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    PHẦN I  

               DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 

 

 

 

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN  

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM  

   

Luật sư tập sự Vũ Thị Diệu Thảo 

 

ăng lượng là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hiện 

nay, tại Việt Nam, nguồn năng lượng hóa thạch đang suy giảm dần do trữ lượng có hạn trong 

khi nhu cầu sử dụng ngày càng lớn, kèm theo đó là việc tiêu thụ nguồn năng lượng này đang 

gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, lựa chọn sử dụng các nguồn năng lượng mới 

và năng lượng tái tạo sẽ không những góp phần giảm tiêu hao năng lượng hóa thạch, giảm tình trạng 

thiếu hụt điện năng mà còn giúp giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Ngày 11/04/2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg (“Quyết định 11”) 

về cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam, tạo điều kiện cho nhà đầu tư Việt Nam 

và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh năng lượng điện tái tạo, cụ thể là 

năng lượng điện mặt trời. Trong Bản tin pháp luật số 04/2017 này, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng 

sự sẽ cập nhật và phân tích một số nội dung nổi bật của Quyết định nói trên. 

 

Khung pháp lý của Việt Nam về năng 

lượng tái tạo  

Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Ngoại giao về 

Điều ước quốc tế và Thỏa thuận quốc tế1, 

Việt Nam đã ký kết và tham gia một số 

lượng lớn các Nghị định thư, Công ước, 

Hiệp định về vấn đề bảo vệ môi trường2. 

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề năng lượng 

tái tạo (”NLTT”), Hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam – EU (EVFTA) đã dành 

riêng một chương (Chương 14) để quy định 

về cắt giảm hàng rào thuế quan đối với các 

hoạt động thương mại và đầu tư liên quan 

đến sản xuất năng lượng tái tạo. 

Đầu năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện 

lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 

năm 2030, với quan điểm phát triển NLTT là 

khâu đột phá giúp bảo đảm an ninh năng 

lượng quốc gia, giảm thiểu tác động tiêu cực 

tới môi trường. Trên thực tế, NLTT trước 

đây cũng đã được đề cập đến trong nội dung 

của một số văn bản như Luật Điện lực sửa 

đổi 20123, Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả 20104, Luật Bảo vệ môi 

trường 20145... Tuy nhiên, những quy định 

tại các văn bản nói trên mới chỉ tập trung 

điều chỉnh về mặt nguyên tắc. Sự vắng bóng 

của các quy định cụ thể đã khiến nhiều nhà 

đầu tư, doanh nghiệp loay hoay trong việc 

tìm kiếm định hướng đầu tư vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh NLTT. 

N 



  

 

Hình 1: Tỷ lệ các loại năng lượng điện trong năm 2015 và năm 2016 (số liệu của EVN và IoE)6 

 

Quyết định 11 và những ưu đãi cho các nhà 

đầu tư, doanh nghiệp 

Sau nhiều năm chờ đợi, thị trường điện Việt 

Nam đã đón nhận quyết định quan trọng từ 

Thủ tướng Chính phủ về một thị trường 

tiềm năng đối với khối doanh nghiệp tư 

nhân. Theo đó, Quyết định 11 đưa ra những 

cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp 

sản xuất năng lượng điện mặt trời như sau: 

 Ưu đãi về vốn đầu tư 

Quyết định 11 đã tạo ra một hành lang pháp 

lý về ưu đãi vốn đầu tư thông qua việc quy 

định rằng tổ chức, cá nhân tham gia phát 

triển dự án điện mặt trời được huy động 

vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước để đầu tư theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Quy định pháp luật 

hiện hành tại thời điểm này là Nghị định số 

32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà 

nước ("Nghị định 32" ). Nghị định này sẽ có 

hiệu lực vào 15/05/2017 và đã liệt kê dự án 

năng lượng mặt trời thuộc nhóm các dự án 

đủ điều kiện cho những khoản tín dụng đầu 

tư này. Nghị định 32 cho phép các nhà đầu 

tư dự án điện mặt trời có thể tiếp cận Ngân 

hàng Phát triển Việt Nam (VDB) các khoản 

vay tối đa 70% tổng vốn đầu tư (không bao 

gồm vốn lưu động) với thời hạn tối đa là 12 

năm. Lãi suất cho vay ưu đãi theo các khoản 

cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

(VDB) là tỷ lệ bình quân gia quyền của lãi 

suất kỳ hạn năm năm đối với trái phiếu 

Chính phủ phát hành bởi VDB. 

 Ưu đãi về thuế 

Quyết định 11 tạo ưu đãi về thuế nhập khẩu 

và thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích tạo tài 

sản cố định cho dự án được miễn thuế nhập 

khẩu; với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản 

xuất của dự án là nguyên liệu, vật tư, bán 

thành phẩm trong nước chưa sản xuất được 

thì miễn thuế theo quy định của pháp luật 

hiện hành đối với từng loại cụ thể. 

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp cho dự án điện mặt trời được thực 

hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu 

đãi đầu tư theo quy định hiện hành tại Điều 

14, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 

và Khoản 8, Điều 1, Luật Thuế thu nhập 

doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 2013. 

