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THÁNG 07 NĂM 2020 Tập 07, Số 02 

TRONG SỐ NÀY 

 
• Thủ tướng Modi 

kêu gọi cải cách 
chủ nghĩa đa 
phương   

 
• Ấn Độ-EU củng cố 

quan hệ qua Hội 
nghị thượng đỉnh 
trực tuyến    

 

• Thủ tướng Modi: 

Chính sách Giáo 
dục Mới (NEP) sẽ 

biến Ấn Độ thành 
một trung tâm tri 
thức   

 

• Thủ tướng: Ấn Độ 
mang đến sự kết 
hợp hoàn hảo của 
sự cởi mở, cơ hội 

và lựa chọn    
 

• Thủ tướng phát 
biểu vào Ngày Kỹ 
năng Trẻ Thế giới   

 

• Thủ tướng nói 
chuyện với Arvind 
Krishna, CEO của 
IBM    

 

• Lò phản ứng hạt 
nhân thương mại 
nội địa đầu tiên 
của Ấn Độ với 

công suất 700 
MWe đạt trạng 
thái tới hạn lần 
đầu tiên   

 

• Ấn Độ tăng các cơ 

sở xét nghiệm 
COVID   

 
 

 

 
THỦ TƯỚNG MODI KÊU GỌI CẢI CÁCH CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã có 
bài phát biểu trực tuyến tại Phiên 

họp cấp cao năm nay của Hội 

đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp 
Quốc (ECOSOC) vào thứ Sáu, 
ngày 17 tháng 7 năm 2020 tại trụ 
sở Liên Hợp Quốc ở New York. 
Đây là bài phát biểu đầu tiên của 
Thủ tướng tại một phiên họp lớn 

của Liên Hợp Quốc kể từ khi Ấn 
Độ được bầu với số phiếu áp đảo 
cho vị trí thành viên không 
thường trực của Hội đồng Bảo an 

vào ngày 17 tháng 6, nhiệm kỳ 2021-22. Thủ tướng nhắc lại lời kêu gọi của Ấn Độ về 
việc cải cách chủ nghĩa đa phương của thế giới hậu COVID-19, một điều phản ánh thực 
tế của thế giới hiện nay. 

ĐỌC THÊM  
 

 
ẤN ĐỘ-EU CỦNG CỐ QUAN HỆ QUA 

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC 

TUYẾN 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu tại 
Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU lần thứ 15 
thông qua hình thức trực tuyến và nói rằng 
quan hệ đối tác của Ấn Độ và Liên minh 

châu Âu rất0020quan trọng cho hòa bình 
và ổn định toàn cầu. Trong bài phát biểu 
khai mạc của mình, Thủ tướng Modi cho 
biết điều này đã trở nên rõ ràng hơn trong 

tình hình thế giới hiện nay. Ông nói rằng 
trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19, 
quan hệ đối tác Ấn Độ-EU có thể đóng một 

vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu 
kinh tế và xây dựng một nền toàn cầu hóa 
lấy con người làm trung tâm. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 
THỦ TƯỚNG MODI: CHÍNH SÁCH 

GIÁO DỤC MỚI (NEP) SẼ BIẾN ẤN ĐỘ 

THÀNH MỘT TRUNG TÂM TRI THỨC 

 

Nội các Chính phủ do Thủ tướng Modi đứng 
đầu đã phê duyệt Chính sách Giáo dục 
Quốc gia (NEP) năm 2020 vào ngày 29 
tháng 7, mở đường cho cải cách quy mô 
lớn trong cả hai ngành giáo dục phổ thông 
và đại học. Thủ tướng Modi nói rằng Chính 
sách Giáo dục Mới sẽ làm thay đổi cuộc 

sống của hàng triệu người bằng cách biến 
Ấn Độ thành một trung tâm tri thức trong 

một thời đại mà học tập, nghiên cứu và đổi 
mới là quan trọng. Trong một loạt các 
tweet, Thủ tướng cho biết NEP dựa trên các 
trụ cột sau “Khả năng tiếp cận, Công bằng, 
Chất lượng, Giá cả phải chăng và Uy tín”. 

