
Đạo luật Khoa học và CHIPS năm 2022 

Trong số nhiều luật liên bang mới mà Quốc hội đã thông qua tại 

Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 117 là Đạo luật Khoa học và CHIPS. Đạo 

luật này được thiết kế để cải thiện nghiên cứu và sản xuất chất 

bán dẫn tại Hoa Kỳ. Nó cũng cung cấp 280 tỷ đô la tài trợ mới cho 

những nỗ lực này. Nó đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật 

vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. 

Khuôn khổ 
Trong số nhiều điều mà Đạo luật Khoa học và CHIPS thực hiện là 

tăng cường đầu tư vào R&D. Nó sẽ hỗ trợ những tiến bộ trong trí 

tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng sạch, thúc đẩy lợi 

thế khoa học của Hoa Kỳ. Nó cũng tạo cơ hội cho các nguồn tài trợ 

mới và các lợi ích về thuế. Chính phủ liên bang sẽ đầu tư hơn 280 

tỷ đô la trong 10 năm tới. 

Luật này cũng sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn bằng cách 

cung cấp các khoản trợ cấp cho các công ty sản xuất chip của họ 

tại Hoa Kỳ. Dự kiến sẽ cung cấp hàng nghìn việc làm tay nghề cao.  

Đạo luật Khoa học và CHIPS tập trung vào chất bán dẫn, được tìm 

thấy trong nhiều loại hàng gia dụng, thiết bị kinh doanh và phương 

tiện vận chuyển. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng vượt xa sản xuất. Nó 

bao gồm nghiên cứu cơ bản, công nghệ tiên tiến và mới nổi, và 

nghiên cứu cho các sản phẩm phụ về quốc phòng.  

Pháp luật được thiết kế để giải quyết chi phí lạm phát liên quan 

đến chip máy tính. Nó tạo ra hàng trăm tỷ đô la tài trợ và khuyến 

khích mới, đồng thời xúc tác cho đầu tư tư nhân nhiều hơn. Nó 

cũng mở rộng sự đa dạng trong các nhà nghiên cứu và sinh viên, 

đồng thời khuyến khích sự đa dạng trong các tổ chức nghiên cứu 

hỗ trợ lĩnh vực chip. 

Chính phủ liên bang sẽ cung cấp 52,7 tỷ đô la trợ cấp cho sản xuất 

chất bán dẫn. Các quỹ này dự kiến sẽ được chi tiêu trong năm 

năm. Số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển và xây dựng các 



nhà máy chế tạo chất bán dẫn. Những nhà máy này sẽ được tài trợ 

bởi hỗ trợ tài chính trực tiếp và tín dụng thuế.  

Dự luật khuyến khích bán dẫn sẽ yêu cầu một khoản đầu tư đáng 

kể từ công ty tiếp nhận. Nó cũng sẽ yêu cầu đầu tư cộng đồng 

đáng kể. Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để thúc đẩy tăng 

trưởng trong ngành công nghiệp bán dẫn và giúp thu hẹp khoảng 

cách trong lực lượng lao động Hoa Kỳ. Công ty phải đầu tư đáng 

kể vào lực lượng lao động, chẳng hạn như trả mức lương hiện 

hành cho công nhân xây dựng công đoàn.  

Chỉ tiêu kinh phí của Đạo luật  
Được thiết kế để thúc đẩy đổi mới chất bán dẫn ở Hoa Kỳ, Đạo luật 

Khoa học và CHIPS cung cấp 52 tỷ đô la tài trợ liên bang cho 

ngành. Ngoài trợ cấp cho sản xuất chip, dự luật còn kêu gọi thành 

lập các trung tâm công nghệ khu vực và bồi dưỡng nhân tài STEM. 

Dự luật cũng đặt mục tiêu tăng thêm 2 tỷ đô la so với ngân sách 

hiện tại cho Văn phòng Khoa học trong năm tài chính 2024. Mức 

tăng chi tiêu dự kiến là gần 28% so với mức của năm ngoái. Điều 

này sẽ cho phép cơ quan mở rộng các hoạt động nghiên cứu của 

mình trong các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên của pháp luật.  

Các điều khoản của dự luật cũng nhằm giải quyết các lỗ hổng 

trong chuỗi cung ứng. Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Quốc gia 

(NSTC) và Chương trình Sản xuất Bao bì Tiên tiến Quốc gia 

(NAPMP) sẽ giúp củng cố hệ sinh thái R&D của Hoa Kỳ bằng cách 

thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu giai đoạn đầu và sản xuất ở 

quy mô lớn. Các chương trình này sẽ khuyến khích các công ty 

đưa hoạt động sản xuất chip trở lại Mỹ. Điều này sẽ làm giảm sự 

phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài và củng cố vị trí dẫn đầu 

về công nghệ của Mỹ. 

