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TRONG SỐ NÀY 

 
• Thủ tướng điện 

đàm với nguyên 
thủ các nước   

 
• Thủ tướng phát 

biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh trực 
tuyến về Vắc-xin 
toàn cầu 2020   

 

• Xóa rào cản 

thương mại trong 
lĩnh vực Nông 

nghiệp   
 

• Chính sách đầu tư 

trực tiếp nước 
ngoài (FDI) của 
Ấn Độ   

 

• Cổng thông tin 

CHAMPIONS: 
Trao quyền cho 
các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ ở Ấn 
Độ   

 

• Nalanda: khu Di 
sản Văn hóa thế 
giới UNESCO   

 

• Số lượng những 
con sư tử châu Á 
quý hiếm tăng 
lên ở Ấn Độ   

 

• Tập yoga cùng 
Thủ tướng Modi     

 

• Khánh thành tòa 

nhà mới cho 

người cao tuổi tại 
Trung tâm bảo 
trợ xã hội tại xã 
Nam Khê, tỉnh 
Quảng Ninh trong 

khuôn khổ Dự án 
tác động nhanh 
(QIP) của Chính 
phủ Ấn Độ 

 
THỦ TƯỚNG ĐIỆN ĐÀM VỚI NGUYÊN 
THỦ CÁC NƯỚC 
 
Từ khi COVID-19 bùng nổ, khoảng từ 

11/3/2020 Thủ tướng Modi đã thực hiện 

khoảng 60 cuộc điện đàm với nguyên thủ và 
lãnh đạo các nước trên mọi châu lục để tăng 
cường tình đoàn kết chống lại tình hình khó 
khăn do vi rút corona gây ra. Thủ tướng đã 
có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc của Việt Nam vào ngày 

13/4/2020. 
ĐỌC THÊM 

 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI 

NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN VỀ 

VẮC-XIN TOÀN CẦU 2020 

Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu tại 
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Vắc-

xin toàn cầu được chủ trì bởi Thủ tướng 
Anh Boris Johnson ngày hôm qua với sự 

tham gia của hơn 50 quốc gia – các lãnh 
đạo doanh nghiệp, các tổ chức của Liên 
Hiệp Quốc, tổ chức xã hội, bộ trưởng và 
nguyên thủ quốc gia của các nước đã 

tham gia. Trong bài phát biểu của mình, 
Thủ tướng nói rằng Ấn Độ đoàn kết với 
toàn thế giới trong thời điểm khó khăn 
này. Ấn Độ đã đóng góp 15 triệu đô la Mỹ 
cho Gavi, Liên Minh Vắc –xin quốc tế. Thủ 
tướng nói rằng đại dịch COVID19 theo 
cách nào đó đã lần đầu tiên thể hiện sự 

hạn chế trong việc hợp tác quốc tế trong 
lịch sử cận đại, khi loài người phải đối mặt 
với một kẻ thù chung. Thủ tướng Modi 

nhấn mạnh rằng Ấn Độ đoàn kết với các 
nước trên thế giới bằng năng lực đã được 
chứng minh trong việc sản xuất thuốc có 
chất lượng và Vắc-xin với giá thấp; Ngoài 

ra Ấn Độ còn có kinh nghiệm trong nước 
về việc mở rộng miễn dịch và năng lực 
trong các nghiên cứu khoa học đáng kể. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
XÓA RÀO CẢN THƯƠNG MẠI TRONG 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

Vào ngày 3 tháng 6, Chính phủ Ấn Độ đã 
phê chuẩn Pháp lệnh Thương mại và Sản 
xuất Nông nghiệp 2020 (Thúc đẩy / Tạo 
thuận lợi) giúp giảm bớt các hạn chế 

trong tiếp thị nông nghiệp. Pháp lệnh về 
cơ bản nhằm tạo ra các cơ hội giao dịch 
bổ sung bên ngoài các thị trường của 
APMC (Ủy ban thị trường sản xuất nông 
nghiệp) để giúp nông dân có được mức 
giá xứng đáng do cạnh tranh bổ sung. 
Điều này sẽ bổ sung cho hệ thống mua 

sắm Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) hiện có và 
đang mang lại thu nhập ổn định cho nông 
dân. Điều này chắc chắn sẽ mở đường 
cho chiến lược Một Ấn Độ, Một Thị Trường 
Nông Nghiệp và sẽ đặt nền móng để đảm 
bảo thu hoạch vàng cho những người 

nông dân chăm chỉ của chúng ta. 
 

