
CHIPS và Đạo luật Khoa học (CHIPS and Science Act) 

Đạo luật Khoa học và CHIPS là một đạo luật liên bang của Hoa 

Kỳ do Quốc hội Hoa Kỳ khóa 117 ban hành và được Tổng thống 

Joe Biden ký thành luật vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Đạo luật 

này cung cấp khoảng 280 tỷ đô la tài trợ mới để thúc đẩy 

nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trong nước ở Hoa Kỳ.  

Luật công: Pub.L. 117–167 (văn bản) (PDF) 

Có hiệu lực: ngày 9 tháng 8 năm 2022 

Được ban hành bởi: Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 117 

Tiêu đề: Phân bổ ngân sách cho Cơ quan Lập pháp cho năm tài 

chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và cho các mục 

đích khác 

Các tiêu đề ngắn khác: Đạo luật CHIPS năm 2022; Đạo luật 

Nghiên cứu và Phát triển, Cạnh tranh và Đổi mới; Đạo luật tài trợ 

an ninh của tòa án tối cao năm 2022 

Khai thác Đạo luật CHIPS để nâng đỡ các 
cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn 
Đạo luật Khoa học và CHIPS mới không chỉ là một cơ hội hiếm có; đó là cơ 

hội chỉ có một lần trong đời để nâng đỡ những người có truyền thống bị bỏ 

lại phía sau, đồng thời đảm bảo Hoa Kỳ vẫn an toàn và cạnh tranh, cho 

phép chúng ta tiếp tục vai trò là nhà lãnh đạo toàn cầu về đổi mới và sản 

xuất tiên tiến. 

Cách đây sáu thập kỷ, Tổng thống John F. Kennedy đã khơi dậy giấc mơ 

của hàng triệu người bằng cách đặt mục tiêu đưa các phi hành gia Mỹ lên 

mặt trăng vào cuối những năm 1960. Việc lưỡng đảng gần đây thông qua 

Đạo luật Tạo ra các Khuyến khích Hữu ích để Sản xuất Chất bán dẫn 

(CHIPS) và Đạo luật Khoa học năm 2022 — khoản đầu tư R&D kéo dài 5 

năm được tài trợ công lớn nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta — nắm giữ 



một lời hứa thay đổi cuộc sống thậm chí còn lớn hơn, bao gồm nhiều hơn 

các cộng đồng không được phục vụ trong lịch sử. 

Nếu thực hiện đúng, nó có thể có tác động to lớn bằng cách không chỉ tạo 

ra việc làm được trả lương cao trong các cộng đồng da màu thường bị bỏ 

quên, các khu dân cư có thu nhập thấp và khu vực nông thôn, mà còn 

cung cấp giáo dục và đào tạo quan trọng cho trẻ em đã bị mắc kẹt quá lâu. 

trong cảnh nghèo đói với rất ít cơ hội hoặc hy vọng khi họ chứng kiến các 

công việc sản xuất truyền thống biến mất mà không có lựa chọn thay thế 

nào khác. 

Không thể phóng đại tầm quan trọng của chất bán dẫn đối với tương lai 

kinh tế của chúng ta. Vi mạch được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại di 

động, máy tính, TV và thiết bị điện tử tiêu dùng cho đến ô tô, máy móc 

công nghiệp, thiết bị y tế và hệ thống vũ khí quốc phòng. Tuy nhiên, đã có 

sự sụt giảm mạnh và đều đặn trong việc chế tạo chip ở nước ta, từ gần 

40% trong những năm 1990 xuống chỉ còn 12% vào năm 2020. Ngược lại, 

Trung Quốc nhiều năm trước đã bắt đầu đầu tư chưa từng có vào chế tạo 

chip, với mục tiêu trở thành nước dẫn đầu toàn cầu trong chuỗi cung ứng 

chất bán dẫn vào năm 2030. 

Tổng thống Biden đã đúng khi cho rằng Đạo luật Khoa học và CHIPS sẽ 

giúp tạo ra nhiều việc làm tốt ở Hoa Kỳ đồng thời giải quyết tình trạng thiếu 

chất bán dẫn, giảm giá thành hàng hóa, đồng thời thúc đẩy kinh tế và an 

ninh quốc gia bằng cách khiến Hoa Kỳ bớt phụ thuộc vào việc sản xuất các 

thiết bị vi điện tử quan trọng của nước ngoài. 

