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PHÓ CHỦ TỊCH NƢỚC VIỆT NAM 
THĂM CHÍNH THỨC ẤN ĐỘ (11-13 
THÁNG 2 NĂM 2020) 

 
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 
đã thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 11 
đến 13 tháng 2. Phó Chủ tịch đã gặp 

Tổng thống Ấn Độ, Ngài Ram Nath 
Kovind và có cuộc hội đàm song phương 
với Phó Tổng thống Ấn Độ, Ngài M 
Venkaiah Naidu. Lãnh đạo hai bên cùng 

thảo luận mọi khía cạnh của quan hệ 
song phương và trao đổi quan điểm về 
các vấn đề chính trị, quốc phòng, kinh tế 

và an ninh mà hai bên cùng quan tâm. 

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và hỗ 
trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, 
đặc biệt khi Việt Nam đảm nhận vai trò 
ủy viên không thường trực của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc (2020-21) và Chủ 
tịch ASEAN năm 2020. Trong chuyến 

thăm, đường bay thẳng giữa Ấn Độ và 
Việt Nam được khai trương. Hãng thông 
tấn Ấn Độ Asian News International 
(ANI) và Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã 
ký thỏa thuận trao đổi thông tin. Phó 
Chủ tịch nước sau đó đến thăm Bồ Đề 
Đạo Tràng vào ngày 13 tháng 2 năm 

2020. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 

ẤN ĐỘ TRỞ THÀNH NỀN KINH TẾ LỚN 
THỨ 5 THẾ GIỚI 

Theo tổ chức 

nghiên cứu 
Báo cáo dân 
số thế giới 
(World Popu-
lation Review) 

có trụ sở tại 

Mỹ, Ấn Độ đã 
vượt qua Anh 
và Pháp để 
trở thành nền 
kinh tế lớn 
thứ 5 thế giới 
với GDP đạt 

được là 2.94 nghìn tỷ đô. Hiện nay, sức 
mua tương đương (PPP) của Ấn Độ đứng 
thứ 3 thế giới. Khu vực dịch vụ của Ấn Độ 
là ngành phát triển nhanh nhất trên thế 
giới, chiếm 60% nền kinh tế và 28% trong 
tổng số việc làm được tạo ra tại đất nước 
này.  

 

Đọc thêm tại ĐÂY 

 

VÙNG ĐÔNG BẮC TRÊN ĐÀ TRỞ 
THÀNH ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY PHÁT 
TRIỂN QUỐC GIA: THỦ TƢỚNG 

Tại Lok Sabha (Hạ viện), Thủ tướng đã 
tuyên bố rằng khu vực Đông Bắc không 
còn là vùng bị bỏ mặc tại Ấn Độ. Thủ 
tướng nói rằng nhờ những nỗ lực chân 

thành của Chính phủ, hiện nay khu vực 
Đông Bắc đã trở thành động cơ thúc đẩy 
phát triển của quốc gia. Thủ tướng cũng 
nói rằng Chính phủ của ông đã cố gắng 
cung cấp điện, kết nối đường sắt, phủ 
sóng di động và những lĩnh vực khác để 

phát triển vùng này. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
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Hãy quan tâm tới 
chúng tôi qua: 

 

THUYẾT TRÌNH VỀ NGÂN SÁCH NHÀ 
NƢỚC VÀ KHẢO SÁT KINH TẾ MỚI 
NHẤT CỦA ẤN ĐỘ 

Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức một buổi 
thuyết trình về Ngân sách Nhà nước và 
Khảo sát Kinh tế mới nhất của Ấn Độ vào 
ngày 26 tháng 2 trước các bộ ban ngành, 

các viện nghiên cứu và cơ quan báo chí 
của Việt Nam.  

Các cơ hội mới trong quan hệ đối tác 
kinh tế Ấn Độ-Việt Nam cũng được thảo 
luận. Phòng Thương mại Công nghiệp Ấn 
Độ (INCHAM-Hanoi) đồng hành cùng Đại 
sứ quán trong sự kiện này. 
 

Đọc thêm tại ĐÂY 
 

VIỆT NAM THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC 
TẾ VỀ PHẬT GIÁO TẠI ẤN ĐỘ 

Giáo sư Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập 
Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện 
Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí 
Minh, đã tham dự Hội thảo quốc tế về 
Phật giáo được tổ chức từ ngày 8 đến 
ngày 9 tháng 2 bởi Trường Đại học Utkal 
và Trường Đại học Jawaharlal Nehru tại 

Bhubaneswar, bang Odisha. Hội thảo 
gồm các phiên thảo luận triết học Phật 
giáo và những đóng góp của triết học 
Phật giáo trong việc thúc đẩy hòa bình 
thế giới. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 

 

ẤN ĐỘ LOẠI BỎ HOÀN TOÀN MỘT 
TRONG NHỮNG LOẠI HÓA CHẤT LÀM 
SUY GIẢM TẦNG ÔZÔN 

Ấn Độ đã thành công trong việc loại bỏ 
hoàn toàn chất Hydro-chloro-fluoro-
carbon (HCFC)-141 b, một loại hóa chất 

được các công ty sản xuất khí bọt sử 

dụng và là một trong những chất gây suy 

BA ĐƢỜNG BAY THẲNG VIỆT NAM-ẤN 
ĐỘ BẮT ĐẦU NĂM NAY 

Vietjet, hãng 

hàng không 
giá rẻ của 
Việt Nam đã 
khai trương 

đường bay 
thẳng từ Đà 
Nẵng - một 
thành phố du 

lịch trọng điểm ở Miền Trung Việt Nam-đến 
New Delhi từ ngày 14 tháng 5 năm này. 