Dự luật là một bộ luật một lần trong một thế hệ. Nó vạch ra một 

tầm nhìn toàn diện cho chính sách khoa học của Hoa Kỳ trong 

tương lai và cung cấp các cơ hội tài trợ mới đáng kể. Các điều 

khoản chính của nó bao gồm mục tiêu chi tiêu đầy tham vọng, 



danh sách 10 lĩnh vực công nghệ hàng đầu và các chính sách thúc 

đẩy an ninh năng lượng và khí hậu.  

Hạ viện và Thượng viện vẫn chưa hòa giải hoàn toàn các dự luật 

phân bổ tương ứng của họ, khiến họ bị thiếu hụt hàng tỷ đô la. Tuy 

nhiên, pháp luật có một vài điều khoản "thu hồi" duy nhất. Những 

điều khoản này sẽ cung cấp cho người nộp thuế các lợi ích về thuế, 

chẳng hạn như tín dụng thuế, nếu họ không thể đáp ứng các nghĩa 

vụ tài trợ của mình. Mục tiêu là tạo ra ưu đãi thuế có thể tạo ra nhiều 

khoản đầu tư hơn từ những người tham gia ở Hoa Kỳ, mở đường 

cho vai trò lãnh đạo đổi mới chip lâu dài và bền vững của Hoa Kỳ.  

Thiếu sót của Đạo luật 
Trong số những thiếu sót trong Đạo luật Khoa học và CHIPS là 

thiếu kinh phí liên bang cho khoa học năng lượng cơ bản và nhiệt 

hạch. Các khoản phân bổ của Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) dự 

kiến sẽ tăng hơn hai phần trăm một chút cho năm tài chính (FY) 

2023. Chương trình Khoa học Năng lượng Cơ bản bị thiếu 190 

triệu đô la tại Hạ viện và 145 triệu đô la tại Thượng viện.  

Đầu tư của chính phủ liên bang vào nghiên cứu và phát triển 

(R&D) đã giảm dần kể từ giữa những năm 1960. Năm 2018, R&D 

công đã hỗ trợ hơn 1,6 triệu việc làm ở Hoa Kỳ. Hoạt động này đã 

giúp tài trợ cho hơn 650 trường đại học, bao gồm một số ngành 

STEM và tạo ra tác động kinh tế hơn một tỷ đô la.  

Đạo luật Khoa học và CHIPS là một phần của gói cạnh tranh lớn 

hơn đối với Trung Quốc. Đạo luật này sẽ cung cấp gần 170 tỷ đô la 

tài trợ trong vòng 5 năm cho các hoạt động nghiên cứu và phát 

triển khác nhau, bao gồm R&D khoa học, công nghệ mới nổi, phát 

triển lực lượng lao động và các trung tâm đổi mới khu vực.  

Luật cũng giới thiệu một ban giám đốc công nghệ mới tại NSF, 

được dự đoán là một bước tiến lớn trong tài t rợ khoa học liên 

bang. Nhóm mới này sẽ tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu và 

đổi mới trong các lĩnh vực STEM. 



Luật mới cũng đưa ra một số ưu đãi khác, từ tín dụng thuế 25% 

cho sản xuất chất bán dẫn ở Hoa Kỳ đến tín dụng thuế cho các tiến 

bộ trong phòng thí nghiệm liên quan đến chip. Những ưu đãi này 

nhằm thúc đẩy sản xuất chip trong nước, có thể giảm chi phí và 

tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.  

Đạo luật Khoa học và CHIPS cũng có giá trị riêng của nó. Trong số 

đó có chương trình thí điểm RECOMPETE mới tr ị giá 1 tỷ đô la, hỗ 

trợ phát triển kinh tế toàn diện lâu dài tại các cộng đồng đang gặp 

khó khăn. 

Đạo luật Khoa học và CHIPS cũng tạo ra một vài thay đổi đáng chú 

ý khác, chẳng hạn như mở rộng sự đa dạng của các tổ chức 

nghiên cứu, bao gồm các trường cao  đẳng và đại học phục vụ 

thiểu số. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu 

thế giới về nghiên cứu và phát triển công nghệ.  

Rủi ro địa chính trị và kinh tế của việc chế tạo 

chip ở nước ngoài 
Việc sản xuất chất bán dẫn ở nước ngoài đặt ra một số rủi ro địa 

chính trị và kinh tế. Điều này không chỉ khiến chuỗi cung ứng gặp 

nguy hiểm mà còn tạo ra rủi ro an ninh tiềm tàng cho Mỹ nếu Trung 

Quốc tấn công các công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp chip.  

