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THÁNG 04 NĂM 2020 Tập 04, Số 01 

TRONG SỐ NÀY 

 
 Thủ tƣớng Ấn Độ 

và Việt Nam có 
cuộc điện đàm về 
COVID 19 

 
 Thủ tƣớng phát 

biểu trƣớc cả 
nƣớc 

 
 Hội nghị thƣợng 

đỉnh trƣc tuyến 
G20 bất thƣờng  

 
 Thủ tƣớng Modi 

phát biểu trƣớc 
toàn dân về cuộc 
chiến của đất 
nƣớc với đại dịch 
COVID-19  

 
 Thủ tƣớng Modi 

tổ chức hội nghị 
trực tuyến với tất 
cả trƣởng các cơ 
quan đại diện của 
Ấn Độ   

 
 Thủ tƣớng: ngành 

AYUSH có truyền 
thống lâu đời là 
giữ cho quốc gia 
khỏe mạnh; có 
vai trò quan 
trọng trong việc 
kiểm soát sự lây 
lan của covid-19    

 

 Các biện pháp 
tăng cƣờng miễn 
dịch theo lối 
Ayurveda để tự 
chăm sóc bản 
thân trong cuộc 
khủng hoảng 
COVID-19   

 
 

THỦ TƢỚNG ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM CÓ 
CUỘC ĐIỆN ĐÀM VỀ COVID 19 
 
Thủ tướng Narendra Modi hôm nay đã có 
cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai 
nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình 
phát sinh do đại dịch COVID-19 và các 
bước được thực hiện để giải quyết thách 
thức này. 

Họ đồng ý về tiềm năng hợp tác song 
phương trong việc chống lại COVID-19, 
bao gồm cả việc tạo điều kiện cung cấp 
các thiết bị y tế cần thiết. Họ cũng cam 
kết cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các công 
dân tại lãnh thổ của nhau. 

ĐỌC THÊM 

THỦ TƢỚNG PHÁT BIỂU TRƢỚC CẢ 
NƢỚC 

 
Trong bài phát biểu 
trước cả nước ngày 
hôm nay, Thủ tướng 
Modi thông báo sẽ 
tiếp tục cân nhắc 
mọi đề xuất của các 
bang và người dân, 
lệnh phong tỏa ở Ấn 
Độ đã được quyết 
định sẽ kéo dài đến 
ngày 3 tháng 5 năm 
2020. 
> Chính phủ quyết 

định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc 
đến ngày 3 tháng 5: Thủ tướng Modi 
> Trung tâm sẽ giám sát kỹ các điểm 
nóng tại các bang trên toàn Ấn Độ và nói 
thêm rằng những khu vực không có điểm 
nóng sẽ được dỡ bỏ phong tỏa một phần 
sau ngày 20 tháng 4: Thủ tướng Modi 
> Chăm sóc đặc biệt cho người già, ai ở 
đâu ở yên đó đến ngày 3 tháng 5: Thủ 
tướng Modi 

ĐỌC THÊM 
 

HỘI NGHỊ THƢỢNG ĐỈNH TRƢC 
TUYẾN G20 BẤT THƢỜNG 
 
Một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất 
thường của các nhà lãnh đạo G20 đã được 
triệu tập vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 
để thảo luận về những thách thức do đại 
dịch COVID-19 gây ra và đưa ra một giải 
pháp phối hợp toàn cầu. Hội nghị thượng 
đỉnh này là hội nghị cấp cao của Hội nghị 
các Bộ trưởng Tài chính và Hội nghị Thống 
đốc Ngân hàng Trung ương và Hội nghị 
Sherpa G20 về đại dịch COVID-19. 
 
Tại cuộc họp, các 
nhà lãnh đạo G20 
đã đồng ý thực hiện 
tất cả các biện pháp 
cần thiết để ngăn 
chặn đại dịch và bảo 
vệ người dân. Họ 
cũng ủng hộ việc tăng cường ủy thác đối 
với WHO trong cuộc chiến chống lại đại 
dịch, bao gồm cung cấp vật tư y tế, dụng 
cụ chẩn đoán, phương pháp điều trị, 
thuốc men và vắc-xin. 