 
 

ĐỌC THÊM 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=113
https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=36
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3252118884854439/?sfnsn=mo


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Cuộc gặp song 
phương giữa Thứ 
trưởng Bộ Quốc 

phòng Ấn Độ và 
Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng Việt 
Nam   

 
• Apple bắt đầu 

bán iPhone 11 do 

Ấn Độ sản xuất    
 

• Ấn Độ: Ngôi nhà 
của loài hổ    

 

• Rajgir: Nơi tọa 
lạc Vishwa Shanti 
Stupa (Ngôi chùa 
Hòa bình Thế 

giới)     
 

• Dược phẩm Ấn Độ 
- Công thức để 
thành công    

 

• Đặc khu kinh tế 
Ấn Độ   

 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 
CHÚNG TÔI! 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

THỦ TƯỚNG: ẤN ĐỘ MANG ĐẾN SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CỦA SỰ CỞI MỞ, CƠ 
HỘI VÀ LỰA CHỌN 

 
Trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến 

Ấn Độ do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Ấn Độ (USIBC) 
tổ chức vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Modi 
nói rằng thế giới có thái độ tích cực đối với Ấn Độ vì đất 
nước này mang đến sự kết hợp hoàn hảo của sự cởi mở, 
cơ hội và lựa chọn. Ông nói rằng Ấn Độ có những gì cần 
thiết để tiếp sức cho việc phục hồi kinh tế toàn cầu. Ông 
lưu ý rằng sự trỗi dậy của Ấn Độ đồng nghĩa với sự gia 

tăng các cơ hội thương mại với một quốc gia đáng tin 
cậy, sự gia tăng hội nhập toàn cầu với sự cởi mở ngày 
càng tăng, sự gia tăng khả năng cạnh tranh với khả 

năng tiếp cận một thị trường có quy mô và sự gia tăng 
lợi tức đầu tư với nguồn nhân lực lành nghề có sẵn. 

ĐỌC THÊM 

  

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU VÀO NGÀY 

KỸ NĂNG TRẺ THẾ GIỚI 

 
Trong thông điệp gửi tới Hội nghị Kỹ năng 
Số được tổ chức nhân dịp Ngày Kỹ năng 

Trẻ Thế giới vào ngày 15 tháng 7 và kỷ 
niệm 5 năm sứ mệnh 'Kỹ năng Ấn Độ', Thủ 
tướng đã khuyến khích giới trẻ rèn luyện, 
trau dồi và nâng cao kỹ năng để thích ứng 
với sự thay đổi nhanh chóng của môi 
trường kinh doanh và điều kiện thị trường. 

Ông chúc mừng giới trẻ của đất nước nhân 

dịp này và nói rằng thế giới thuộc về giới 
trẻ do họ luôn có khả năng tiếp thu các kỹ 
năng mới. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
THỦ TƯỚNG NÓI CHUYỆN VỚI 

ARVIND KRISHNA, CEO CỦA IBM 
 
Thủ tướng Modi 

đã có buổi nói 
chuyện với CEO 
của IBM, ông 
Arvind Krishna 
qua hình thức 

trực tuyến vào 
ngày 20 tháng 7 

năm 2020. CEO của IBM đã thông báo với 
Thủ tướng về kế hoạch đầu tư khổng lồ của 
IBM tại Ấn Độ. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào 
tầm nhìn của Aatmanirbhar Bharat (Ấn Độ 
tự lực). Gần đây, Thủ tướng Modi cũng có 
cuộc nói chuyện với CEO của Google, ông 

Sundar Pichai. Hai bên đã thảo luận về việc 
tận dụng sức 
mạnh của công 
nghệ để thay đổi 
cuộc sống của 
nông dân, thanh 
niên và doanh 

nhân Ấn Độ. 
Google cũng đã 

công bố khoản đầu tư trị giá 10 tỷ USD 
theo Quỹ Số hóa Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM  