Nhưng chính những tác động thế hệ dài hạn mới có tiềm năng lớn nhất, 

miễn là những lời hứa về công bằng được thực hiện. Nhiều thống đốc 

Đảng Cộng hòa và các quan chức được bầu chọn khác của Đảng Cộng 

hòa đã phản đối việc chính quyền Biden ưu tiên vốn chủ sở hữu trong gói 

cơ sở hạ tầng trị giá 3 nghìn tỷ đô la và Đạo luật Giảm lạm phát gần đây, 

gọi đó là kỹ thuật xã hội. Ngoài ra, một số đảng viên Cộng hòa trong quốc 

hội đã coi các sáng kiến bình đẳng là một phần của chương trình nghị sự 

“chống đánh thức”. Và 19 tổng chưởng lý bang của Đảng Cộng hòa đã 

phản đối việc sử dụng quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp khi nói 

đến các khoản đầu tư hưu trí công. 



Gói CHIPS trị giá 280 tỷ đô la bao gồm hơn 50 tỷ đô la trợ cấp và tín dụng 

thuế cho các công ty xây dựng, mở rộng hoặc hiện đại hóa các nhà máy 

bán dẫn ở Hoa Kỳ, 200 tỷ đô la cho R&D, 10 tỷ đô la thông qua Bộ Thương 

mại để tạo ra 20 trung tâm công nghệ khu vực trên toàn quốc, và 4 tỷ đô la 

khác cho các cộng đồng đau khổ. 

Với ưu tiên hàng đầu là công bằng trong tất cả các sáng kiến chính của 

mình, Nhà Trắng lưu ý, “chương trình CHIPS sẽ khuyến khích liên kết với 

các khu vực và dân số chưa được phục vụ để thu hút những người tham 

gia mới vào hệ sinh thái bán dẫn.” 

Không có thời gian nào tốt hơn hoặc quan trọng hơn. Trung tâm nghiên 

cứu Pew vào năm 2021 đã báo cáo rằng người Mỹ da đen chỉ chiếm 9% 

tổng số công việc STEM, trong khi người gốc Tây Ban Nha chỉ chiếm 8%. 

Nhà Trắng tự hào rằng gói bao gồm một loạt các điều khoản sẽ đầu tư tốt 

hơn vào các trường đại học và cao đẳng phục vụ người thiểu số, “tăng quy 

mô, sự đa dạng, khả năng và tính linh hoạt của lực lượng lao động STEM” 

và nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế 

và xã hội, bao gồm cả người thiểu số. và do phụ nữ làm chủ cũng như ở 

nông thôn. 

Liên quan trực tiếp đến cam kết du hành vũ trụ táo bạo của Kennedy, Đạo 

luật Khoa học và CHIPS bao gồm một mục tiêu mở rộng cho NASA không 

chỉ thăm lại mặt trăng mà còn đặc biệt đưa người da màu đầu tiên và 

người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng. 

Nhưng để kế hoạch CHIPS của chính quyền hoạt động, cần có cam kết hợp 

tác thực sự của cả chính phủ và khu vực tư nhân để đảm bảo các cộng đồng 

chưa được phục vụ đầy đủ không bị bỏ lại phía sau. Ví dụ, đó là một thất bại 

xã hội lớn khi các trường học ở thành thị và nông thôn từ lâu đã phải chịu 

đựng tình trạng thiếu kinh phí khiến họ không thể cung cấp các phòng thí 

nghiệm khoa học và các chương trình quan trọng khác giúp nâng cao và 

chuẩn bị cho học sinh tiếp cận công nghệ thế kỷ 21 -nền kinh tế định hướng. 

Vốn chủ sở hữu không phải là một bài tập từ thiện. Đó là mệnh lệnh kinh 

doanh - không chỉ đối với các công ty mà còn đối với Hoa Kỳ để duy trì lợi thế 

cạnh tranh của chúng ta trong cuộc đua công nghệ và công nghiệp toàn cầu. 



Làm cách nào để nhận được tài trợ CHIPS Act? 

Bộ Thương mại đã đưa ra bản cập nhật về các kế hoạch cho Trung tâm 

Công nghệ Bán dẫn Quốc gia, trung tâm này sẽ là đầu mối cho 11 tỷ đô la 

quỹ R&D có sẵn theo Đạo luật CHIPS.  

Đạo luật CHIPS cung cấp 52 tỷ đô la để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn 

trong nước. Dự luật dài hơn 1.000 trang và tài trợ cho vô số sáng 

kiến. Kiểm tra bên dưới để tìm hiểu nơi doanh nghiệp của bạn phù hợp. 