ĐỌC THÊM 
 

THỦ TƢỚNG MODI PHÁT BIỂU TRƢỚC 
TOÀN DÂN VỀ CUỘC CHIẾN CỦA ĐẤT 
NƢỚC VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng 
nói rằng trong bối cảnh phong tỏa toàn 
quốc để chống lại vi-rút corona, không ai 
nên cảm thấy cô đơn. Ông kêu gọi mọi 
người trên khắp Ấn Độ tắt đèn và thắp 
nến, sử dụng đèn pin và đèn điện thoại di 
động vào lúc 9 giờ tối Chủ nhật, ngày 5 
tháng 4, trong 9 phút nhằm thể hiện sự 
đoàn kết trên toàn quốc trong bối cảnh 
phong tỏa để chống lại vi-rút corona. 

   
                                           ĐỌC THÊM 

https://baoquocte.vn/dich-covid-19-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dien-dam-voi-thu-tuong-an-do-113585.html?fbclid=IwAR07dK1ET9exRVqP0z6PLJUo_ibkHkYNdP_S4hN3Ywx4Z9Q-6doSB93tQ-E
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/bbnn/
https://www.narendramodi.in/the-prime-minister-narendra-modi-at-address-the-g20-virtual-summit-548983
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/bbnn/


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

 Các chuyến bay 
chở hàng nội địa 
tăng cƣờng cuộc 
chiến chống 
Covid-19 của Ấn 
Độ   

 

 AarogyaSetu: Cây 
cầu đa chiều   

 
 Bộ Du lịch ra mắt 

cổng thông tin 
“Mắc kẹt tại Ấn 
Độ” để giúp 
khách du lịch 
nƣớc ngoài bị 
mắc kẹt tại nhiều 
nơi của Ấn Độ   

 
 Ngƣời nghèo 

đƣợc khám và 
điều trị COVID-19 
miễn phí   

 
 Ấn Độ - chất xúc 

tác tăng trƣởng 
công nghệ sinh 
học   

 

 Sản lƣợng đầu ra 
các nhà máy Ấn 
Độ lên mức cao 
nhất trong 7 
tháng, 4,5% 
trong tháng 2   

 
 Ấn Độ hỗ trợ phát 

triển cho Việt 
Nam xây dựng 
một kênh tƣới 
tiêu  

 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 
CHÚNG TÔI! 

 

 

 

 

THỦ TƢỚNG MODI TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI TẤT CẢ 
TRƢỞNG CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA 
ẤN ĐỘ 

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. 

ĐỌC THÊM 
 

THỦ TƢỚNG: NGÀNH AYUSH CÓ 
TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI LÀ GIỮ CHO 
QUỐC GIA KHỎE MẠNH; CÓ VAI TRÒ 
QUAN TRỌNG TRONG VIỆC KIỂM 
SOÁT SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19 

Thủ tướng Narendra Modi đã có buổi 
tương tác với những người thực hành 
trong ngành AYUSH thông qua hội nghị 
trực tuyến.  
 
Ông nói rằng ngành AYUSH có truyền 
thống lâu đời là giữ cho quốc gia khỏe 
mạnh và vai trò quan trọng của nó đã 
tăng lên rất nhiều trong nỗ lực đang được 
tiến hành để chống lại COVID-19.  
 
Thủ tướng nhận thấy rằng mạng lưới của 
họ tỏa đi khắp chiều dài và chiều rộng của 
đất nước, nên việc những người trong 
ngành phải tận dụng mạng lưới này trong 
khi làm việc theo hướng dẫn của WHO, 
nhằm truyền bá thông điệp về các chỉ dẫn 
tốt cần được áp dụng trong nỗ lực kiểm 
soát sự lây lan của vi-rút.  
 
Ông cũng ca ngợi những nỗ lực không 
ngừng của Bộ AYUSH trong việc thúc đẩy 
#Yogatạinhà để làm giảm căng thẳng và 
giúp cơ thể khỏe mạnh trong giai đoạn 
khó khăn này. Bộ trưởng AYUSH, Bí thư 
Nội các và Bí thư Bộ AYUSH cũng tham 
gia buổi tương tác này. 
 
