kỳ vi phạm cam kết sau: 

 - bên bán điện được thành lập hợp pháp để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; 

- việc ký kết và thực hiện HĐ Điện Gió của bên bán điện được thực hiện đúng theo các điều kiện và 

nội dung của giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo các quy định 

pháp luật có liên quan; 

- bên bán điện không và sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi pháp lý hoặc hành chính nào để ngăn 

cản hoặc ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện Hợp đồng này của bên kia; và 

 - việc ký kết và thực hiện HĐ Điện Gió của bên bán điện không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của 

hợp đồng khác hoặc bất kỳ phần nào của hợp đồng khác mà bên đó là người tham gia. 

Trong số các sự kiện chấm dứt này, sự kiện cuối cùng có vẻ không hợp lý đối với bên bán điện vì không có 

thời gian khắc phục cho vi phạm đó. Mặt khác, bên mua chỉ bị coi là vi phạm điều khoản này nếu bên mua 

có “vi phạm nghiêm trọng” các cam kết của mình. 

HĐ Điện Gió cũng không quy định bất kỳ khoản thanh toán chấm dứt cố định nào cho bên bán điện, cho 

dù do vi phạm của bên mua, vi phạm bên bán điện hoặc sự kiện bất khả kháng kéo dài. Tuy nhiên, bên vi 

phạm trong việc chấm dứt phải bồi thường cho bên kia theo HĐ Điện Gió như đã thảo luận ở trên. 
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HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO HĐ ĐIỆN GIÓ 

Các quyền và nghĩa vụ của bên bán điện chỉ có thể được chuyển giao với sự đồng ý của bên mua. Điều này 

có thể hạn chế khả năng của bên cho vay của bên bán điện can thiệp vào nếu bên bán điện có hành vi vi 

phạm theo HĐ Điện Gió. Mặt khác, bên mua có thể chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo HĐ 

Điện Gió nếu có “tái cơ cấu” của ngành điện. Vẫn chưa rõ điều gì sẽ tạo thành việc “tái cơ cấu” của ngành 

điện.  

RỦI RO THAY ĐỔI PHÁP LUẬT 

Không có cơ chế bảo vệ cho bên bán điện trong trong trường hợp thay đổi pháp luật trong thời hạn của 

HĐ Điện Gió. Mặt khác, bên bán điện bị yêu cầu phải hoạt động theo “Quy định về vận hành hệ thống điện 

quốc gia”. Và Quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia được định nghĩa là bao gồm các văn bản quy 

phạm pháp luật. Do đó, bên bán điện sẽ chịu mọi rủi ro (hoặc lợi ích) của sự thay đổi pháp luật có thể xảy 

ra trong thời hạn hợp đồng. 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Thủ tục giải quyết tranh chấp của HĐ Điện Gió khá phức tạp. Và không có điều khoản trọng tài rõ ràng 

trong HĐ Điện Gió, tranh chấp theo HĐ Điện Gió sẽ được giải quyết bởi các tòa án địa phương, cơ quan 

nhiều khả năng sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho bên mua. Cụ thể, quy trình giải quyết tranh chấp theo HĐ 

Điện Gió như sau: 

(i) Trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên tham gia HĐ Điện Gió, bên có yêu cầu giải quyết 

tranh chấp phải thông báo cho bên kia bằng văn bản về tranh chấp và các yêu cầu của mình. 

(ii) Các bên sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông 

báo của bên có yêu cầu giải quyết tranh chấp; 

(iii) Quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thanh toán tiền điện sẽ được tiến hành trong vòng 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên khiếu nại; 

(iv) Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, các bên có thể gửi yêu cầu tới Cục điện lực và Năng 

lượng tái tạo để hỗ trợ quá trình giải quyết tranh chấp của các bên; 

(v) Nếu các bên vẫn không giải quyết được tranh chấp, các bên có thể đưa vụ việc lên Cơ quan quản 

lý điện lực Việt Nam (ĐLVN) để được giải quyết theo thủ tục quy định tại Thông Tư 40 của BCT 

ngày 13 tháng 12 năm 2010 về thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực. Khi kết thúc 

quá trình, nếu một bên không thỏa mãn với quyết định của ĐLVN, họ vẫn có thể đưa vụ việc ra tòa 

hoặc trọng tài. 

