
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ 
HÀ NỘI 

BẢN TIN ẤN ĐỘ 
(MANG TỚI NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ ĐẤT NƯỚC ẤN ĐỘ VÀ 

MỐI QUAN HỆ ẤN ĐỘ -VIỆT NAM MÀ ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM) 

THÁNG 07 NĂM 2020 Tập 07, Số 01 

TRONG SỐ NÀY 

 
• Thủ tướng phát 

biểu trong Lễ 
Khai mạc Tuần lễ 

Ấn Độ toàn cầu   

 
• Thủ tướng dành 

dự án năng lượng 
mặt trời lớn nhất 
châu Á cho đất 
nước    

 

• Thủ tướng thăm 
Nimu ở Ladakh và 
gặp quân đội Ấn 
Độ   

 

• Thủ tướng phát 
biểu nhân dịp 

Ngày Luân Xa 
Pháp   

 

• Vắc xin COVID19 
của Ấn Độ trong 
cuộc chạy đua 
xóa xổ đại dịch    

 

• Gia hạn chương 
trình 
PradhanMantriGa
ribKalyan Anna 
Yojana - phân bổ 

thêm lương thực 
hạt trong 5 tháng 

nữa từ tháng 7 
đến tháng 11 
năm 2020   

 

• Google công bố 

đầu tư 10 tỷ đô la 
Mỹ vào Ấn Độ  

 

 

 

 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TRONG LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ ẤN ĐỘ TOÀN CẦU 

 
Vào ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Modi phát biểu tại phiên khai mạc Tuần lễ Toàn cầu Ấn 
Độ qua hình thức trực tuyến. Nhắc đến thời kỳ khủng hoảng hiện nay, Thủ tướng cho 
biết Ấn Độ sẽ đóng vai trò hàng đầu trong quá trình hồi phục toàn cầu. Ông nói rằng 

điều này liên quan chặt chẽ với hai yếu tố. Thứ nhất là nhân tài của Ấn Độ và thứ hai 

là khả năng cải cách và trẻ hóa của Ấn Độ. Ông nói thêm rằng trên thế giới, sự đóng 
góp của lực lượng nhân tài Ấn Độ được đánh giá cao, đặc biệt là đóng góp của ngành 
công nghệ và các chuyên gia công nghệ Ấn Độ. Ông mô tả Ấn Độ là một cường quốc 
nhiều tài năng và sẵn sàng cống hiến. Thủ tướng nói thêm rằng bản chất người Ấn Độ 
là những nhà cải cách và lịch sử đã cho thấy rằng Ấn Độ đã vượt qua mọi thử thách, 

dù là về xã hội hay kinh tế. 

Chủ đề của hội nghị kéo dài 3 ngày là 'Hãy hồi sinh: Ấn Độ và một thế giới mới tốt đẹp 
hơn'. Ông nói rằng khi Ấn Độ nói về sự hồi sinh, đó là: hồi sinh một cách cẩn trọng, 

hồi sinh với lòng trắc ẩn, hồi sinh một cách bền vững - cả môi trường và nền kinh tế. 
Thủ tướng nói rằng đây là một Ấn Độ đang đổi mới, hoạt động và chuyển đổi. Đây là 
một Ấn Độ mang đến những cơ hội kinh tế mới. Đây là một Ấn Độ đang thích nghi với 
cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và bao hàm để phát triển.  

ĐỌC THÊM 
 

 
THỦ TƯỚNG DÀNH DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI LỚN NHẤT CHÂU Á  
CHO ĐẤT NƯỚC 

 

Thủ tướng Modi đã dành dự án năng lượng 

mặt trời lớn nhất châu Á cho đất nước vào 
ngày 11 tháng 7 năm 2020. Với công suất 
750 MW, dự án siêu nhà máy điện mặt trời 
Rewa ở bang Madhya Pradesh sẽ là nguồn 
cung cấp năng lượng chính cho một đất nước 
Ấn Độ đầy khát vọng vào thế kỷ 21. Thủ 
tướng đã mô tả năng lượng mặt trời là "bền 

vững, tinh khiết và an toàn”. Bền vững nhờ 
nguồn cung năng lượng liên tục từ Mặt trời, 
tinh khiết vì thân thiện với môi trường và an 
toàn vì đây là nguồn cung an toàn cho nhu 
cầu năng lượng của đất nước. Thủ tướng gọi 
các dự án năng lượng mặt trời như vậy là 
minh chứng thực sự của Aatmanirbhar 