ĐỌC THÊM 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter.php
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629419
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629419
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629034


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Ấn Độ-Việt Nam 
nâng cao hợp tác 
quốc phòng    

 
• Đại Sứ tới thăm 

tỉnh Quảng Ninh 
(11/6/2020)    

 

• Ngày Quốc Tế 

Yoga lần thứ 6 

được đồng ý tổ 
chức tại Quảng 
Ninh    

 

• Biến đổi khí hậu ở 
Ấn Độ và phản 
ứng của Ấn Độ  

 

• Công nghiệp ô tô 

 

 
 
 
 

 
HÃY QUAN TÂM TỚI 

CHÚNG TÔI! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 
NƯỚC NGOÀI (FDI) CỦA ẤN ĐỘ 

 
Môi trường đầu tư ở Ấn Độ đã được cải 

thiện đáng kể từ khi nền kinh tế mở cửa 
vào năm 1991. Điều này phần lớn được 
quy cho việc giảm bớt các chỉ tiêu FDI 
trong các lĩnh vực của nền kinh tế. Ấn Độ 
ngày nay là một thành viên của câu lạc 
bộ 100 về Dễ kinh doanh (EoDB) và đứng 
đầu trên toàn cầu trong bảng xếp hạng 

FDI của lĩnh vực xanh. 

Ngoài việc là động lực quan trọng của 
tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) còn là một nguồn tài chính 
ngoài nợ lớn cho sự phát triển kinh tế của 
Ấn Độ. Các công ty nước ngoài đầu tư vào 

Ấn Độ để tận dụng mức lương tương đối 
thấp hơn, các đặc quyền đầu tư đặc biệt 
như miễn thuế, v.v ... Đối với một quốc 

gia nơi đầu tư nước ngoài đang được thực 
hiện thì điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ 
đạt được bí quyết kỹ thuật và tạo ra việc 
làm. Chế độ chính sách thuận lợi của 

Chính phủ Ấn Độ và môi trường kinh 
doanh mạnh mẽ đã đảm bảo dòng vốn 
nước ngoài tiếp tục chảy vào nước này. 
Chính phủ đã thực hiện nhiều sáng kiến 
trong những năm gần đây như buông 
lỏng các chỉ tiêu FDI trong các lĩnh vực 

như quốc phòng, nhà máy lọc dầu PSU, 
viễn thông, trao đổi năng lượng và trao 
đổi chứng khoán, và những ngành khác. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

CỔNG THÔNG TIN CHAMPIONS: TRAO 
QUYỀN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA 

VÀ NHỎ Ở ẤN ĐỘ 
 

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
được gọi phổ biến là MSMEs là xương 
sống của nền kinh tế Ấn Độ. Âm thầm 
hoạt động ở các khu vực khác nhau trên 
cả nước, hơn 60 triệu MSMEs có vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng một Ấn 
Độ mạnh mẽ và tự chủ hơn. Sau hậu quả 

của đại dịch COVID-19, Thủ tướng 
Narendra Modi đã nhanh chóng nhận ra 
vai trò của MSMEs trong việc xây dựng 

Quốc gia. Đó là lý do tại sao MSMEs tạo 
thành một phần quan trọng trong các 
thông báo được đưa ra dưới thời 

Atmanirbhar Bharat Abhiyaan (Ấn Độ tự 
lực). Theo gói này, khu vực doanh nghiệp 
vừa và nhỏ không chỉ được phân bổ đáng 
kể mà còn được ưu tiên thực hiện các 
biện pháp để vực dậy nền kinh tế. 