 
 

ĐỌC THÊM 
 
 
 
 
 
  

CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG MIỄN 
DỊCH THEO LỐI AYURVEDA ĐỂ TỰ 
CHĂM SÓC BẢN THÂN TRONG CUỘC 
KHỦNG HOẢNG COVID-19 

Vì hiện giờ vẫn chưa có thuốc đặc trị cho 
COVID-19, chúng ta cần thực hiện các 
biện pháp ngừa bệnh tăng cường hệ miễn 
dịch lúc này. Hệ thống y học cổ truyền 
Ayurveda của Ấn Độ mang đến rất nhiều  

phương pháp tăng cường hệ miễn dịch để 
giúp bản thân phòng chống COVID-19 

 
ĐỌC THÊM  

 

Web Embassy Of India 

 

 IndiaInVietnam 

 

AmbHanoi 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/pppp/
https://www.narendramodi.in/prime-minister-narendra-modi-interacts-with-ayush-practitioners-549011
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/2926679877398343/?sfnsn=mo
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://www.indembassyhanoi.gov.in/
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://twitter.com/AmbHanoi
https://twitter.com/AmbHanoi
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://online.flippingbook.com/view/513984/
https://online.flippingbook.com/view/513984/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CÁC CHUYẾN BAY CHỞ HÀNG NỘI ĐỊA 
TĂNG CƢỜNG CUỘC CHIẾN CHỐNG 
COVID-19 CỦA ẤN ĐỘ 
Bộ Hàng không Dân dụng đang liên tiếp 
thực hiện những nỗ lực ở cấp chính sách 
và cấp cơ sở giúp đóng góp đáng kể vào 
cuộc chiến chống Covid-19 của quốc gia.  
 
Các lô hàng 
hóa được 
chuyển đến 
các vùng khác 
nhau của đất 
nước bao gồm 
thuốc thử 
Covid-19, en-
zim, thiết bị y 
tế, kit xét 
nghiệm & 
thiết bị bảo 
hộ, mặt nạ, 
găng tay và các phụ kiện khác của HLL và 
hàng hóa được Chính quyền Bang/Lãnh 
thổ liên bang thu gom và cả các gói bưu 
chính. 

 
 

ĐỌC THÊM 
 

AAROGYASETU: CÂY CẦU ĐA CHIỀU 
 
Chính phủ Ấn Độ đã cho ra mắt một ứng 
dụng di động được phát triển trong quan 
hệ đối tác nhà nước-tư nhân để đưa người 
dân Ấn Độ lại gần nhau hơn trong cuộc 
chiến quyết liệt chống lại COVID-19. 
 
Ứng dụng có tên ‘AarogyaSetu’ gia nhập 
cùng Digital India (Số hóa Ấn Độ) vì sức 
khỏe và phúc lợi của mỗi người dân Ấn 
Độ. Ứng dụng cho phép mỗi người tự 
đánh giá khả năng rủi ro bị nhiễm vi-rút 
Corona. Ứng 
dụng sẽ tính 
toán điều này 
dựa trên sự 
tương tác của 
người dùng với 
những người 
khác, sử dụng 
công nghệ 
Bluetooth tiên 
tiến, thuật 
toán và trí tuệ 
nhân tạo. 
 

ĐỌC THÊM 
 

BỘ DU LỊCH RA MẮT CỔNG THÔNG 
TIN “MẮC KẸT TẠI ẤN ĐỘ” ĐỂ GIÚP 
KHÁCH DU LỊCH NƢỚC NGOÀI BỊ MẮC 
KẸT TẠI NHIỀU NƠI CỦA ẤN ĐỘ 

Bộ Du lịch của Chính phủ Ấn Độ, với mục 
đích mở rộng hỗ trợ cho khách du lịch 
nước ngoài đang bị mắc kẹt tại Ấn Độ, đã 
thành lập một cổng thông tin để phổ biến 
thông tin về các dịch vụ du khách nước 
ngoài có thể được sử dụng trong lúc bị 
mắc kẹt ở một nơi xa tổ quốc. Cổng thông 
tin có tên ‘Mắc kẹt tại Ấn Độ’ và hoạt 
động như một mạng lưới hỗ trợ du khách 
ngoài bị mắc kẹt ở nhiều nơi trên đất 
nước. 
 