Bharat (Ấn Độ tự lực). 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3178452572221071/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=111


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Cuộc gặp song 
phương giữa Thứ 
trưởng Bộ Quốc 

phòng Ấn Độ và 
Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng Việt 
Nam         

 
• Đại sứ chào Bộ 

trưởng Bộ Văn 
Hóa, Thể Thao và 
Du lịch     

 
• Đại sứ chào Bí 

thư Thành Ủy 

Thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

• Đại sứ đến thăm 
tỉnh Phú Yên  

 

• Đại sứ trình bày 
với học giả tại 
Học viện Chính trị 
Quốc gia HCM về 

Ấn Độ và các biện 
pháp chính sách 

đối phó với 
COVID-19  

 

• Ấn Độ và Việt 

Nam chia sẻ kinh 
nghiệm trong 
phòng chống 
COVID-19   

 

• Đại sứ trao giải 
cho người chiến 
thắng của Cuộc 
thi Nghệ thuật 
Quốc tế ICCR   

 
• Bài giảng đầu tiên 

của Phật Sarnath- 
Mahatama   

 
• Bán lẻ & Thương 

mại điện tử: Ấn Độ - 

Điểm đến bán lẻ 
hàng đầu 

 
 
 
 
 
 

 
THỦ TƯỚNG THĂM NIMU Ở LADAKH 

VÀ GẶP QUÂN ĐỘI ẤN ĐỘ 
 
Thủ tướng Modi 

đã tới Nimu ở 
Ladakh để thăm 
quân đội Ấn Độ 
vào ngày 3 
tháng 7 năm 
2020. Nimu 
được bao quanh 

bởi dãy Zanskar 
và nằm bên bờ 
sông Indus 
(sông Ấn). Thủ 
tướng đã gặp 
lãnh đạo cấp 

cao của quân đội Ấn Độ và sau đó có buổi 
giao lưu với các sĩ quan Lục quân, Không 
quân và Cảnh sát Biên giới Ấn Độ-Tây 
Tạng (ITBP). 
 
Thủ tướng đã dành những lời khen ngợi 
cho Lực lượng Vũ trang Ấn Độ. Ông nói 

rằng sự can đảm và tận tụy của họ đối với 
nước Mẹ Ấn Độ là vô song. Ông tuyên bố 
rằng người Ấn Độ có cuộc sống yên bình 
vì họ biết rằng Lực lượng Vũ trang của 
chúng ta bảo vệ quốc gia. Ông nói rằng 
do sự dũng cảm mẫu mực của Lực lượng 
Vũ trang trong những tuần gần đây, thế 

giới đã chú ý đến sức mạnh của Ấn Độ. 
 

Thủ tướng nhớ tất cả những người con 
trai đáng tự hào của Mẹ Ấn Độ, người đã 
hy sinh tối cao tại Thung lũng Galwan. 
Ông nói rằng những người đã tử vì đạo 

thuộc về tất cả các vùng của Ấn Độ và là 
điển hình cho sự dũng cảm của đất đai 
của chúng ta. Ông cũng tỏ lòng tôn kính: 
gửi đến Mẹ Ấn Độ và các bà mẹ của tất cả 
những người lính dũng cảm và lực lượng 
an ninh của Ấn Độ, những người phục vụ 
Ấn Độ với sự siêng năng vô song. 

 
ĐỌC THÊM  

 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU NHÂN DỊP 

NGÀY LUÂN XA PHÁP 
 
Thủ tướng Modi đã gửi một video phát 

biểu vào ngày 4 tháng 7 nhân dịp khai 
mạc Ngày Luân xa Pháp. Liên đoàn Phật 
giáo Quốc tế, dưới sự bảo trợ của Bộ Văn 
hóa, Chính phủ Ấn Độ, đã tổ chức lễ kỷ 
niệm AsadhaPoornima vào ngày 4 tháng 
7 năm 2020, là Ngày Luân xa Pháp. Ngày 
này kỷ niệm Bài giảng đầu tiên của Đức 

Phật Gautam cho năm đệ tử khổ hạnh 
đầu tiên của ông tại Công viên Deer, 
Rupipatana trong Sarnath, ngày nay gần 
Varanasi, UP. Ngày này cũng được tôn 
sùng bởi những người theo đạo Phật trên 
khắp thế giới là ngày của Pháp Luân xa 

Parvattana hay Chuyển hướng của Bánh 
xe Pháp Luân. 
 