 Ưu đãi về đất đai 

Quyết định 11 cũng xác định các dự án điện 

mặt trời được cấp các ưu đãi trong lĩnh vực 

đất đai. Các dự án điện mặt trời, công trình 

đường dây và trạm biến áp để đấu nối với 

lưới điện được miễn, giảm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy 

định của pháp luật hiện hành áp dụng cho 

dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư7. Căn cứ 

vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

2015 2016 
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duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều 

kiện thu xếp quỹ đất để chủ đầu tư thực 

hiện các dự án điện mặt trời.8  

Giá điện, Hợp đồng mua bán điện và 

những trăn trở của nhà đầu tư 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc các 

đơn vị thành viên được ủy quyền từ EVN sẽ 

là đơn vị mua điện từ các dự án điện mặt 

trời. Quyết định 11 quy định cụ thể rằng 

EVN phải mua toàn bộ sản lượng điện được 

sản xuất từ các dự án điện mặt trời; ưu tiên 

khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát 

của các dự án điện mặt trời đưa vào vận 

hành thương mại. Việc mua và bán sẽ được 

thực hiện thông qua một Hợp đồng mua bán 

điện dài hạn (PPA) chuẩn 20 năm do Bộ 

Công thương ban hành. Tính đến thời điểm 

Quyết định 11 có hiệu lực, những hướng 

dẫn chi tiết đối với PPA vẫn chưa được ban 

hành. 

Ngoài ra, với giá bán cho EVN khoảng 2,086 

đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng, đương đương 9.35 Uscents/kWh, được 

đánh giá là “mức sinh lời hết sức khiêm tốn 

và không đủ hấp dẫn với phần lớn các nhà 

đầu tư”. Tuy nhiên, có lẽ khi ra quyết định 

này, Chính phủ cũng đã tính toán đến nhu 

cầu dùng điện hiện tại.  

Giá mua 9,35 Uscents/kWh cũng không phải 

là một mức giá quá thấp9. Trên thực tế, giá 

điện mặt trời trên toàn thế giới đang có xu 

hướng ngày càng giảm và được dự đoán sẽ 

vượt qua than để trở thành nguồn năng lượng 

có giá bán thấp nhất vào năm 2039 (Hình 2). 

Ví dụ như ở Chile – một quốc gia phát triển về 

điện mặt trời, gần đây đã lập thêm kỷ lục thế 

giới khi nhà thầu Tây Ban Nha Solarpack 

Corp. Tecnologica giành phần thắng cung cấp 

điện 12,430 gWh/năm cho Chile với mức giá 

chỉ có 2,91 Uscents/kWh10.  Mức giá này chưa 

bằng 1/3 giá Chính phủ quy định EVN phải 

mua từ các nhà sản xuất điện mặt trời ở Việt 

Nam. Các quốc gia Ả-rập Xê-út, Jordan và 

Mexico đang lên kế hoạch đấu giá và đấu thầu 

trong năm 2017, nhằm mục đích giảm giá bán 

điện mặt trời thậm chí còn xuống thấp hơn 

nữa11. Do đó, việc công bố giá điện như Quyết 

định 11 cũng là một tín hiệu đáng mừng về sự 

minh bạch của thị trường điện mặt trời Việt 

Nam. 

 

Hình 2: Xu hướng thay đổi về giá của các nguồn năng lượng tái tạo  

(Nguồn: Bloomberg New Energy Finance) 

 
 

Tóm lại, Quyết định 11 là một bước tiến lớn của Chính phủ về tạo nền tảng đầu tư cho  việc khai 

thác tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam và mở ra cơ hội cho đầu tư vào lĩnh vực NLTT. 

Trong thời gian hiện tại, lĩnh vực NLTT có thể là một cơ hội đầu tư mới mà chưa có nhiều doanh 

nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chú ý tới các chính sách ưu đãi cũng như các 
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những văn bản hướng dẫn chi tiết để đầu tư một cách có hiệu quả và tránh những rủi ro không 

đáng có. 

 

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chi tiết hơn về những thắc mắc liên 

quan đến hoạt động đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nói chung và những ưu đãi đầu tư 

đối với lĩnh vực sản xuất điện mặt trời nói riêng. 

 

Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính 

tham khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp 

cụ thể. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa 

đổi, bổ sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh 

trên thực tế. Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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PHẦN II  

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

 

 

 

ao động 

 Chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm 

niên đối với viên chức quốc phòng 

 

Tên văn bản: Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân 

quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Mức lương thực hiện bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo quy 

định của Chính phủ. 

- Hệ số lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị 

định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, 

hệ số cao nhất lên đến 6.65 và thấp nhất là 2.70. 