 
LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA ĐẦU TIÊN CỦA ẤN ĐỘ VỚI 

CÔNG SUẤT 700 MWE ĐẠT TRẠNG THÁI TỚI HẠN LẦN ĐẦU TIÊN 
 
Trong một diễn biến mang tính lịch sử, Đơn vị 3 của Dự án Năng lượng Hạt nhân 
Kakrapar KAPP (KAPP-3), nằm tại Kakrapar, Gujarat đã đạt trạng thái tới hạn đầu tiên 

- chuỗi phản ứng hạt nhân phân hạch có kiểm soát và tự duy trì lần đầu tiên - vào ngày 
22 tháng 7 năm 2020 lúc 09h36.  

KAPP-3 là Lò phản ứng hạt nhân nước nặng áp lực 
(PHWR) được sản xuất nội địa đầu tiên với công suất 
700 MWe bởi các nhà khoa học và kỹ sư Ấn Độ. Các 
bộ phận và thiết bị của lò được sản xuất bởi các ngành 

công nghiệp Ấn Độ, và việc xây dựng cũng như lắp đặt 
lò được các nhà thầu Ấn Độ thực hiện. KAPP-3 là một 
minh chứng cho hành trình Make In India trong lĩnh 
vực công nghệ cao. 

ĐỌC THÊM 
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ẤN ĐỘ TĂNG CÁC CƠ SỞ XÉT NGHIỆM 
COVID 

 
Thủ tướng Modi đã khánh thành ba cơ sở 

xét nghiệm COVID-19 công suất cao tại 
Kolkata, Mumbai và Noida qua hình thức 
trực tuyến vào ngày 27 tháng 7. Các cơ sở 
này sẽ tăng khả năng xét nghiệm trong 
nước. Hiện tại Ấn Độ thực hiện 500.000 
mẫu xét nghiệm mỗi ngày và nỗ lực tiến 
đến thực hiện xét nghiệm 1 triệu mẫu một 

ngày trong vài tuần tới. 

 
 

ĐỌC THÊM  
 

 

APPLE BẮT ĐẦU BÁN IPHONE 11 DO 
ẤN ĐỘ SẢN XUẤT 

 
Nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple, 

Foxconn, đã bắt đầu lắp ráp iPhone 11 tại 
Ấn Độ. Thiết bị di động hàng đầu của công 
ty Mỹ này đang được lắp ráp tại nhà máy 
Chennai của Foxconn. Hiện tại, iPhone XR 
và iPhone 11 đang được Foxconn lắp ráp 
tại Chennai, trong khi iPhone 7 đang được 
sản xuất bởi một đối tác khác, Wistron, tại 

Bengaluru. 
 
Bộ trưởng Thương 

mại và Công 
nghiệp Piyush 
Goyal đã tweet 

rằng động thái là 
một sự thúc đẩy 
đáng kể cho 
'Make in India'. 
“Apple đã bắt đầu 
sản xuất iPhone 
11 tại Ấn Độ, lần 

đầu tiên mang một mẫu máy hàng đầu tới 
nước ta”. Bộ trưởng Điện tử và CNTT Ravi 
Shankar Prasad đã tweet rằng iPhone SE 
của Apple được sản xuất tại Ấn Độ vào năm 

2017, iPhone 6S năm 2018, iPhone 7 và 
XR vào năm 2019 và iPhone 11 vào năm 
2020. Động thái này được đưa ra khi Ấn Độ 

kêu gọi các nhà sản xuất, đặc biệt là những 
công ty đang cân nhắc rời khỏi Trung Quốc 
để thiết lập cửa hàng ở Ấn Độ. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
ĐẠI SỨ TIẾP XÚC VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

 

Đại sứ đã tổ chức một buổi tiếp xúc với báo chí Việt Nam vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 
tại Đại sứ quán và giới thiệu các biện pháp chính sách của Ấn Độ để ứng phó với COVID-
19 và những quan điểm mới nổi về tương lai của quan hệ đối tác Ấn Độ-Việt Nam. Đại 

sứ nhấn mạnh tầm nhìn của Thủ tướng về nền toàn cầu hóa lấy con người làm trung 
tâm và về Atmanirbhar Bharat vì một Ấn Độ tự lực và kiên cường, dẫn đầu sự hồi phục 
toàn cầu với sự quan tâm và lòng trắc ẩn và kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu. 
 