Để trao quyền cho khu vực này, Thủ 
tướng Modi đã ra mắt nền tảng công nghệ 
có tên CHAMPIONS (Sáng tạo và ứng 
dụng hài hòa các quy trình hiện đại để 

tăng sản lượng và sức mạnh quốc gia). 
Mục tiêu của cổng thông tin này là: giải 
quyết các khiếu nại, giúp các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nắm bắt các cơ hội 
mới và xác định cũng như khuyến khích 
các tiềm năng của họ. 
 

ĐỌC THÊM 

 
NALANDA: KHU DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI UNESCO 

 
Di sản Thế giới Nalanda của UNESCO ở Bihar là 
một ngôi làng cổ kính nằm rải rác với tàn tích của 
một trong những học viện giáo dục vĩ đại nhất 
trong lịch sử, Đại học Nalanda với 11 tu viện và 

sáu ngôi đền bằng gạch. Nơi này đã đi vào lịch 
sử. Nơi đây vang vọng sự hùng vĩ và vinh quang 
của quá khứ xa xưa, khi khu vực này được sử 
dụng như một trung tâm Phật giáo nổi bật. Ở đây 

người ta có thể theo dõi bước chân của Đức Phật. Nalanda là một nhân chứng thầm 

lặng cho lịch sử phong phú đang diễn ra trong khu vực, đồng thời đóng vai trò như 

một đài tưởng niệm của quá khứ, rải rác các di sản của các triều đại Mauryan và 
Gupta. Người ta nói rằng Đại học Nalanda nổi tiếng đến nỗi có nhiều sinh viên và du 
khách trên khắp thế giới đã đến học ở đây. Một người Trung Quốc tên là Hieun Tsang, 
người đầu tiên đến thăm Nalanda vào thế kỷ thứ 7 đã đề cập đến thành phố được đặt 
tên theo một con rắn này trong các tác phẩm của mình. Người ta nói rằng Sariputra, 
một tín đồ nhiệt thành của Đức Phật, cũng được sinh ra ở đây. 

ĐỌC THÊM 
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SỐ LƯỢNG NHỮNG CON SƯ TỬ CHÂU 
Á QUÝ HIẾM TĂNG LÊN Ở ẤN ĐỘ 

Số lượng những con sư tử châu Á quý 
hiếm ở Ấn Độ đã tăng gần một phần ba 
trong 5 năm qua lên gần 700 theo một 
cuộc khảo sát chính thức cho biết. Thủ 

tướng Narendra Modi bày tỏ niềm hạnh 
phúc trước sự gia tăng số lượng Sư tử 
châu Á sống trong Rừng Gir của Gujarat. 
Trong một bài đăng trên Twitter, Thủ 
tướng nói: "Có hai tin rất tốt: Số lượng sư 
tử châu Á sống trong Rừng Gir của 
Gujarat đã tăng gần 29%. Về mặt địa lý, 

diện tích phân phối tăng 36%.” 
Những con sư tử châu Á - nhỏ hơn một 

chút so với anh em họ châu Phi của chúng 
và có một nếp gấp da dọc theo bụng của 
chúng - chỉ được tìm thấy trong tự nhiên 
trong khu bảo tồn Gir ở phía tây Gujarat. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 

TẬP YOGA CÙNG THỦ TƯỚNG MODI 
 

Yoga, một món quà của Ấn Độ cổ đại 
dành cho nhân loại, đã trở thành một 

phong cách sống cho hàng triệu người 
trên khắp thế giới. Trong thời đại hiện 
nay, khi mọi người trên khắp thế giới 
đang thích nghi cuộc sống của họ với tình 
hình thực tế mới do đại dịch gây ra, yoga 
đã trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Nhân 
lúc chúng ta kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga 

vào 21 tháng 6, các video hoạt hình 3D 
của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, một 
người thường xuyên tập Yoga, có thể 

hướng dẫn mọi người thực hành các tư 
thế (asana) khác nhau. Chúng ta hãy 
cùng đóng góp vào quá trình chữa lành 

cho toàn cầu và biến sức khỏe thành một 
phần trong cuộc sống bằng cách đón 
nhận Yoga 