- Một số loại phụ cấp khác được quy định trong Nghị định bao gồm: Phụ cấp 

thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại 

nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 

Thời điểm có hiệu lực: 15/04/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 



© Văn phòng Luật sư  

 
Bản tin pháp luật số 04/2017 từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/04/2017 

 

7 

 

 

oanh nghiệp  

Ưu đãi với người sản xuất, kinh doanh muối 

 

Tên văn bản: Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh muối, dịch vụ sản xuất muối, kho 

chứa muối được áp dụng các chính sách về tín dụng thương mại, tín dụng đầu 

tư và tín dụng chính sách; các dự án thuộc Danh mục vay vốn, đáp ứng được 

các điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước thì được xem xét vay vốn 

tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 

muối được vay vốn tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư kho chứa muối, máy, thiết bị sản xuất muối, 

dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối được hỗ trợ 100% lãi suất vay.  

- Trong 02 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba với mức vay tối đa 100% giá 

trị đầu tư thiết bị sản xuất muối; hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất vay 

thương mại đối với các khoản vay trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam và 

lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư 

dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối với mức vay tối đa bằng 70% giá trị 

của dự án, thời hạn vay không quá 12 năm. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 20/05/2017. 
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ài chính – ngân hàng 

Được vay tín dụng đầu tư đến 70% tổng vốn đầu tư của dự án 

 

Tên văn bản: Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín 

dụng đầu tư của Nhà nước. 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước với mỗi dự án tối đa bằng 

70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động).  

- Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả 

năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của 

dự án nhưng không quá 12 năm; riêng với các dự án đầu tư thuộc nhóm A, 

thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.  

- Khách hàng khi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư dự án phải 

thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

các biện pháp bảo đảm cụ thể sẽ được quyết định đối với từng dự án. Đồng 

thời, khách hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; trong thời gian 

ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo hợp đồng; lãi 

suất nợ quá hạn với mỗi dự án sẽ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, 

quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/05/2017. 

 

T 
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ầu tư 

Quy định về ghi nhãn hàng hóa 

 

Tên văn bản: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa  

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Nghị định quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt 

Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng 

hóa cụ thể, được liệt kê trong Nghị định. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể 

hiện một số nội dung nhất định. 

- Với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể 

hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ 

thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của 

hàng hóa. Nhãn phụ cũng được sử dụng với hàng hóa không xuất khẩu được 

hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường, đồng thời, phải có dòng chữ 

in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.  

- Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa được sản xuất, in ấn 

trước ngày 01/06/2017 vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 01/06/2019. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/06/2017. 

Đ 
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huế 

Quy định mới về khấu trừ thuế thu nhập đặc biệt (”TTĐB”) đã nộp ở khâu 

nhập khẩu 

 

Tên văn bản: Thông tư 20/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 

Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ 

sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC). 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được 

khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB 

phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số 

thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu 

trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.  

-  Trường hợp đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết 

do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán 

vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.  

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 20/4/2017. 
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PHẦN III 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 01/04/2017 ĐẾN NGÀY 30/04/2017 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
03/04/2017 

2.  
Nghị định 38/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, 

quản lý khai thác cảng cạn 04/04/2017 

3.  
Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai 

thác cảng biển 
04/04/2017 

4.  
Nghị định 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản 
04/04/2017 

5.  

Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng 

05/04/2017 

6.  
Nghị định 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh do-

anh muối 
05/04/2017 

7.  

Nghị định 41/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản 

lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

05/04/2017 

8.  
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 

khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 
11/04/2017 

9.  

Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 

12/04/2017 

10.  

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về 

niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 

12/04/2017 

11.  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa 14/04/2017 

12.  

Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng 

bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 

14/04/2017 
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1 Link tham khảo: 

https://treaty.mofa.gov.vn/Pages/TraCuu/DanhSacTraCuu.aspx?LoaiDieuUoc=DU&LinhVuc=5 

2 Nghị định thư Montrealvề các chất làm suy giảm tầng ôzôn, Công ước về các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân huỷ, Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới,… 

3 Khoản 4, Điều 1 quy định: “Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái 

tạo để phát điện; có chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư phát triển nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo” 

4 Khoản 3, Điều 3 quy định: “Tài nguyên năng lượng tái tạo gồm sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, 

nhiên liệu sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo” 

5 Khoản 4, Điều 6 quy định: “Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí thải gây 

hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn” 

6 Chương trình hỗ trợ Năng lượng – Bộ Công thương/GIZ.  

Link tham khảo: http://gizenergy.org.vn/vn/knowledge-resources/power-sector-vietnam 

7 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

8 Nội dung được quy định tại Điều 11, Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.  

9 Trần Vinh Dự - Lâm Vũ Minh Kiều, Chuyên gia tư vấn thuộc Ernst and Young Việt Nam 
10 Solar Sold in Chile at Lowest Ever, Half Price of Coal, Vanessa Dezem, Bloomberg Market Magazine 

Link tham khảo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-19/solar-sells-in-chile-for-cheapest-

ever-at-half-the-price-of-coal 
11 Jess Sharkleman and Chris Martin, Solar Could Beat Coal to Become the Cheapest Power on 

Earth, 03/01/2017. 

Link tham khảo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-

on-earth-look-skyward-as-coal-falls-to-solar 