ĐỌC THÊM 
 

https://vietnamnews.vn/world/770252/due-to-right-decisions-taken-at-right-time-india-better-placed-in-covid19-fight-pm-modi.html
https://twitter.com/DoC_GoI/status/1286550827989995520?s=20
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3219938921405769/?sfnsn=mo
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/
https://www.makeinindia.com/
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3237707349628926/?sfnsn=mo


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ẤN ĐỘ: NGÔI NHÀ CỦA LOÀI HỔ 
 

Ngày 29 tháng 7 được tôn vinh là Ngày Quốc tế về bảo tồn Hổ mỗi năm nhằm thúc đẩy 
một hệ thống toàn cầu bảo vệ loài hổ và môi trường sống tự nhiên của chúng. Hiện nay 

Ấn Độ có 70% số lượng hổ thế giới với 2.967 con với tầm nhìn đưa con số này lên cao 
hơn nữa. Đây là một thành công lớn trong việc bảo tồn đối với người dân và đất nước 
nói chung. Ấn Độ với các hoạt động tiêu chuẩn đã thiết lập vai trò lãnh đạo trong việc 
bảo tồn loài hổ với các quy trình và phương pháp được chấp nhận là tiêu chuẩn vàng 
trên toàn thế giới. 

 
Dự án Tiger được ra mắt vào năm 1973 chỉ với chín khu bảo tồn loài hổ. Hiện nay, Ấn 
Độ có 50 khu bảo tồn hổ trải rộng trên 72.000 km2. Nỗ lực gần đây của Ấn Độ với hệ 
thống camera quan sát đời sống động vật hoang dã lớn nhất thế giới đã được đưa vào 

Kỷ lục Guinness. Đây là hoạt động quy mô lớn nhất từng được thực hiện bởi bất kỳ quốc 
gia nào. 

ĐỌC THÊM 
  

 
RAJGIR: NƠI TỌA LẠC VISHWA SHANTI STUPA  

(NGÔI CHÙA HÒA BÌNH THẾ GIỚI) 
 

Ẩn mình trong một thung lũng xanh được 
bao bọc bởi năm ngọn đồi, và những dòng 
suối nước nóng có dược tính, Rajgir là một 
thị trấn tuyệt đẹp hiện nay nằm ở quận 
Nalanda của bang  Bihar. Là một quần thể 
gồm những ngôi đền và tu viện, thị trấn 

trên đồi này từng là thủ phủ của (vương 

quốc) Magadh Mahajanpad khi Patliputra 
chưa được thành lập. Ngày ấy thị trấn có 
tên là Rajgrih, nghĩa là ngôi nhà của 
hoàng gia. Thị trấn với hệ thống phòng 
thủ tự nhiên này là một trong những nơi 
học tập cổ xưa nhất ở Ấn Độ và cũng được 

nhắc đến trong sử thi Mahabharata. 
Truyền thuyết kể lại rằng chính tại đây, Đức Phật đã chuyển bánh xe chánh pháp thứ 
hai của mình và đã dành nhiều năm thiền định và thuyết giảng. Trong thời kỳ của Đức 
Phật, Rajgir nổi tiếng là nơi tập hợp các vị lãnh tụ tinh thần và học giả. Vì vậy, khi hoàng 
tử Siddhartha (Tất Đạt Đa) từ bỏ cuộc sống hoàng gia để trở thành một người khổ hạnh, 
ngài cũng đã đến Rajgir. Chuyện kể lại rằng tại đây, ngài đã gặp vua Bimbisara và đức 
vua ấn tượng với chàng trai trẻ đến nỗi người sẵn sàng chia nửa vương quốc của mình 

cho ngài. Nhưng Siddhartha rời khỏi thành phố, hứa với đức vua sẽ trở lại sau khi ngài 
tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Tu viện Jivekarmavan được coi là nơi 
ở yêu thích của Đức Phật. Rajgir cũng là nơi diễn ra Hội đồng Phật giáo đầu tiên. 
 