(vi) Ngoài việc giải quyết tranh chấp của ĐLVN, HĐ Điện Gió còn quy định rằng các bên có thể giải 

quyết tranh chấp của mình theo luật pháp liên quan. Điều này được cho là cho phép các bên đưa 

vụ việc thẳng ra tòa án (hoặc trọng tài nếu có thỏa thuận trọng tài) ngay từ đầu. Quan điểm này 

dường như được ủng hộ bởi Thông Tư 27 của BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013.  
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TÓM TẮT VỀ HĐ ĐIỆN GIÓ 
 

STT. Vấn đề Nội dung 

1. Các bên Bên Bán Điện và Bên Mua Điện 

2. Định nghĩa  Điện năng mua bán: Điện năng mua bán là điện năng tính bằng kWh của 

nhà máy điện phát ra đã trừ đi lượng điện năng cần thiết cho tự dùng và 

tổn thất của nhà máy điện tại Điểm giao nhận điện, được Bên Bán Điện 

đồng ý bán và giao cho Bên Mua Điện hàng năm. 

  Năm Hợp Đồng: Năm Hợp Đồng đầu tiên bắt đầu vào ngày hoạt động 

thương mại và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm đó. Năm Hợp 

Đồng cuối cùng bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng 1 và kết thúc vào ngày 

cuối cùng của thời hạn của Hợp Đồng. 

  Ngày Đến Hạn Thanh Toán: nghĩa là ngày cuối cùng của thời hạn thanh 

toán kể từ ngày Bên Mua Điện nhận được Hóa đơn hợp lệ và chính xác của 

Bên Bán Điện. 

  Ngày Vận Hành Thương Mại nghĩa là ngày một phần hoặc toàn bộ nhà 

máy điện gió nối lưới và sẵn sàng bán điện cho Bên Mua Điện và thỏa mãn 

các điều kiện sau: (I) các thử nghiệm ban đầu trên một phần hoặc toàn bộ 

nhà máy điện gió và các trang thiết bị đấu nối đã được hoàn thành; (ii) nhà 

máy điện gió nối lưới đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh 

vực phát điện và (iii) các bên đã thiết lập chỉ số công tơ để bắt đầu thanh 

toán. Các thử nghiệm ban đầu bao gồm: (i) thử nghiệm khả năng phát/nhận 

công suất phản kháng; (ii) thử nghiệm kết nối AGC; (Iii) thử nghiệm tin cậy. 

3. Thời Hạn Từ ngày ký đến ngày hết hạn 20 năm kể từ Ngày VHTM. 

4. Mua Bán Bên Bán Điện bán điện cho Bên Mua Điện. 

Bên Mua Điện không phải mua hoặc nhận điện trong các trường hợp sau: 

• việc vận hành và bảo trì nhà máy không đúng quy định; 

• trong thời gian Bên Mua Điện lắp đặt, sửa chữa hoặc thử nghiệm lưới 

điện liên quan trực tiếp đến việc đấu nối của nhà máy điện; 

• khi lưới truyền tải hoặc phân phối khu vực bị hỏng, hoặc thiết bị lưới 

điện kết nối trực tiếp với lưới truyền tải hoặc phân phối khu vực bị 

hỏng, hoặc cơ chế vận hành vi phạm các quy định; hoặc 

• khi lưới điện của Bên Mua Điện cần hỗ trợ để khôi phục sau sự cố. 
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5. Thanh toán hàng 

tháng 

hàng tháng, Bên Mua Điện sẽ thanh toán cho Bên Bán Điện toàn bộ số điện 

năng được bán trong tháng theo biểu giá điện theo công thức sau: 

Q = k * F * Ag * (l + t) 

Trong đó: 

- Q là tổng tiền điện thanh toán của Bên Mua Điện cho Bên Bán Điện (VND); 

- F là tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm giữa VND / USD do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam công bố vào ngày Bên Bán Điện phát hành hóa đơn thanh 

toán. 