Thủ tướng Modi đã nói về giáo lý của Đức 
Phật và về con đường tám đoạn, cho thấy 
con đường hướng tới sự thịnh vượng của 
nhiều xã hội và quốc gia. Ông lưu ý rằng 

Phật giáo dạy chúng ta tôn trọng con 
người, phụ nữ, người nghèo, vì hòa bình 
và bất bạo động và những giáo lý này là 
nền tảng cho một hành tinh bền vững. 
Ông nói rằng thế giới ngày nay đang 
chiến đấu với 
những thách thức 

phi thường, những 
giải pháp lâu dài có 

thể đến từ những 
lý tưởng của Đức 
Phật. Ông nói về sự 
cần thiết phải kết nối nhiều người hơn với 

các di sản Phật giáo và tăng cường kết 
nối với những địa điểm này. Ông cũng đề 
cập đến quyết định gần đây của Nội các 
về việc tuyên bố Sân bay Kushinagar ở UP 
là Sân bay Quốc tế, điều này sẽ tạo thuận 
lợi cho việc đi lại của khách hành hương 
và khách du lịch, đồng thời thúc đẩy nền 

kinh tế trong khu vực. 
ĐỌC THÊM 

 

 
VẮC XIN COVID19 CỦA ẤN ĐỘ TRONG CUỘC CHẠY ĐUA XÓA XỔ ĐẠI DỊCH 

 

Vắc-xin COVID 19 của Ấn Độ đang trong cuộc đua toàn cầu để 
xóa xổ đại dịch coronavirus. Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
biết, một lớp lót bạc đã xuất hiện cùng với thông báo về 
COVAXIN của Bharat Biotech và ZyCov-D Vaccine của 
ZydusCadila. Tổng cục kiểm soát dược của Ấn Độ CDSCO, đã 
gật đầu đồng ý việc tiến hành thử nghiệm trên người đối với 

vắc-xin. Trong những năm qua, Ấn Độ đã nổi lên như một 
trong những trung tâm sản xuất vắc-xin quan trọng. Các nhà 
sản xuất Ấn Độ chiếm 60% nguồn cung cấp vắc-xin được sản 
xuất cho UNICEF. Trên khắp thế giới, hơn 140 loại vắc-xin ứng 
cử viên đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Các tổ 

chức của Ấn Độ cũng đã tham gia vào Nghiên cứu và Phát triển để tìm ra vắc-xin. Với 
những nghiên cứu khoa học chính đến từ các tổ chức như ICMR của Viện nghiên cứu 

virus học quốc gia và Trung tâm CSIR có trụ sở tại Pune, Trung tâm Sinh học tế bào 
và phân tử, sáu công ty Ấn Độ đang nghiên cứu vắc-xin COVID-19. Cùng với COVAXIN 

và ZyCov-D, 11 trong số 140 ứng cử viên vắc-xin đã bước vào thử nghiệm trên người. 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=106
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3167647616634900/?sfnsn=mo


 
 
 
 
 
 

 
HÃY QUAN TÂM TỚI 

CHÚNG TÔI! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
GIA HẠN CHƯƠNG TRÌNH 

PRADHANMANTRIGARIBKALYAN 
ANNA YOJANA -  

PHÂN BỔ THÊM LƯƠNG THỰC HẠT 

TRONG 5 THÁNG NỮA TỪ THÁNG 7 
ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2020 

 
Vào ngày 8 tháng 7, Nội các Liên minh do 
Thủ tướng Modi chủ trì đã phê duyệt gia 
hạn thêm cho chương trình 
PradhanMantriGaribKalyan Anna Yojana 

(PMGKAY) như một phần của Phản ứng 
kinh tế đối với COVID-19 và phân bổ 
thêm ngũ cốc từ Ngân hàng trung tâm 
thêm 5 tháng nữa từ tháng 7 tới tháng 11 
năm 2020. 

Thủ tướng Modi nói rằng quyết định của 
chính phủ Ấn Độ về việc bắt đầu PMGKAY 

trong vòng vài ngày sau khi phong tỏa 
toàn quốc đã đảm bảo rằng người nghèo 
nhất không bị đói, với 800 triệu người 
được hưởng lợi từ việc phân phối ngũ cốc 
miễn phí, gấp đôi dân số Liên minh châu 

Âu, gấp 12 lần dân số Anh và gấp hai lần 
dân số Hoa Kỳ. 

