
Đài Loan thúc đẩy đào tạo nhanh các chuyên gia 

điện tử 

Năm học viện mới đang được thành lập theo lệnh của tổng thống để chống 

lại tình trạng thiếu sinh viên bán dẫn 

Nếu kế hoạch của bà Thái Anh Văn thành công, đất nước của bà sẽ bắt 

đầu sản xuất tới 500 chuyên gia kỹ thuật điện tử mới mỗi năm từ năm tới. 

Theo lệnh của tổng thống Đài Loan, năm trường đại học đã thành lập "học 

viện bán dẫn", mỗi trường có hạn ngạch đào tạo 100 thạc sĩ và tiến sĩ mỗi 

năm. 

Đối với nền kinh tế Đài Loan, các chuyên gia tiềm năng là một vấn đề sống 

còn. 

Nhu cầu nhanh chóng về chất bán dẫn, được thúc đẩy bởi làm việc tại nhà 

do đại dịch cũng như sự gia tăng sử dụng chip vào mọi thứ từ tai nghe 

thực tế tăng cường đến xe điện, đã thúc đẩy sự bùng nổ kinh tế ở Đài 

Loan trong khi hầu hết thế giới chìm vào suy thoái do Covid gây ra trong 

hai năm qua. Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, nhà sản xuất chip 

sản xuất theo đơn đặt hàng lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ tạo ra một bộ kết 

quả sánh chói khác vào thứ Năm tuần này, phản ánh sự bùng nổ đó. 

Nhưng khi ngày càng ít người trẻ tuổi trong dân số thu hẹp của Đài Loan 

lựa chọn bằng kỹ sư điện tử (và một số lượng thậm chí còn nhỏ hơn sinh 

viên du học ở Mỹ), nguồn đã nuôi dưỡng sự chuyển đổi của đất nước thành 

trung tâm sản xuất chip toàn cầu lớn nhất đang nhanh chóng cạn kiệt. 

Đồng thời, các chính phủ từ Mỹ đến châu Âu đến Nhật Bản đang cố gắng 

khôi phục sản xuất chất bán dẫn để đảm bảo chuỗi cung ứng quan trọng 

đối với các ngành công nghiệp quốc phòng và giảm nguy cơ gián đoạn, 

như tình trạng thiếu chip nghiêm trọng đã buộc một số nhà máy ô tô phải 

ngừng sản xuất vào năm ngoái. Sự thúc đẩy trợ cấp đã khiến TSMC xây 

dựng một nhà máy chế tạo trị chip (hoặc fab) giá 12 tỷ Đô la, ở Mỹ và cam 

kết liên doanh tại Nhật Bản. 

"Học viện bán dẫn" của bà Thái nhằm mục đích giải quyết tất cả những 

điều đó. "Chúng tôi sẽ đào tạo những người từ các quốc gia chưa có 



ngành công nghiệp chip. Họ có thể bắt đầu làm việc ở đây trước tiên miễn 

là ngành công nghiệp chip ở đất nước của họ chưa sẵn sàng", Kung Ming-

hsin, nhà hoạch định kinh tế trưởng của Đài Loan cho biết. "Nó sẽ giống 

như những người Đài Loan có bằng tiến sĩ ở Mỹ và xây dựng ngành công 

nghiệp chip của chúng tôi sau khi họ trở về nhà. Nó sẽ tạo ra một vòng tròn 

đạo đức của tài năng bán dẫn." 

Điều đó sẽ theo gương của người sáng lập TSMC Morris Chang, cựu sinh 

viên của MIT và Stanford, người đã thành lập công ty riêng của mình tại 

Đài Loan sau hơn 25 năm làm việc tại Texas Instruments ở Mỹ. 

Thật vậy, Đài Loan rất cần một sự thay thế cho bộ não đã thúc đẩy ngành 

công nghiệp chip của mình trong nhiều thập kỷ. Vào cuối những năm 1980, 

số lượng người Đài Loan theo đuổi bằng tiến sĩ kỹ thuật ở Mỹ đã tăng từ 

745 vào năm 1985 lên mức cao nhất là 1.302 vào năm 1994, theo Quỹ 

Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng con số này đã giảm kể từ đó, chạm 

mức thấp mới chỉ 417 vào năm 2020, năm gần đây nhất có dữ liệu. 

Nhưng sự khan hiếm tài năng công nghệ mới không chỉ siết chặt lĩnh vực 

bán dẫn của Đài Loan. Nó cũng đã bóp nghẹt ngành công nghiệp công 

nghệ của đất nước nói chung, khiến nó bị mắc kẹt trong sản xuất và không 

thực hiện bước tiếp theo vào các phân khúc có lợi nhuận cao hơn của lĩnh 

vực chip cũng như các lĩnh vực mới. 

Để phục hồi lợi thế đổi mới của mình, Đài Loan cần tập trung nhiều hơn 

vào thị trường hơn là công nghệ, Evan Feigenbaum, phó chủ tịch nghiên 

cứu tại Carnegie Endowment ở Washington, kêu gọi trong một báo cáo 

năm 2020 dựa trên một cuộc khảo sát của các chuyên gia ngành công 

nghệ ở Đài Loan và Mỹ. 

"Hệ sinh thái Đài Loan đã phải đối mặt với những áp lực đặc biệt về khả 

năng định hướng lại từ thiết kế bán dẫn và chipset và chế tạo hướng tới 

các ngành công nghiệp mới, hướng tới các ngành công nghiệp mới, 

hướng tới tương lai. Nhiều hệ thống mới trong các ngành công nghiệp này 

đòi hỏi phần cứng tiên tiến", ông viết. "Nhưng họ cũng đòi hỏi sự thích nghi 

song song trong phần mềm, và các công ty và hệ thống đổi mới quốc gia 

dẫn đầu các ngành công nghiệp này có xu hướng có được lợi thế cạnh 

tranh của họ từ tích hợp phần cứng-phần mềm." 



Sự thiếu hụt tài năng kỹ thuật và sự chiếm đoạt của các nước phương Tây 

đối với các fab chip cuối cùng đã tạo ra động lực cho Đài Bắc hành động 

theo lời khuyên này. Các học viện mới cung cấp mọi thứ từ thiết kế mạch 

tích hợp đến khoa học nano. Các công ty công nghệ của Đài Loan đã nhảy 

vào nhóm đó tốt hơn trước khi sự bùng nổ chip được tạo ra bởi đại dịch 

Covid-19. 

Hơn nữa, 76,9% người Đài Loan nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ vào năm 2020 đã 

có kế hoạch ở lại, tăng từ 60% 20 năm trước. 

Chính phủ Đài Loan hiện hy vọng rằng các kỹ sư vừa chớm nở từ các 

quốc gia khác có tham vọng xây dựng một ngành công nghiệp chip, chẳng 

hạn như Ấn Độ, có thể hình thành mối quan hệ tương tự với Đài Loan. 

"Bạn có thể thấy từ quá khứ của chúng tôi rằng hầu hết những người học 

tập và làm việc tại Mỹ và sau đó trở về đều giữ mối quan hệ rất tốt với Mỹ. 

Khi họ nâng cấp công nghệ của họ, họ vẫn hợp tác với Mỹ. Và điều tương 

tự cũng sẽ xảy ra với những người học tập ở đây", Kung nói. 