- t là thuế suất thuế giá trị gia tăng (%). 

- k là 0,085 (đối với dự án điện gió trong đất liền) hoặc 0,098 (đối với dự án 

điện gió trên biển), là hệ số điều chỉnh giá mua điện theo biến động tỷ giá 

đồng VND/USD tương đương 8,5 cents US/kWh hoặc 9,8 cent US/kWh. 

Ag là điện năng mua bán hàng tháng (kWh), trong đó, nếu nhà máy điện 

không có tua bin chạy thử nghiệm thu, điện năng mua bán hàng tháng 

được xác định là sản lượng điện năng được giao lên lưới điện tại điểm giao 

nhận trong tháng thanh toán. Nếu nhà máy điện có tuabin chạy thử nghiệm 

thì điện năng mua bán hàng tháng được xác định như sau: 

Ag = AG - ATN 

+ AG: Sản lượng điện năng thực giao lên lưới điện tại điểm giao nhận điện 

trong tháng thanh toán. 

+ ATN: Sản lượng điện năng chạy thử của tuabin trong tháng thanh toán, 

được xác định như sau: 

ATN = Pdm x C x Th x G 

+ Pdm: Công suất định mức của một (1) tua bin. 

+ C: Số lượng tua bin chạy thử nghiệm trong tháng. 

+ Th: Số giờ chạy thử nghiệm trong tháng của một (1) tua bin. 

+ G: Hệ số công suất tua bin trong tháng thanh toán, được tính trên cơ sở 

bình quân của toàn bộ các tua bin có phát điện thử nghiệm trong tháng. 

6. Trách nhiệm của 

Bên Bán 

• Vận hành nhà máy điện với công suất khả dụng của thiết bị và phù hợp 

với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của ngành điện.  

• Đầu tư và lắp đặt các cơ sở để truyền tải và giao điện cho Bên Mua Điện 

tại điểm giao điện. 

• Không được phép bán điện cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý 

bằng văn bản của Bên Mua Điện hoặc sử dụng điện đó cho bất kỳ mục 

đích nào khác ngoài việc sản xuất điện để bán cho Bên Mua Điện. 

• Chịu trách nhiệm đối với Bên Mua Điện nếu Bên Bán Điện không cung 

cấp đủ điện do lỗi của Bên Bán Điện. 



 

 

9 / 10 

 

STT. Vấn đề Nội dung 

7. Đo đếm • Các bên đàm phán một phụ lục riêng về đo đếm;  

• Bên Bán Điện chịu trách nhiệm về Hệ thống đo đếm chính và dự phòng; 

và 

• Kiểm tra hàng năm đối với công tơ điện, cứ 5 năm một lần đối với máy 

biến dòng điện và máy biến điện áp đo lường. 

8. Dự tính  Bên Bán Điện phải cung cấp cho Bên Mua Điện biểu đồ khả năng phát điện 

trung bình hàng năm tại thanh cái của nhà máy theo từng tháng phù hợp 

thiết kế cơ bản của nhà máy. 

Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Bên Bán Điện phải cung cấp cho Bên 

Mua Điện kế hoạch sản xuất điện của năm tiếp theo, bao gồm kế hoạch vận 

hành (sản lượng điện và công suất khả dụng) của mỗi tháng và lịch bảo trì, 

nếu có. 

Bên Bán Điện phải cung cấp thông tin về kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và 

kế hoạch huy động các tổ máy phát điện cho đơn vị điều độ hệ thống điện 

theo quy định về vận hành hệ thống điện quốc gia. 

