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GẶP GỠ ẤN ĐỘ 2020 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Bộ 
Ngoại giao Việt Nam đồng tổ chức sự 

kiện “Gặp gỡ Ấn Độ 2020” tại Hà Nội vào 
ngày 9 tháng 1 năm 2020 nhằm giới 
thiệu với các tỉnh thành Việt Nam những 
cơ hội hợp tác do phía Ấn Độ giới thiệu 
và những bước tiến trong quan hệ Ấn 

Độ-Việt Nam. Sự kiện cung cấp một nền 

tảng giao lưu cho các đại biểu đến từ hai 
nước nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 
kinh tế và kinh doanh trong các lĩnh vực 
ưu tiên và mới nổi.  

 
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tình hữu 
nghị truyền thống và quan hệ Đối tác 

Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và 
Ấn Độ vẫn luôn phát triển, bày tỏ hy 
vọng các địa phương và doanh nghiệp 
hai bên sẽ tiếp tục hợp tác.  
 
Đại sứ Pranay Verma đánh giá cao sự 
phát triển của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, 

khẳng định hai nước có tiềm năng hợp 
tác lớn trong tương lai. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

CHANDRAYAAN-3: ISRO CÔNG BỐ KẾ 
HOẠCH CHINH PHỤC MẶT TRĂNG MỚI 

Chủ tịch ISRO K Sivan thông báo vào thứ 

4 rằng sứ mệnh mặt trăng lần 3 của Ấn 
Độ, Chandrayaan-3 đã được chính phủ 

THỦ TƯỚNG NÓI NGÂN SÁCH QUỐC 
GIA 2020 ĐẶT NỀN MÓNG VỮNG CHẮC 
CHO MỘT THẬP KỶ THỊNH VƯỢNG 

Thủ tướng Narendra Modi đã gọi ngân sách 
năm 2020 là ngân sách dựa trên tầm nhìn 
và hành động. Trong phát biểu của mình, 
Thủ tướng nói rằng, "Những cải cách mới 
được đề cập trong ngân sách không chỉ 

thúc đẩy nền kinh tế mà còn tăng quyền 

tự chủ kinh tế cho 
mỗi người dân của 
đất nước". Thủ 
tướng cũng nói 
thêm rằng "Ngân 
sách này sẽ giúp 
nền kinh tế phát 

triển mạnh mẽ 
trong thập kỷ mới". 
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BỘ DU LỊCH: TỔNG KẾT NĂM 2019 

Bộ Du lịch cam kết sẽ đưa ra các chính 
sách và chương trình để phát triển và 
quảng bá du lịch. Ngành này có khả năng 
thúc đẩy kinh tế, ngoại hối và cung cấp 
nhiều việc làm ở mọi cấp độ nên Bộ Du lịch 
thường xuyên tham vấn và hợp tác với các 

bên liên quan bao gồm các bộ ngành, cơ 
quan hành chính cấp bang và vùng lãnh 
thổ, đại diện khu vực tư nhân. Vào năm 
2019, Bộ Du lịch đã thực hiện một số biện 
pháp như giảm phí E-visa, giảm mức thuế 
khi đặt phòng, mở thêm 120 điểm leo núi 
mới, v.v. Cùng với các hành động trong 

khuôn khổ chương trình Swadesh Darshan, 
kế hoạch PRASHAD và các sự kiện như Ek 
Bharat, Shresth Bharat là điểm nhấn trong 

các hoạt động của Bộ Du lịch năm 2019. 
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https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/meet-india-2020/
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1601583
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1598374


 

 

 

 

 

 

Hãy quan tâm tới 
chúng tôi qua: 

 

thông qua. Kế hoạch Chandrayaan-3 dự 
kiến sẽ bắt đầu vào năm 2021. K Sivan 
nói rằng cấu hình của Chandrayaan-3 sẽ 
giống với Chandrayaan-2, đồng nghĩa với 

việc Chandrayaan-3 sẽ mô đun đổ bộ và 
động cơ với lực đẩy. 
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PHÓNG VIÊN ẢNH VIỆT NAM ĐOẠT 
GIẢI THƯỞNG LỚN CỦA ẤN ĐỘ 

Cuộc thi ảnh quốc tế Ấn Độ đầu tiên 
được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 năm 
2020. Anh Việt Văn, phóng viên ảnh 
của báo Lao Động Việt Nam đoạt 4 giải 
thưởng, bao gồm 1 Giải Vàng cho bức 
“Những Thiên thần nhỏ” (thể loại du 

lịch). Hai nhiếp ảnh gia khác của Việt 
Nam cũng nhận giải.  
 
