
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 
Số:      195      /QĐ-BCT 

 

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

 
Hà Nội, ngày   15   tháng  01  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09  tháng 12  năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh 
được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế Bộ Công Thương,  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 

hành được quy định tại Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09  tháng 12  năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi 
phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh 
khối của Bộ Công Thương. 
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để báo cáo); 
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp; 
- Sở Công Thương các tỉnh; 
- Lưu: VT, PC, TCNL. 
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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  
BỘ CÔNG THƯƠNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BCT  ngày     tháng    năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 
 
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1. Đăng ký hỗ trợ giá điện 
đối với dự án điện sinh 
khối không nối lưới 
 

Phát triển dự án 
điện sinh khối 

Bộ Công Thương 
(Tổng cục Năng 
lượng) 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  

BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

Tên thủ tục: Đăng ký hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối 
không nối lưới 

1. Trình tự thực hiện:   
a) Chủ đầu tư dự án điện sinh khối không nối lưới lập Hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới gửi trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện đến Tổng cục Năng lượng. Số lượng hồ sơ yêu cầu: 10 (mười) 
bộ hồ sơ và 01 (một) CD/DVD/USB chứa file mềm Hồ sơ đề nghị hỗ trợ và các 
tài liệu kèm theo; 

b) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng 
cục Năng lượng chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định Hồ sơ đề nghị hỗ trợ báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 
Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Năng lượng được phép thuê tư vấn thẩm 
định, tư vấn phản biện phục vụ công tác thẩm định. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 5 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối 
không nối lưới, Tổng cục Năng lượng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu 
tư yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ. 

2. Cách thức thực hiện:  
– Trực tiếp 
- Qua bưu điện 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối lưới 

bao gồm: 
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ giá điện đối với dự án điện sinh khối không nối 

lưới; 
b) Dự án đầu tư trong đó có các thuyết minh về chủ đầu tư, phương án giá 

điện và các nội dung chính về sự cần thiết và đánh giá hiệu quả của phương án 
hỗ trợ; 

c) Kế hoạch vận hành và kế hoạch kinh doanh; 
d) Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết 

bị nhà máy điện sinh khối sau khi kết thúc dự án;  

đ) Ý kiến của UBND cấp tỉnh về nội dung Hồ sơ đề nghị hỗ trợ.  

4. Thời hạn giải quyết:  
 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Chủ đầu tư dự án điện sinh khối không nối lưới. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Công Thương (Tổng cục 

Năng lượng). 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình và Báo cáo thẩm định 

báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt.  

8. Lệ phí : không.  
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :   

a) Đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường;  

b) Dự án hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành;  

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
 - Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt 
Nam.  
 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính 
phủ về về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

- Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09  tháng 12  năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh 
được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối 
 
 
 
 
 
 
 
 