9. Xác định Ngày 

VHTM 

90 ngày trước Ngày VHTM dự kiến, Bên Bán Điện phải gửi dự thảo quy trình 

chạy thử nghiệm nghiệm của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện 

hành và tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ của nhà máy điện gió để các bên xác 

định Ngày VHTM và tính toán khối lượng điện chạy thử nghiệm của nhà 

máy điện. 

Bên Bán Điện phải xác nhận thay đổi đối với Ngày VHTM trong vòng 6 đến 

12 tháng trước Ngày VHTM dự kiến. Bên Mua Điện không thể từ chối yêu 

cầu thay đổi này mà không có lý do chính đáng. 

10. Định nghĩa về 

bất khả kháng và 

các hành động 

cần thiết 

Sự kiến bất khả kháng có nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan 

không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng tất 

cả các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

Để được miễn trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ của mình (ngoài 

nghĩa vụ thanh toán), bên chịu tác động của sự kiện bất khả kháng buộc 

phải thực hiện một số hành động bao gồm thông báo, cung cấp thông tin 

và giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng. 

Bên kia có thể đơn phương chấm dứt HĐ Điện Gió bằng thông báo bằng 

văn bản trước 60 ngày nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài thêm 1 năm, trừ 

khi bên chịu tác động của sự kiện bất khả kháng hoàn thành nghĩa vụ của 

mình trong vòng 60 ngày. 

11. Vi phạm của Bên 

Bán Điện 

• Bên Bán Điện không đạt được Ngày VHTM trong vòng 3 tháng trừ 

trường hợp sự kiện bất khả kháng, việc thay đổi được phép hoặc cơ 

quan có thẩm quyền cho phép Bên Bán Điện giãn tiến độ đầu tư; 

• Bên Bán Điện không thực hiện hoặc tuân thủ HĐ Điện Gió trong vòng 

60 ngày (thời hạn đó có thể được kéo dài đến 1 năm và có thể dài hơn 

nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép giãn tiến độ đầu tư) sau khi nhận 

được thông báo bằng văn bản từ Bên Mua Điện; 
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• Bên Bán Điện phủ nhận hiệu lực của một phần hoặc toàn bộ HĐ Điện 

Gió; hoặc 

• Bên Bán Điện vi phạm cam kết của mình theo Điều 12 của HĐ Điện Gió. 

12. Vi phạm của Bên 

Mua Điện 

• Bên Mua Điện không thực hiện hoặc tuân thủ HĐ Điện Gió trong vòng 

60 ngày (thời hạn đó có thể được kéo dài đến 1 năm) sau khi nhận được 

thông báo bằng văn bản từ Bên Bán Điện; 

• Bên Mua Điện không thanh toán bất kỳ khoản thanh toán đến hạn 

không có tranh chấp nào và việc không thanh toán đó kéo dài trong 90 

ngày mà không có lý do chính đáng; 

• Bên Mua Điện phủ nhận hiệu lực của một phần hoặc toàn bộ HĐ Điện 

Gió; hoặc 

• Bên Mua Điện vi phạm cam kết của mình theo Điều 12 của HĐ Điện Gió. 

13. Bồi thường thiệt 

hại 

Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại trực tiếp thực tế mà bên bị ảnh 

hưởng phải chịu và lợi ích trực tiếp mà bên bị ảnh hưởng sẽ nhận được nếu 

không có vi phạm. Bên bị ảnh hưởng phải chứng minh thiệt hại, thiệt hại do 

vi phạm và lợi ích trực tiếp bị mất 

14. Giải quyết tranh 

chấp 

Tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng có thể được giải quyết 

theo cơ chế của Thông Tư 40/2011/TT-BCT, trong đó cơ quan giải quyết 

tranh chấp là một cơ quan nhà nước. 

15. Chuyển giao Bên Bán Điện cần có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Mua Điện để chuyển 

giao quyền của mình theo HĐ Điện Gió. 

16. Luật điều chỉnh Pháp luật Việt Nam. 

 