 
 

ĐỌC THÊM  
 

 
GOOGLE CÔNG BỐ ĐẦU TƯ 10 TỶ ĐÔ 

LA MỸ VÀO ẤN ĐỘ 

Giám đốc điều hành Google SundarPichai 
đã công bố một quỹ Google trị giá 10 tỷ 
đô la cho Ấn Độ để giúp thúc đẩy nền 
kinh tế kỹ thuật số Ấn Độ. Google sẽ đầu 

tư số tiền này vào Ấn Độ trong vòng 5 - 7 
năm tới thông 

qua các khoản 
đầu tư vốn cổ 
phần, quan hệ 
đối tác và cơ 
sở hạ tầng 

hoạt động 
trong đầu tư 
hệ sinh thái. Ông Pichai nói rằng những 
đổi mới bắt đầu ở Ấn Độ có thể giúp Cộng 
đồng Toàn cầu. Động thái này phản ánh 
niềm tin của công ty vào tương lai của Ấn 
Độ và nền kinh tế kỹ thuật số của nó, ông 

lưu ý. Trong ngày thứ Hai, ông cảm ơn 
Thủ tướng Modi về tầm nhìn Ấn Độ số. Và 
nhờ vào tầm nhìn này mà Ấn Độ đã đạt 
được một tiến bộ lớn trong việc đưa một 

tỷ người Ấn Độ gần với mạng internet. 
Điện thoại thông minh giá rẻ kết hợp với 

dữ liệu giá cả phải chăng, cấu trúc viễn 
thông đẳng cấp thế giới đã mở đường cho 
những cơ hội mới.  

ĐỌC THÊM 

 

CUỘC GẶP SONG PHƯƠNG GIỮA THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ẤN ĐỘ VÀ 
THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 

Là một phần của các cam kết quốc phòng trực tuyến đang diễn ra, Thứ trưởng Quốc 
phòng Ấn Độ, Tiến sĩ Ajay Kumar đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Việt 
Nam là Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào ngày 
6 tháng 7 năm 2020. Các cuộc hội đàm chủ yếu tập trung vào COVID-19 và tiến hành 
hợp tác song phương và đa phương trong những thời điểm không chắc chắn này. 
Trong cuộc hội đàm, Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã chúc mừng Việt Nam khi kiểm 
soát thành công COVID-19. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thông báo về tình 

hình COVID-19 tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam quyết tâm không để đại dịch ảnh 
hưởng đến các hoạt động của đất nước, trong đó có hợp tác quốc phòng song phương. 
Ông cũng gửi thư mời Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến thăm Việt Nam để tham dự 
ADMM + sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và tìm kiếm sự hỗ trợ liên tục từ phía Ấn 
Độ trong việc xây dựng năng lực và hoạt động đa phương của Việt Nam. 

 

Web  Embassy Of India 

  IndiaInVietnam 

 AmbHanoi 

  Instagram 

 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1637207
https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future
https://www.indembassyhanoi.gov.in/
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://twitter.com/AmbHanoi
https://twitter.com/AmbHanoi
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=11thbfceq1nil&utm_content=guas01g
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=11thbfceq1nil&utm_content=guas01g
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ĐẠI SỨ CHÀO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN 

HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Đại sứ chào xã giao Bộ trưởng Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Việt Nam, Ngài 

Nguyễn Ngọc Thiện vào ngày 3 tháng 7 

năm 2020. Hai bên nhắc tới mối liên kết 
sâu sắc về văn minh và văn hóa giữa Ấn 
Độ và Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các hoạt động giao lưu văn hóa 
và giao lưu nhân dân, nhằm đẩy mạnh 
mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện 

giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận về 
các hoạt động hợp tác trong tương lai ở 
các lĩnh vực như thúc đẩy Yoga, bảo tồn 
di sản, du lịch và phim ảnh. Đại sứ cảm 
ơn Bộ trưởng Thiện vì sự hỗ trợ của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam 
trong các hoạt động quảng bá văn hóa 

của Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa 
Swami Vivekananda tại Hà Nội 

 
ĐỌC THÊM 

 

 
ĐẠI SỨ CHÀO BÍ THƯ THÀNH ỦY 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Đại sứ gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 

thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ngài 
Nguyễn Thiện Nhân vào ngày 29 tháng 6 
tại thành phố HCM.  
 
Hai bên thảo luận triển vọng hợp tác 
trong một loạt lĩnh vực, bao gồm thương 

mại và đầu tư, công nghệ cao, thúc đẩy 
du lịch và giao lưu nhân dân.  
 