ĐỌC THÊM 
 

NGƢỜI NGHÈO ĐƢỢC KHÁM VÀ ĐIỀU 
TRỊ COVID-19 MIỄN PHÍ 
 
Ấn Độ đã quyết định xét nghiệm và điều 
trị miễn phí những người nhiễm vi-rút 
corona theo chương trình Ayushman 
Bharat (chương trình chăm sóc sức khỏe 
của Chính phủ Ấn Độ nhằm vào những 
nhóm người không có đặc quyền trong xã 
hội).  

Điều này sẽ giúp hơn 500 triệu người thụ 
hưởng của chương trình Ayushman được 
thử nghiệm và điều trị miễn phí trong các 
bệnh viện tư nhân được chỉ định khắp Ấn 
Độ. Mục tiêu của quyết định là tăng số 
lượng các cơ sở xét nghiệm và điều trị và 
tăng khả năng tiếp cận các cơ sở này 
bằng cách thuyết phục khu vực tư nhân 
tham gia thông qua chương trình 
Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan 
Arogya Yojna (AB-PM JAY) theo hướng 
dẫn của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn 
Độ (ICMR). 
 

ĐỌC THÊM 

https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1610990
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1610301
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1609489
http://toquoc.vn/an-do-nguoi-ngheo-duoc-kham-va-chua-tri-mien-phi-covid-1-20200406180030515.htm
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
http://strandedinindia.com/
https://pmjay.gov.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ẤN ĐỘ - CHẤT XÚC TÁC TĂNG 
TRƢỞNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Ấn Độ là một trong 12 điểm đến hàng đầu 
ngành công nghệ sinh học trên thế giới, 
với khoảng 3% thị phần trong ngành công 
nghệ sinh học toàn cầu. Ấn Độ cũng là 
nước dẫn đầu trong việc cung cấp vắc-xin 
DPT, BCG và sởi toàn cầu. 
 
Ấn Độ là nước có số lượng các nhà máy 
sản xuất nhiều thứ hai được Cục quản lý 
thực phẩm & dược phẩm Hoa Kỳ (USFDA) 
chấp thuận ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Đất 
nước hiện có hơn 523 cơ sở sản xuất 
thuốc được USFDA phê duyệt. 
 

ĐỌC THÊM 
 

SẢN LƢỢNG ĐẦU RA CÁC NHÀ MÁY 
ẤN ĐỘ LÊN MỨC CAO NHẤT TRONG 7 
THÁNG, 4,5% TRONG THÁNG 2 
 
Giữa tình 
hình các 
nền kinh tế 
trên khắp 
thế giới 
đang chịu 
sức ép, 
một tin tức 
tích cực đã xuất hiện khi sản lượng đầu ra 
của các nhà máy Ấn Độ tăng lên mức cao 
nhất trong 7 tháng gần đây vào tháng 2, 
trước khi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa 
toàn quốc vào tháng 3 vốn làm tê liệt 
hoạt động kinh tế bình thường. 
Khai thác và sản xuất tăng trưởng lần lượt 
là 10% và 3,2% trong tháng 2, trong khi 
sản xuất điện tăng 8,1%. Dữ liệu được 
công bố trước đó cho thấy tám lĩnh vực cơ 
sở hạ tầng của Ấn Độ đóng góp hơn 40% 
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), chạm 
mức cao nhất trong 11 tháng là 5,5% vào 
tháng 2. 

ĐỌC THÊM 

 

ẤN ĐỘ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHO VIỆT NAM ĐỂ XÂY DỰNG KÊNH TƢỚI TIÊU 
 
Ấn Độ đang hỗ trợ phát triển cho Việt Nam để xây dựng một kênh tưới tiêu ở phường 
Tân An, thị trấn Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái theo chương trình Dự án tác động nhanh. Tổng 
chiều dài của kênh là 2,1 km sẽ giúp đưa nước từ hồ qua các dòng chảy và tưới cho 
70ha diện tích đất trong các xã. Khoảng 6,000 người sẽ hưởng lợi từ dự án này. 

 
***** 
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