Nhà sản xuất chip 
Đạo luật cung cấp 39 tỷ đô la có sẵn trong 5 năm để tài trợ cho sản xuất 

trong nước, bao gồm 19 tỷ đô la ngay lập tức cho năm tài chính 22. (Đoạn 

102)  

Phải là "một thực thể tư nhân, một tập đoàn gồm các thực thể tư nhân 

hoặc một tập đoàn gồm các thực thể công cộng và tư nhân có khả năng tài 

trợ đáng kể, xây dựng, mở rộng hoặc hiện đại hóa một cơ sở liên quan đến 

chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, đóng gói tiên tiến hoặc nghiên cứu và sự phát 

triển của chất bán dẫn. 

Các thực thể này cũng đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đầu tư 25%. Đây là 

khoản tín dụng "trả trực tiếp", có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong một 

số trường hợp. (Đoạn 107) 

Mọi thứ đang diễn ra nhanh chóng. Nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể 

giúp hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. 

Nhà cung cấp thượng nguồn cho nhà sản xuất chip 

Đạo luật mở rộng các định nghĩa để làm cho các nhà cung cấp thượng 

nguồn đủ điều kiện nhận khoản tài trợ sản xuất trị giá 39 tỷ đô la.  

Đoạn 103 định nghĩa các thực thể được điều chỉnh bao gồm những thực 

thể cung cấp "vật liệu được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn hoặc thiết bị 

sản xuất chất bán dẫn."  

Các thực thể này cũng đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đầu tư 25%. Đây là 

khoản tín dụng "thanh toán trực tiếp", có thể chuyển đổi thành tiền mặt như 

được quy định trong Đoạn 107. 



Nhà sản xuất chip tuyệt vời 
Đạo luật cung cấp 11 tỷ đô la có sẵn trong 5 năm cho R&D mà công việc 

thiết kế có thể đủ điều kiện. 

Điều này bao gồm thành lập một "quỹ đầu tư, hợp tác với khu vực tư nhân" 

để hỗ trợ "các công ty khởi nghiệp và hợp tác giữa các công ty khởi 

nghiệp, học viện, công ty đã thành lập và liên doanh mới, với mục tiêu 

thương mại hóa những đổi mới đóng góp cho hệ sinh thái bán dẫn trong 

nước"(Xem CHIPS Đạo luật đoạn 102 & PL 116-283 đoạn 9906(c)(2)(B)) 

Đoạn 10731, "Đạo luật vi mô" cho phép (nhưng không phù hợp) 75 triệu đô 

la cho năm tài chính 2023 và 100 triệu đô la cho các năm tài chính '24 - '27 

cho R&D về "thiết kế, phát triển và sản xuất vi điện tử thế hệ tiếp theo". 

Nhà nghiên cứu đại học 
Đạo luật cung cấp 2 tỷ đô la cho Quỹ Quốc phòng CHIPS cho Hoa Kỳ và 

11 tỷ đô la cho R&D, bao gồm cả với học viện: 

Quỹ Quốc phòng trị giá 2 tỷ đô la là một mạng lưới quốc gia dành cho việc 

tạo nguyên mẫu trên bờ, đặt tại trường đại học, quá trình chuyển đổi từ 

phòng thí nghiệm sang cơ sở chế tạo của các công nghệ bán dẫn—bao 

gồm các ứng dụng dành riêng cho Bộ Quốc phòng—và đào tạo lực lượng 

lao động bán dẫn. (Xem Đạo luật CHIPS đoạn 102 & PL 116-283 đoạn 

9906(c)(2)(B)) 

Tổ chức phi lợi nhuận  
Đoạn 103 rõ ràng làm cho "các tổ chức phi lợi nhuận" liên quan đến sản 

xuất và đào tạo lực lượng lao động đủ điều kiện nhận tài trợ. 

Tổ chức quốc tế 
500 triệu USD cho Quỹ đổi mới và an ninh công nghệ quốc tế CHIPS for 

America: 

Được phân bổ trong 5 năm cho Bộ Ngoại giao, USAID, Ngân hàng Exim và 

US Int. nhà phát triển Finance Corp. phối hợp với các đối tác chính phủ 

nước ngoài để hỗ trợ các hoạt động chuỗi cung ứng bán dẫn và an ninh 

công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế. 