Một trong 80 ngôi chùa hòa bình trên thế giới, Vishwa Shanti Stupa ở Rajgir, được xây 
dựng vào năm 1965 trên đỉnh đồi Ratnagiri ở Rajgir và là một địa điểm Phật giáo nổi 
tiếng. Là một biểu tượng của hòa bình thế giới, ngôi chùa hiện lưu giữ bốn bức tượng 

vàng của Đức Phật. 
ĐỌC THÊM  

 

https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/saving-the-tiger-how-indias-successes-in-tiger-conservation-have-pitched-it-into-a-global-leadership-role/
http://bstdc.bih.nic.in/rajgir.htm
https://www.iccr.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/nalanda/rajgir.html
https://www.mea.gov.in/
https://www.fieo.org/


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

DƯỢC PHẨM ẤN ĐỘ - CÔNG THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG 
 
Ấn Độ là một đất nước nổi bật và phát triển nhanh chóng trong ngành dược phẩm toàn 
cầu. Tổng quy mô của ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ là ~ 43 tỷ đô và là một 

trong 3 thị trường hàng đầu thế giới. Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc gốc lớn nhất toàn 
cầu, chiếm 20% nguồn cung toàn cầu về số lượng, và cũng cung cấp 62% nhu cầu vắc-
xin toàn cầu. Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về sản xuất theo số lượng và thứ 10 về giá trị. 
100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cho phép theo lộ trình tự động dành 
cho các dự án dược đầu tư mới GI. 100% vốn FDI được cho phép cho các dự án dược 
đầu tư BI; trong đó 74% được cho phép theo lộ trình tự động và sau đó thông qua lộ 
trình được chính phủ phê duyệt. 

 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
ĐẶC KHU KINH TẾ ẤN ĐỘ 

 
Ấn Độ đang nổi lên như một trong những động lực của nền kinh tế toàn cầu và là điểm 
đến đầu tư lớn. Chương trình Đặc khu kinh tế Ấn Độ (SEZ) Ấn Độ cung cấp gói cạnh 
tranh tốt nhất. Thách thức hiện nay là làm thế nào để chống lại sự suy thoái toàn cầu 

mà không khiến nền kinh tế bị chững lại, và SEZ cung cấp nền tảng tốt nhất để tạo ra 
các hoạt động kinh tế và việc làm nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế cao. 
 

Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên ở châu Á công nhận tính hiệu quả của mô hình 
Khu chế xuất (EPZ) trong việc thúc đẩy xuất khẩu, với EPZ đầu tiên của châu Á được 
thành lập ở Kandla vào năm 1965. Nhằm khắc phục những thiếu sót do nhiều sự kiểm 
soát và giải phóng mặt bằng; không có cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới và chế độ tài 
khóa không ổn định và nhằm thu hút đầu tư nước ngoài lớn hơn ở Ấn Độ, Chính sách 

Đặc khu kinh tế (SEZs) được công bố vào tháng 4 năm 2000. Với tầm quan trọng của 
ngành EOU/SEZ, cục Thương mại nhận thấy cần thành lập Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu 

dành riêng cho ngành EOU & SEZ để phục vụ nhu cầu thúc đẩy xuất khẩu của họ. Về 
vấn đề này, các sáng kiến đã được Bộ Thương mại & Công nghiệp đưa ra và tham vấn 
với các EOU và SEZ khắp cả nước, và các yêu cầu liên quan đến luật pháp được tổng 
hợp. Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu cho EOU và SEZ (EPCES) được Bộ Thương mại & Công 
nghiệp thành lập vào tháng 1 năm 2003. 

 
 

ĐỌC THÊM  
 

https://t.co/jSRO33zimt?amp=1
https://www.epces.in/about-epces.php
https://www.investindia.gov.in/
https://indiainvestmentgrid.gov.in/
http://www.epces.in/updated-sez-act-rules.php
https://www.ibef.org/

