
Samsung Electronics chi tiêu gần 200 tỷ đô la cho các 
nhà máy mới ở Texas trong những thập kỷ tới 

Công ty công nghệ Hàn Quốc đã tiết lộ đề xuất chi tiêu trong 

hồ sơ, nhưng không có nghĩa vụ phải cam kết đầu tư 

Samsung Electronics Co. đã đưa ra triển vọng đầu tư gần 200 tỷ đô la cho 

11 nhà máy sản xuất chip mới ở Texas trong hai thập kỷ tới, một khoản 

tiền lớn mà nếu được thực hiện sẽ thúc đẩy đáng kể chỗ đứng bán dẫn 

của nó ở Mỹ. 

Chi tiêu đề xuất của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã được tiết lộ trong 

các hồ sơ gần đây được đệ trình lên văn phòng Kiểm toán Texas và được 

công khai vào thứ Tư. Một động lực có thể là cuối năm hết hạn của 

chương trình khuyến khích của tiểu bang Texas cung cấp giảm thuế bất 

động sản trong 10 năm cho các khoản đầu tư lớn. 

Các hồ sơ không cam kết đầu tư của Samsung. Công ty có trụ sở tại 

Suwon, Hàn Quốc hiện không có kế hoạch cụ thể để theo đuổi các nhà 

máy mới được nêu trong hồ sơ, một phát ngôn viên của Samsung cho biết. 

Các đề xuất chi tiêu phản ánh quá trình lập kế hoạch dài hạn của công ty 

để đánh giá khả năng tồn tại của việc mở rộng hơn nữa của Hoa Kỳ. 

Khoản chi tiêu có khả năng gây chú ý của Samsung diễn ra khi các nhà lập 

pháp Mỹ cân nhắc hơn 50 tỷ USD trợ cấp để thúc đẩy sản xuất và nghiên 

cứu chip có trụ sở tại Mỹ. Chi tiết về luật cần được giải quyết, mặc dù dự luật 

lưỡng đảng đã vượt qua rào cản thủ tục vào thứ Ba. Phần lớn sản lượng 

chip của thế giới đã chuyển sang châu Á trong những thập kỷ gần đây. 

Tiến độ chậm chạp trong việc trợ cấp chip của Mỹ đã khiến một số gã khổng 

lồ bán dẫn phải đình trệ hàng chục tỷ USD trong các dự án nhà máy tiềm 

năng. Tập đoàn Intel gần đây cho biết họ sẽ hành động thận trọng hơn đối 

với các kế hoạch nhà máy của mình mà không có sự khuyến khích của 

chính phủ và trì hoãn lễ khởi công cho một cơ sở sản xuất chip trị giá hàng 

tỷ đô la theo kế hoạch ở Ohio. 

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina 

Raimondo nói rằng khoản đầu tư của Samsung sẽ mang tính chuyển đổi cho 

ngành công nghiệp sản xuất chip của Mỹ, tạo việc làm và đổi mới, đồng thời 



kêu gọi Quốc hội thông qua luật cung cấp tài trợ liên bang cho sản xuất và 

nghiên cứu chất bán dẫn. 

Samsung hiện đang vận hành các nhà máy sản xuất chip tại ba địa điểm ở 

Hàn Quốc, hai ở Austin, Texas và hai ở Trung Quốc. Công ty thống trị trong 

lĩnh vực chip nhớ, trong khi nó chứa đựng khát vọng lớn cho hoạt động kinh 

doanh sản xuất chip theo hợp đồng của mình. 

"Tất cả đều tập trung vào các động lực để Samsung chuyển một phần lớn 

sản lượng của họ sang Mỹ, và thậm chí trong phạm vi Mỹ, các lĩnh vực rất 

cụ thể", Wayne Lam, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại CCS Insight, một 

công ty tư vấn công nghệ cho biết. "Tại sao phải đến Mỹ trong khi họ có thể 

làm điều đó với giá rẻ và với lực lượng lao động sẵn sàng ở Hàn Quốc?" 

Năm ngoái, Samsung cho biết họ sẽ xây dựng nhà máy thứ ba có trụ sở tại 

Texas, chi 17 tỷ USD cho một nhà máy sản xuất chip tiên tiến ở thành phố 

Taylor, nằm gần Austin. Công ty đã động thổ cơ sở này và hy vọng nó sẽ đi 

vào hoạt động vào nửa cuối năm 2024. 

Theo hồ sơ của bang Texas, Samsung có thể đầu tư gần 170 tỷ USD vào 

chín cơ sở sản xuất chip mới ở Taylor và khoảng 25 tỷ USD ở Austin. 

Samsung đã đệ trình hồ sơ vào cuối tháng 5. 

Nếu công ty thực hiện các khoản đầu tư, Samsung cho biết trong nhiều hồ 

sơ, một số hoạt động sản xuất sẽ "hoạt động" sớm nhất vào khoảng năm 

2034, với những sản phẩm khác có kế hoạch bắt đầu sản xuất vào thập kỷ 

sau. 

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết trong một tuyên bố hôm thứ 

Tư rằng tổng số khoản đầu tư của Samsung sẽ mang lại hàng tỷ đô la vốn 

bổ sung, giúp củng cố bang này trở thành "nhà lãnh đạo quốc gia trong 

ngành công nghiệp bán dẫn". 

Hiện vẫn chưa rõ chi tiêu đề xuất của Samsung sẽ đến từ một kế hoạch 

đầu tư đã được công bố trước đó trong 5 năm tới khoảng 450 nghìn tỷ 

won, tương đương khoảng 343 tỷ USD. Nhóm quỹ đó bao gồm toàn bộ tập 

đoàn Samsung, bao gồm cả chip nhưng cũng có dược phẩm sinh học và 

các công nghệ thế hệ tiếp theo khác. 



Một phát ngôn viên của Samsung từ chối bình luận về nguồn gốc và các 

chi tiết khác về các khoản đầu tư được đề xuất ở Texas. 

Các nhà sản xuất chip khác, bao gồm NXP Semiconductors N.V. có trụ sở 

tại Hà Lan. và Texas Instruments Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã nộp đơn 

đăng ký Theo Chương 313 cho văn phòng Kiểm soát Texas, theo hồ sơ 

của tiểu bang Texas. 

Chương trình thuế Theo Chương 313 ở Texas cho phép các khu học 

chánh công lập trong tiểu bang giảm thuế bất động sản trong 10 năm cho 

các doanh nghiệp để đổi lấy việc tạo việc làm tại địa phương. Nhưng 

chương trình sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 

NXP cho biết trong một đơn đăng ký được đệ trình vào tháng 1 rằng họ có 

thể đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào Texas bằng cách đầu tư vào các tòa nhà hiện 

có hoặc xây dựng các tòa nhà mới. Texas Instruments cho biết trong một 

hồ sơ được thực hiện vào năm ngoái rằng họ có kế hoạch đầu tư ước tính 

6,5 tỷ đô la trong 25 năm vào một trong bốn cơ sở sản xuất chip mới được 

lên kế hoạch ở thành phố Sherman. 