ĐỌC THÊM 

 
CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 

Ấn Độ dự kiến sẽ là thị trường ô tô lớn 
thứ ba thế giới về khối lượng vào năm 
2026. Ngành công nghiệp này hiện đang 
sản xuất 25 triệu xe, trong đó 3,5 triệu 

chiếc được xuất khẩu. Ấn Độ giữ một vị trí 
vững chắc trong lĩnh vực xe hạng nặng 
trên thị trường quốc tế vì đây là họ là nhà 
sản xuất máy kéo lớn nhất, nhà sản xuất 
xe buýt lớn thứ hai và nhà sản xuất xe tải 

nặng lớn thứ ba trên thế giới. Lĩnh vực 
này đã thu hút được 22,4 tỷ đô la FDI 

trong khoảng từ tháng 4/2000 đến tháng 
6/2019; chiếm 5,1% tổng số vốn FDI. 
100% vốn đầu tư nước ngoài được phép 
theo lộ trình tự động trong ngành ô tô của 
Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

 
KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ MỚI CHO 
NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM 

BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI XÃ NAM KHÊ, 
TỈNH QUẢNG NINH TRONG KHUÔN 

KHỔ DỰ ÁN TÁC ĐỘNG NHANH (QIP) 
CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ 

Trong chuyến thăm đến tỉnh Quảng Ninh 
ngày 11 tháng 6, Đại sứ Pranay Verma đã 
khánh thành một tòa nhà mới cho người 

cao tuổi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 
Quảng Ninh, xã Nam Khê, thành phố 
Uông Bí. Tòa nhà được xây bằng khoản 

hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ trị giá 50,000 
đô trong khuôn khổ dự án tác động nhanh 
QIP. Tòa nhà được hoàn thiện trong vòng 
chưa đến 5 tháng, có đủ phòng cho 25 

người và đóng góp một phần cho nỗ lực 
phát triển kinh tế xã hội của xã. 

 
ĐỌC THÊM 

 

https://www.livemint.com/news/india/pm-expresses-happiness-over-increasing-population-of-majestic-asiatic-lion-11591817196153.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHNXRi_nCMwUjqWiIh9BKAqNwK55wwdnO
https://www.investindia.gov.in/sector/automobile
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3109062512493411/?sfnsn=mo
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHNXRi_nCMwUjqWiIh9BKAqNwK55wwdnO
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHNXRi_nCMwUjqWiIh9BKAqNwK55wwdnO


 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ẤN ĐỘ-VIỆT NAM NÂNG CAO  
HỢP TÁC QUỐC PHÒNG 

 
Vào ngày 

29/5/2020, 
Đại sứ đã 
gặp Thứ 
trưởng Bộ 
Quốc phòng 
Trung tướng 
Nguyễn Chí 

Vịnh. Tướng 
Vịnh nhấn mạnh rằng trong những năm 
gần đây, hợp tác quốc phòng giữa Việt 

Nam và Ấn Độ không ngừng phát triển và 
tiếp tục đạt được những thành tựu hiệu 
quả. Đại sứ chúc mừng Việt Nam vì đã 

thành công trong việc ứng phó với đại 
dịch Covid-19 và bày tỏ sự vui mừng khi 
quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa 
Việt Nam - Ấn Độ được phát triển bao 
gồm cả hợp tác quốc phòng. Các bên 
cũng đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác 
quốc phòng song phương trong các lĩnh 

vực như công nghiệp quốc phòng và hỗ 
trợ lẫn nhau trong các diễn đàn đa 
phương. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

ĐẠI SỨ TỚI THĂM TỈNH QUẢNG NINH 
(11/6/2020) 

 
Trong nỗ lực tăng 

cường hợp tác với 
các tỉnh thành 
Việt Nam của Đại 
sứ quán Ấn Độ, 
Đại sứ đã đến 
thăm tỉnh Quảng 