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại các 
chuyến thăm Ấn Độ của ông và coi trọng 
việc phát triển quan hệ với Ấn Độ. Đại sứ 

cảm ơn sự ủng hộ của ngài Bí thư đối với 
quan hệ Ấn Độ-Việt Nam và mọi sự hỗ trợ 
dành cho Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại 
thành phố HCM. 

 
ĐỌC THÊM 

 

ĐẠI SỨ ĐẾN THĂM TỈNH PHÚ YÊN 

 
Trong các hoạt động hợp tác của Đại sứ quán với các tỉnh của Việt Nam, Đại sứ đã đến 
thăm tỉnh Phú Yên và gặp Bí thư Tỉnh uỷ, ngài Huỳnh Tấn Việt vào ngày 27 tháng 6. 

Hai bên đã thảo luận về những cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế và phát triển giữa Ấn 
Độ và Phú Thọ. Bí thư Tỉnh uỷ Việt nhiệt tình nhắc tới chuyến thăm Ấn Độ của ông vào 
tháng 10 năm 2019 và đề cao tầm quan trọng của các hoạt động đầu tư của Ấn Độ với 
sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong chuyến thăm, Đại sứ cũng tham dự với các 
lãnh đạo tỉnh Phú Yên tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga và khánh thành chiếc cầu 
được tài trợ bởi Chính phủ Ấn Độ trong chương trình Dự án Tác động nhanh. 
 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3161746287225033
https://www.sggp.org.vn/tphcm-tang-cuong-hop-tac-voi-an-do-672107.html
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3167248906674771
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/
https://www.makeinindia.com/


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ĐẠI SỨ TRÌNH BÀY VỚI HỌC GIẢ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HCM VỀ 

ẤN ĐỘ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH SÁCH ĐỐI PHÓ VỚI COVID-19 
 
Ngày 2 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu Ấn 

Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã mời Đại 
sứ thuyết trình về chuyên đề “Chính sách mới của Ấn 
Độ để ứng phó với #Covid19: Góc nhìn mới cho mối 
quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”. Hơn 75 học giả và chuyên 
gia từ phía Học viện và các cộng đồng chuyên gia cố 
vấn đã tham dự buổi chuyên đề và thảo luận dài gần ba 
tiếng. 

 
Đại sứ nhấn mạnh những bước đi gần đây của Chính phủ Ấn Độ để biến cuộc khủng 
hoảng COVID-19 thành cơ hội cho nền kinh tế Ấn Độ. Ông nhấn mạnh Thủ tướng Modi 

Thoát quyết tâm xây dựng một Ấn Độ tự lực bắt nguồn từ 
toàn cầu hóa lấy con người làm trung tâm và xây dựng 
trên năm trụ cột về Kinh tế, Cơ sở hạ tầng, Công nghệ, 

Nhân khẩu học và Nhu cầu. Đại sứ đã giới thiệu các biện 
pháp chuyển đổi gần đây được Chính phủ Ấn Độ thực hiện 
để khởi động lại các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
(MSMEs), tăng cường cơ hội cho các thương nhân và nhà 
đầu tư nước ngoài và cải cách cơ bản ngành nông nghiệp. 
Ông trình bày những cơ hội mà các biện pháp này tạo ra 
cho quan hệ đối tác Ấn Độ - Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 
 

 
ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM CHIA SẺ  

KINH NGHIỆM TRONG  
PHÒNG CHỐNG COVID-19 

Cục Quân y của Ấn Độ và Việt Nam tổ 
chức hội nghị trực tuyến về phòng chống 
COVID-19 vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. 
Cuộc họp do Thiếu tướng Rajshree 

Ramasethu, cán bộ tư vấn y tế cấp cao, 
Cục trưởng Cục Quân y Ấn Độ và Thiếu 

tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục 
Quân y Việt Nam đồng chủ trì. Tham dự 
hội nghị bao gồm chuyên gia, bác sỹ của 
cả hai nước, hai bên cập nhật tình hình 
COVID-19 tại nước họ và trao đổi cách 

thức ứng phó, chẩn đoán, phòng chống và 
chữa trị. 
 