Ngành công nghiệp chip là trọng tâm chính trong các mối lo ngại 

về an ninh quốc gia của Washington. Trung Quốc đã đầu tư hàng 

tỷ đô la vào các chương trình phát triển chip của chính phủ, giúp 

đạt được tiến bộ đáng kể trong thiết kế chip.  

Xu hướng này đi kèm với tình trạng thiếu chip toàn cầu, khiến các 

quốc gia phải tăng cường sản xuất. Nó cũng phơi bày những rủi ro 

địa chính trị của sự phụ thuộc vào công nghệ. Hoa Kỳ gần đây đã 

thảo luận về các ưu đãi lớn theo Đạo luật Chips Mỹ lưỡng đảng, sẽ 

hỗ trợ sản xuất trong nước. 

Nếu Hoa Kỳ không có đủ quyền truy cập vào các vi mạch cao cấp, 

quốc gia này có thể kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, 

điều này có thể cản trở sự đổi mới trong cộng đồng an ninh quốc 



gia. Nó cũng có thể làm suy giảm khả năng chống  lại xung đột vũ 

trang của Hoa Kỳ. 

Cuộc chiến giành ưu thế công nghệ đã tạo ra những gián đoạn 

đáng kể trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trung Quốc là đối tác 

thương mại lớn của Hoa Kỳ và Đài Loan là một trong những nhà 

cung cấp chất bán dẫn tiên tiến lớn nhất cho nước này. Cả hai 

quốc gia đã bị căng thẳng bởi các tranh chấp thương mại quốc tế.  

Nếu một cuộc khủng hoảng địa chính trị buộc một cơ sở sản xuất 

lớn phải ngừng hoạt động, thiệt hại có thể lan rộng. Mất điện có 

thể khiến sản phẩm không sử dụng được. Suy thoái kinh tế có thể 

đẩy nhanh tình trạng kiệt quệ tài chính.  

Ngày càng có nhiều khả năng một địa điểm sản xuất lớn sẽ trở 

thành điểm bùng phát xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai 

nước đã cho thấy họ sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự để giải 

quyết những bất đồng. 

Hỗ trợ xuyên suốt từ lưỡng đảng 
Sự hỗ trợ của Quốc hội giữa các đảng phái đối với CHIPS và Đạo 

luật Khoa học là rất lớn. Trước cuộc bỏ phiếu, đã có hàng chục 

thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa mong đợi ủng hộ dự luật. Tuy 

nhiên, một số đã phản đối nó sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện.  

Bất chấp sự phản đối này, cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với 

đủ số phiếu của GOP để ngăn chặn tình trạng cản trở tại quốc hội. 

Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa giải thích các sự kiện là hai mặt.  

Do đó, nhóm Biden quyết tâm làm việc với các thượng nghị sĩ 

Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật. Kế hoạch là sử dụng quy trình đối 

chiếu ngân sách để thúc đẩy luật pháp. Đây là một động thái gây 

tranh cãi vì nó có thể ngăn cản đảng Dân chủ tiến tới với gói phân 

bổ lớn hơn. 

Nhóm Biden thề sẽ bỏ qua mối đe dọa tình trạng cản trở tại quốc 

hội. Họ tin rằng quỹ đạo của nền kinh tế và an ninh quốc gia sẽ có 

nguy cơ thất bại hoặc bị tổn hại nếu dự luật không được thông 



qua. Hơn nữa, họ đã có một cam kết sâu sắc với dự luật. Họ tập 

hợp các phụ tá trong Phòng Tình huống để thảo luận về dự luật. 

CHIPS và Đạo luật Khoa học cung cấp các cơ hội tài trợ mới đáng 

kể. Nó cũng đề cập đến các hoạt động thương mại chống cạnh tranh 

đối với Trung Quốc. Nó mở rộng nghiên cứu và phát triển, cũng như 

chuỗi cung ứng. Nó sẽ giữ cho Hoa Kỳ đi đầu trong nghiên cứu khoa 

học và tiến bộ công nghệ. Đạo luật Khoa học và CHIPS cũng tạo ra 

các lợi ích về thuế và khuyến khích các nhà sản xuất vi mạch vừa và 

nhỏ thuê thêm nhân công. Nó sẽ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc 

bằng cách thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ. 

Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một phần của chiến lược 

kinh tế lưỡng đảng lớn hơn. Nó đi kèm với một loạt các biện pháp 

được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển của năng lượng sạch và 

chống biến đổi khí hậu. Gói Hòa giải sẽ cung cấp thêm 369 tỷ đô la 

chi tiêu liên quan đến khí hậu và mở rộng tài trợ cho các khuyến 

khích năng lượng sạch, các biện pháp phục hồi và ngân sách khoa 

học cho Bộ Năng lượng. 


