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Thủ tướng Narendra Modi đã tổ chức một cuộc hội nghị trực tuyến với toàn bộ các Đại sứ và 

Cao ủy của Ấn Độ trên khắp thế giới vào 17h (giờ Ấn Độ) ngày hôm nay. Đây là hội nghị trực 

tuyến đầu tiên giữa Thủ tướng và các cơ quan đại diện của Ấn Độ trên thế giới và được tổ 

chức nhằm thảo luận về các cách phòng chống đại dịch COVID-19 toàn cầu. 

 

Thủ tướng lưu ý rằng thời điểm khác thường đòi hỏi các giải pháp khác thường. Đó là lý do 

tại sao ngay cả trong thời kỳ toàn cầu hóa này, phần lớn mọi nơi trên thế giới đã tự cách 

ly. Đây là một bước không thể tránh khỏi để chống lại đại dịch này, nhưng cũng mang lại hậu 

quả nặng nề vì việc đóng lại hệ thống toàn cầu hóa đã tác động sâu rộng đến hệ thống giao 

thông, thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu. 

 

Thủ tướng nói rằng Ấn Độ đã có những bước đi chưa từng có và từ rất sớm để đối phó với 

đại dịch này từ giữa tháng 1 năm nay, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, và sau đó là để ngăn 

chặn bùng phát dịch bệnh. Điều này bao gồm sự cách ly và phong tỏa lớn nhất thế giới, do Ấn 

Độ thực hiện. 

 

Thủ tướng khen ngợi trưởng các cơ quan đại diện vì những nỗ lực của họ trong việc sơ tán 

công dân Ấn Độ mắc kẹt tại tâm dịch ở nước ngoài. Thủ tướng cũng cổ vũ họ thực hiện các 

bước với năm mục đích cụ thể sau: 

 

i. Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của chính họ, nhân viên và gia đình của họ; 

 

ii. Quan tâm giúp đỡ những công dân Ấn Độ vẫn còn ở nước ngoài, do không có sự chắc chắn 

về lệnh hạn chế đi lại của quốc tế. Thủ tướng kêu gọi trưởng các cơ quan đại diện của Ấn Độ 

giúp thúc đẩy tinh thần những người đồng hương ở nước ngoài, và giúp họ giải quyết các vấn 

đề phát sinh từ việc họ không có kế hoạch ở nước ngoài, với Chính phủ nước sở tại, cũng như 

giải quyết các vấn đề khác mà người Ấn Độ có thể gặp phải ở nước ngoài, bao gồm cả việc sắp 

xếp nơi cư trú nếu cần và khả thi; 

 

iii. Cảnh giác và xác định tại các quốc gia nơi họ hoạt động những hoạt động thực tiễn, đổi 

mới, đột phá khoa học và nguồn lực tốt nhất để mua thiết bị y tế, phục vụ cuộc chiến chống 

lại COVID-19 của Ấn Độ. Thủ tướng cũng khuyên trưởng các cơ quan đại diện tuyên truyền 



một cách thích hợp về Quỹ PM-CARES (Thủ tướng quan tâm) mới thành lập để huy động 

đóng góp từ nước ngoài; 

 

iv. Vì cuộc khủng hoảng này cũng tác động đến nền kinh tế, Thủ tướng khuyên trưởng các cơ 

quan đại diện tập trung vào việc đảm bảo thương mại trong các nguồn cung thiết yếu, chuỗi 

logistic, kiều hối, v.v. không bị ảnh hưởng, thông qua sự phối hợp của họ với các đối tác nước 

ngoài; 

 

v. Tiếp tục chú ý đến tình hình chính trị và kinh tế quốc tế đang phát triển, đặc biệt là trong 

bối cảnh đại dịch COVID-19. 

 

Đáp lại, trưởng mười cơ quan đại diện tại Bắc Kinh, Washington DC, Tehran, Rome, Berlin, 

Kathmandu, Abu Dhabi, Kabul, Male và Seoul đã trình bày quan điểm của họ với Thủ tướng 

và các đại biểu. Họ chia sẻ những phản hồi tích cực tại các quốc gia nơi họ hoạt động đối với 

các biện pháp kiên quyết của Ấn Độ để chống lại đại dịch này. 

 

Trưởng các cơ quan đại diện trình bày những nỗ lực của họ trong việc giúp công dân Ấn Độ 

mắc kẹt ở nước ngoài, đặc biệt là sinh viên và người lao động. Họ cũng báo cáo những nỗ lực 

trong việc xác định thuốc men, thiết bị y tế, công nghệ, nghiên cứu và các biện pháp khác có 

thể giúp ích cho nỗ lực chống lại đại dịch này của Ấn Độ.  Trưởng các cơ quan đại diện cũng 

báo cáo những bài học kinh nghiệm ở các quốc gia khác và những hành động thực tiễn tốt 

nhất của các quốc gia đó trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19. Trong khu vực láng 

giềng của chúng ta, trưởng các cơ quan đại diện đã nhấn mạnh các biện pháp hỗ trợ công tác 

phòng chống của các quốc gia trong khu vực, sử dụng quỹ đặc biệt được thành lập theo sáng 

kiến của Ấn Độ dành cho các quốc gia SAARC để chống lại COVID-19. Trưởng các cơ quan đại 

diện cũng bày tỏ lòng biết ơn về sự hướng dẫn và cảm hứng mà Thủ tướng truyền cho công 

việc của họ. 

 

Kết lại, Thủ tướng nhấn mạnh rằng các cơ quan đại diện của Ấn Độ ở nước ngoài có thể ở xa 

quê hương nhưng họ vẫn tham gia đầy đủ vào cuộc chiến chống lại COVID-19 của Ấn Độ. Ông 

nhấn mạnh rằng sự đoàn kết và tinh thần cảnh giác của tất cả người dân Ấn Độ sẽ giúp bảo 

vệ tương lai của quốc gia. 
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