ĐỌC THÊM  
 

 
ĐẠI SỨ TRAO GIẢI CHO NGƯỜI 
CHIẾN THẮNG CỦA CUỘC THI  
NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ ICCR 

Đại sứ gửi lời chúc mừng họa sỹ người 
Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh vào ngày 10 
tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh nhờ 
chiến thắng cuộc thi vẽ tranh quốc tế do 
Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) 

tổ chức mang tên "Đoàn kết chống lại 

Corona - Thể hiện qua nghệ thuật". ICCR 
tập trung vào xây dựng  liên kết văn hóa 
với các nước trên thế giới và kết nối con 
người thông qua hoạt động trao đổi văn 
hóa và giáo dục. Hội đồng đã mời các họa 
sỹ Ấn Độ và thế giới gửi các tác phẩm 

nghệ thuật thạm dự cuộc thi quốc tế thể 
hiện cảm nhận, cảm xúc, ý tưởng và 
những suy tư sáng tạo của họ về đại dịch 
COVID-19, sự cách ly, hạn chế giao tiếp 
xã hội và cuộc chiến chống lại virus này. 
Họa sỹ Nguyễn Tuấn Anh đã giành giải 
xuất sắc nhất trong hạng mục "hoạt hình 

và minh họa". 
 

ĐỌC THÊM 

  

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3167604943305834
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3170009619732033/?sfnsn=mo
https://thanhnien.vn/doi-song/buc-tranh-viet-nam-kien-cuong-dat-giai-tai-cuoc-thi-quoc-te-ve-covid-19-1249942.html?fbclid=IwAR21CDfE9WMHYHJR4YgfwnA8PW5plagrGLVJ4z7k-m01StmDMEPcI-CD9mg
https://niti.gov.in/
https://www.iccr.gov.in/


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN CỦA PHẬT SARNATH – MAHATAMA 

 

Sarnath, cách Varanasi 10 km, là một trong những trung tâm hành hương Phật giáo 
được tôn kính nhất. Sau khi được Khai sáng tại Bodh Gaya, chính tại đây, Đức Phật đã 
thuyết giảng bài giảng đầu tiên của mình, được thánh hóa thành MahaDharm Chakra 
Pravartan. DhamekhStupa vĩ đại và một số cấu trúc khác là minh chứng cho tầm quan 

trọng của địa điểm này thời điểm đó. ChaukhandiStupa là nơi mà trong chuyến thăm 
đầu tiên đến Sarnath, Đức Phật đã gặp năm đệ tử đầu tiên của mình. Khu vực này là 
một kho tàng của các phát hiện khảo cổ như DharmrajikaStupa và MulgandhkutiVihar. 
Những cột trụ lấp lánh mịn màng được xây dựng bởi Hoàng đế Ashoka vào năm 273-
232 B.C. đánh dấu nền tảng của Tăng đoàn Phật giáo và tượng Sư tử trên đỉnh cây cột 
này hiện là Quốc huy của Ấn Độ. Danh tiếng của nó với tư cách một trung tâm học tập 
Phật giáo được lan xa và tôn kính và đây cũng một điểm thu hút lớn đối với khách du 

lịch từ khắp nơi trên thế giới. 
 

ĐỌC THÊM 

 

 
BÁN LẺ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: ẤN ĐỘ - ĐIỂM ĐẾN BÁN LẺ HÀNG ĐẦU 

Thị trường bán lẻ ở Ấn Độ đã trải qua một sự thay đổi lớn và đã chứng kiến sự tăng 

trưởng to lớn trong 10 năm qua. Thị trường bán lẻ tổng thể được thiết lập để vượt mốc 
1,75 tỷ đô la vào năm 2026 từ 795 tỷ đô la năm 2017. Thị trường thương mại điện tử 
Ấn Độ cũng được thiết lập để tăng trưởng với tốc độ CAGR là 30% cho tổng giá trị 
hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la vào năm 2026. 
 
Ấn Độ nằm trong số các quốc gia tốt nhất để đầu tư vào không gian bán lẻ. Các yếu tố 

khiến Ấn Độ trở nên hấp dẫn bao gồm dân số lớn thứ hai trên thế giới, tầng lớp trung 
lưu 600 triệu người, phát triển, đô thị hóa, tăng thu nhập hộ gia đình, kết nối người 
tiêu dùng nông thôn và tăng chi tiêu tiêu dùng. Những thay đổi chính sách gần đây 
cho phép 100% vốn FDI theo lộ trình tự động cho giao dịch bán lẻ một thương hiệu. 
 

ĐỌC THÊM 

 

https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/varanasi/sarnath.html
https://t.co/EOfGhWonWO?amp=1
https://www.investindia.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/varanasi/sarnath.html
https://indiainvestmentgrid.gov.in/