Giải thưởng chính được trao cho nhiếp 
ảnh gia người Mỹ Eddie Harwell. Theo 
ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải sẽ 

được in trong cuốn sách tập hợp những 
bức ảnh đoạt giải thưởng thế giới 2019. 
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HIỆP HỘI KHÁCH SẠN VIỆT NAM 
HỢP TÁC VỚI CHUỖI KHÁCH SẠN 
OYO CỦA ẤN ĐỘ 

Vào ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Hiệp hội 
khách sạn Việt Nam đã ký một hiệp định 
hợp tác chiến lược với chuỗi khách sạn 
OYO, chuỗi khách sạn lớn nhất Ấn Độ. 
Theo hiệp đinh, khách sạn OYO sẽ hỗ trợ 
khảo sát, đánh giá và tư vấn để giúp các 
khách sạn Việt Nam cải thiện cơ sở vật 

chất và tình hình kinh doanh. Trong thời 
gian tới, OYO sẽ tiếp tục cung cấp cho 
khách hàng dịch vụ khách sạn chất lượng 
cao, tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu trở 
thành chuỗi khách sạn phổ biến nhất tại 
Việt Nam. 

 

Đọc thêm tại ĐÂY 
 

ẤN ĐỘ ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ VƯỢT QUA 
ĐỨC TRỞ THÀNH NỀN KINH TẾ LỚN 
THỨ 4 THẾ GIỚI VÀO NĂM 2026: BÁO 
CÁO   

Ấn Độ được dự 
báo sẽ vượt 
qua Đức trở 

thành nền kinh 
tế lớn thứ 4 
thế giới vào 
năm 2026 và 
Nhật Bản trở 
thành nền kinh 

tế lớn thứ 3 
vào năm 2034 
căn cứ theo một báo cáo gần đây của 
Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh 
doanh của Anh (CEBR). Báo cáo cũng chỉ 
ra rằng Ấn Độ sẽ đạt GDP ở mức 5 nghìn 

tỷ đô vào năm 2026, chậm hơn 2 năm so 

với mục tiêu của chính phủ Ấn Độ. 

Đọc thêm tại ĐÂY 

 

ẤN ĐỘ LÊN VỊ TRÍ 63 TRONG BÁO CÁO 
XẾP HẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 
CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 

Ấn Độ nhảy lên 14 bậc từ vị trí 77 trong 

báo cáo năm ngoái lên vị trí 63 trong bản 
xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân 
hàng Thế giới năm nay đối với 190 quốc 
gia, trong bối cảnh chính phủ của Thủ 
tướng Narendra Modi đang tiến hành một 
loạt cải cách kinh tế. Sự tiến bộ đáng kinh 

ngạc của Ấn Độ trong bảng xếp hạng này 
mấy năm qua là một thành tựu to lớn, đặc 
biệt đối với một nền kinh tế to lớn và phức 
tạp như Ấn Độ. Sự chú tâm đặc biệt của 
lãnh đạo đất nước, và nỗ lực không ngừng 
nghỉ để thúc đẩy kế hoạch cải cách kinh 
doanh không chỉ ở cấp trung ương mà cả 

cấp bang, đã giúp Ấn Độ cải thiện môi 
trường kinh doanh đáng kể. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

VIỆT NAM THAM DỰ HỘI CHỢ TRIỂN 
LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ SATTE 

Từ ngày 8 

đến ngày 
10 tháng 1, 
Hội chợ 
triển lãm 
du lịch quốc 

tế SATTE 
lần thứ 27 
được tổ 
chức tại 

Uttar 
Pradesh với sự tham dự của 1,050 doanh 
nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia trên thế 

giới, bao gồm Việt Nam. Tại triển lãm, đại 
diện phía Việt Nam quảng bá các địa điểm 
thăm quan du lịch nổi tiếng với bạn bè 
quốc tế. 

 
Đọc thêm tại ĐÂY 
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