Đây sẽ là tuyến bay thẳng thứ ba kết nối 
New Delhi với Việt Nam sau Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh. Sở Du lịch Đà 
Nẵng cho biết, thành phố hiện có 48 
chuyến bay quốc tế với tần suất 462 
chuyến/tuần, 11 chuyến bay nội địa với 

tần suất 665 chuyến/tuần. 

 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

L&T SẼ CHUYỂN GIAO TÀU TUẦN TRA 
TỐC ĐỘ CAO ĐẦU TIÊN CHO VIỆT NAM 
VÀO THÁNG 9 

Giám đốc, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao 
phụ trách quốc phòng & công nghệ thông 
minh của công ty Larsen & Toubro (L&T), 
ông JD Patil thông báo rằng tàu tuần tra 
tốc độ cao đầu tiên đang trong quá trình 
sản xuất cho Việt Nam theo gói tín dụng 

100 triệu đô và sẽ được chuyển giao cho 
Việt Nam vào tháng 9 năm 2020. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

CÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ: GIỚI THIỆU 

NGÀNH DỆT MAY 

Ngành dệt may của Ấn Độ là một trong 
những ngành công nghiệp lâu đời nhất. 
Ngành này hiện có giá trị là 150 tỷ đô và 

được dự báo sẽ sớm đạt 250 tỷ đô.  
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giảm tầng ôzôn nghiêm trọng nhất chỉ 
xếp sau chất chloro-fluoro-carbon (CFC). 
Như vậy, Ấn Độ đã trở thành một trong 
số ít các quốc gia sử dụng công nghệ 

không hủy hoại tầng ôzôn và có chỉ số 
tiềm năng gây nóng lên toàn cầu (GWP) 
thấp. 

 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

ẤN ĐỘ CHUYỂN SANG DÙNG NHIÊN 
LIỆU PETROL, DIESEL SẠCH NHẤT 
THẾ GIỚI VÀO THÁNG 4 

Ấn Độ đã quyết định chuyển sang dùng 
nhiên liệu petrol và diesel sạch nhất thế 

giới bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, khi dùng 
nhiên liệu theo tiêu chuẩn khí thải Euro-6 
thay vì Euro-4. Nhiệm vụ quan trọng này 
đã đạt được chỉ trong vòng 3 năm. Như 
vậy, Ấn Độ cùng với một vài quốc gia sẽ 
dùng nhiên liệu chỉ chứa hàm lượng lưu 

huỳnh ở mức 10 phần triệu trong nỗ lực 
cắt giảm khí thải phương tiện lưu thông. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

ĐẠI SỨ CHÀO XÃ GIAO CHỦ TỊCH 
QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 

 
Đại sứ Pranay Verma đến chào xã giao 

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn 
Thị Kim Ngân ngày 28 tháng 2. Bà Ngân 
tin vào triển vọng tương lai của quan hệ 
Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt 
Nam và mong muốn thắt chặt hơn nữa 
hợp tác đa phương giữa hai nước, bao 

gồm trao đổi các đoàn nghị sỹ. Chủ tịch 
Quốc hội nhắc lại chuyến thăm của bà 
đến Ấn Độ vào năm 2016 và trân trọng 
sự ủng hộ Ấn Độ dành cho Việt Nam 
trong lĩnh vực chính trị. 
 

Đọc thêm tại ĐÂY 
 

Ngành này đóng góp khoảng 7% sản lượng 
công nghiệp của Ấn Độ (xét về giá trị) và 
2% vào GDP, mang lại khoảng 15% thu 
nhập xuất khẩu của Ấn Độ vào 2018-19 và 

tạo việc làm cho hơn 45 triệu người.  
 
Xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ đạt 

38,70 tỷ đô trong năm tài khóa 2019 và 
dự kiến sẽ tăng lên 82,00 tỷ đô vào năm 
2021. Ngành dệt may của Ấn Độ cực kỳ đa 
dạng, với sự kết hợp của ngành sợi thủ 
công, dệt thủ công và các nhà máy sản 
xuất công phu sử dụng nhiều vốn. Quan 

hệ gần gũi giữa ngành dệt may và nông 
nghiệp (do vật liệu thô như bông) cùng 
nền văn hóa cổ xưa và truyền thống của 
đất nước khiến ngành dệt may Ấn Độ trở 
nên độc đáo so với các quốc gia khác. 
Ngành này của Ấn Độ có khả năng sản 
xuất các sản phẩm đa dạng phù hợp với 

các thị trường khác nhau, ở cả Ấn Độ và 
trên khắp thế giới. 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
 

ĐẠI SỨ PRANAY VERMA GẶP BÍ THƢ 
THÀNH ỦY HÀ NỘI, NGÀI VƢƠNG 

ĐÌNH HUỆ 

 
Đại sứ Pranay Verma đến chào Ủy viên Bộ 
Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, tân Bí 

thư Thành ủy Hà Nội, Ngài Vương Đình 
Huệ vào ngày 27 tháng 2. Đại sứ và Bí thư 
nhất trí rằng đều là xã hội phát triển 
nhanh và đầy tham vọng, nên có triển 
vọng to lớn cho hợp tác kinh tế và phát 
triển và giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và 
các thành phố của Ấn Độ. Hai bên đồng ý 

hợp tác để tận dụng tối đa tiềm năng của 

quan hệ đối tác này. 
 
 
Đọc thêm tại ĐÂY 
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