Phòng thí nghim ca Trung tâm R&amp;D, Khu công ngh cao TP.HCM - nh: .Dân

Tuy nhiên, tr ngi ln nht hin nay là thng mi hóa nhng nghiên cu sau bc thành công t phòng thí nghim.
nh: .Dân

Trao i vi Tui Tr, B trng B Khoa hc và công ngh Nguyn Quân cho rng t các nghiên cu này s to ra nhng th h doanh
nghip sn xut vi mch (chip) cho VN. Ông Quân nói:
- Các d án phát trin ngành công nghip vi mch bán dn ca chúng ta tuy tri qua thi gian cha dài, nhng ã có sn phm
vi mch u tiên c sn xut và thng mi hóa.
Tôi cho rng ây là sn phm mang trí tu ca VN, không có quc gia nào li không khát khao nm gi các công ngh sn xut
có trình công ngh cao vi giá tr gia tng ln.
Và chip là mt phn t quan trng ca nn kinh t, biu tng ca trí tu và nng sut lao ng cao nht. T nhng thit k vi mch cng vi
nhng phn nhúng tr thành b não ca các ngành công nghip hin nay, k c trong i sng dân dng. Vì vy vic phát trin
ngành này s to ng lc công nghip hóa t nc.
* Thc t hin nay vic thng mi hóa các sn phm nghiên cu vi mch t phòng thí nghim rt khó, vy b ã có nhng
chính sách nào h tr các n v nghiên cu và sn xut vi mch?

T nhng thit k vi mch cng vi nhng phn nhúng tr
thành b não ca các ngành công nghip hin nay, k c
trong i sng dân dng. Vì vy vic phát trin ngành này
s to ng lc công nghip hóa t nc
B trng NGUYN QUÂN
- B Khoa hc và công ngh ã trình Th tng Chính ph phê duyt chin lc phát trin khoa hc và công ngh n nm 2020.
Trong ó, công nghip in t và t ng hóa là mt trong nhng u tiên hàng u.
ng thi Chính ph cng có ba chng trình quc gia ln v khoa hc và công ngh mà doanh nghip (DN) có th tn dng c các u
ãi, ó là chng trình sn phm quc gia mà vi mch là mt trong chín sn phm ca quc gia c Th tng Chính ph phê duyt.
Th hai là chng trình i mi khoa hc và công ngh, h tr các DN i mi công ngh, trong ó có nhng DN sn xut in t và vi
mch. Và th ba là chng trình quc gia phát trin công ngh cao h tr các nhà khoa hc có th to ra nhng sn phm công
ngh cao, trong ó vi mch chính là mt sn phm ca chng trình quc gia công ngh cao.
Trong my nm qua, b chúng tôi kin ngh Chính ph tp trung cho nhng d án ln có th to ra nhng sn phm mang tính t
phá. u tiên là sn phm giàn khoan t nâng 90m nc ca Tp oàn Du khí quc gia.
Tip n là d án sn xut vi mch ca Trung tâm Nghiên cu và ào to thit k vi mch (ICDREC). ây là d án khoa hc và công
ngh ln nht trong lch s khoa hc và công ngh VN vì vi ngun vn ã u t 124 t ng (6 triu USD) ln hn c vn cho d án giàn
khoan t nâng (118 t ng).
Vi các chính sách u t tp trung cng chính sách u ãi u t công ngh, k vng ICDREC s to ra nhiu DN khi nghip có th
thng mi hóa các kt qu nghiên cu ca mình và chuyn giao vào sn xut kinh doanh.
Tiêu th 20 t chip mi nm
Theo kho sát ca ICDREC
(thuc i hc Quc gia TP.HCM),
mi nm th trng VN tiêu th 20 t
chip các loi. D báo thi gian ti
vi vic cho vào hot ng metro và
mt s th in t khác s nâng lng
nhu cu s dng chip hng nm ti
th trng này thêm 4 t chip.

* DN có th tn dng nhng chính sách h tr nào các sn phm này ra th trng c tt hn?
- Th nht là ngân sách nhà nc u t tp trung cho nhng sn phm quc gia ã c Chính ph xác nh. Vi mch là mt trong nhng
sn phm nh vy.
Tip n, Nhà nc u ãi v thu khi các d án u t nghiên cu thành công to ra nhng DN khi nghip i vào sn xut kinh doanh.
ây là các DN khoa hc và công ngh s c u ãi cao nht v thu và nhiu chính sách tín dng khác ca Nhà nc.
V thu thu nhp, các DN này c min hoàn toàn bn nm u, gim mt na trong chín nm tip theo và 10% trong sut i d án. c
u ãi khi thuê t ti các khu công ngh cao, khu công nghip. u tiên u t cho d án thng mi hóa kt qu nghiên cu cng nh
phát trin sn phm...
Vi nhng chính sách u ãi nh th cng vi các c ch chính sách u ãi cho ngi làm khoa hc, hi vng s có nhiu t chc, nhà
khoa hc, vin nghiên cu, trng i hc... tham gia các chng trình quc gia này và cho ra i nhng DN khi nghip vi nhng sn
phm khoa hc và công ngh t phá cho nn kinh t.
* u t mt d án vi mch òi hi ngun vn rt ln t 200-300 triu USD, ây là mt trong nhng tr ngi chính ca các DN Vit,
phía c quan qun lý gii bài toán này nh th nào, tha ông?
- u t vào ngành vi mch là mt u t tn kém. Khâu quan trng nht là thit k và ch th. Chúng ta thun tin vì có s h tr ca
ngân sách nhà nc. Nhng khi ra t chc sn xut trên quy mô công nghip thì DN t u t và ây là vng mc ln nht vì a s DN
VN nh, ngun vn u t hn ch.
Vì vy Nhà nc giai on u s h tr. Nh TP.HCM giao Tng công ty Công nghip Sài Gòn, mt tp oàn kinh t nhà nc, tham
gia vào ây to c s vi mô u tiên ca VN.
Chúng ta hin nay mi hoàn thành c mt bc là "design by VN" tc ngi VN thit k c vi mch nhng vn phi t hàng sn xut
bên ngoài. Vì vy ang tin ti mt bc th hai là "made in VN" tc vi mch có th sn xut c ti VN nhng có th là các DN có vn
u t nc ngoài.
Cui cùng tin ti "made by VN" tc vi mch c sn xut ti VN bng ngi và DN VN. Khi chúng ta làm c iu ó thì ngành vi mch
VN mi tht s bt u.
S nng ng ca DN ây rt quan trng, c bit khi chúng ta gia nhp ln. Chúng ta phi thc hin cam kt, không th bao cp cho
DN nh trc. Nên ây Nhà nc ch h tr nghiên cu ng dng i mi khoa hc và công ngh, to ra sn phm mi, còn u t sn xut thì
DN phi t làm.
(Theo tuoitre)