Ninh vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 và 

gặp Bí thư Tỉnh ủy, Ngài Nguyễn Xuân Ký. 
Hai bên trao đổi phương hướng hợp tác 
mới trong lĩnh vực thương mại và kinh tế, 

công nghệ, giáo dục sau đại học, du lịch, 
và giao lưu văn hóa. Bí thư Nguyễn Xuân 
Ký lưu ý thế mạnh của Quảng Ninh trong 

kinh tế và du lịch và đề xuất tổ chức các 
sự kiện văn hóa Ấn Độ tại tỉnh, bao gồm 
việc tổ chức Ngày Quốc tế Yoga. Bí thư 
cũng mời các diễn viên nổi tiếng của 
ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood tới 
các địa điểm nổi tiếng của tỉnh để quay 
phim. Sau cuộc họp, Bí thư Nguyễn Xuân 

Ký đã đưa Đại sứ đến thăm một vài địa 
điểm có thể tổ chức Ngày Quốc tế Yoga 
tại Quảng Ninh. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
NGÀY QUỐC TẾ YOGA LẦN THỨ 6 

ĐƯỢC ĐỒNG Ý TỔ CHỨC  
TẠI QUẢNG NINH 

 
Vào ngày 

11/6/2020, Bí 
thư Tỉnh ủy 
Quảng Ninh 
Nguyễn Xuân 
Kỳ đã đưa Đại 
sứ Pranay 
Verma đến 

thăm Quảng trường 30 tháng 10, bên 
cạnh Vịnh Hạ Long, nơi dự kiến sẽ tổ chức 
Ngày Quốc Tế Yoga. Bí thư cho biết việc 
chọn Quảng Ninh làm địa điểm tổ chức 
IDY sẽ là cơ hội tuyệt vời để Quảng Ninh 
quảng bá hình ảnh và thu hút khách du 
lịch. Để tổ chức IDY sớm, ông Kỳ yêu cầu 

chính quyền địa phương khẩn trương 
hoàn thành các thủ tục và đảm bảo các 
điều kiện tốt nhất. Đại sứ khẳng định 
Quảng Ninh là địa điểm lý tưởng cho các 
sự kiện văn hóa quốc tế. Đại sứ quán sẽ 
phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và 

các cơ quan chức năng Việt Nam có liên 

quan để tổ chức thành công sự kiện này. 
Trước đó, trong cuộc gặp với Bí thư, Đại 
sứ cũng đã giới thiệu ngành công nghiệp 
điện ảnh Ấn Độ và Hà Long là một địa 
điểm tuyệt vời cho họ. Đại sứ quán sẽ mời 
các nhà sản xuất Bollywood đến làm phim 

tại Quảng Ninh. 
ĐỌC THÊM 

 

 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ẤN ĐỘ  
VÀ PHẢN ỨNG CỦA ẤN ĐỘ 

 
Tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á 
(VIISAS), Đại sứ đã nói về biến đổi khí 

hậu ở Ấn Độ và những hành động của Ấn 
Độ ở cấp tiểu vùng, khu vực và toàn cầu 
để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. 
Trong bài trình bày của mình, ông nhấn 
mạnh một số bước đi của Chính phủ Ấn 
Độ để đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. 
PGS. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, 

Giám đốc của VIISAS và các học giả khác 
đã hoan nghênh các sáng kiến của Ấn Độ 
và khuyến khích nhiều con đường hợp tác 
trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của 
biến đổi khí hậu xảy ra ở cả hai nước. 
 

 
ĐỌC THÊM 

 

https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-tiep-dai-su-an-do-tai-viet-nam-619237
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3105715772828085/?sfnsn=mo
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/an-do-du-kien-to-chuc-ngay-quoc-te-yoga-tai-quang-ninh-811863.ldo
https://www.facebook.com/Viisas.vass/photos/a.3534209249941534/3534209569941502/?type=3
https://www.makeinindia.com/
https://niti.gov.in/
https://www.iccr.gov.in/

