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TRONG SỐ NÀY 

 
• Chính sách Giáo 

dục Quốc gia 
nhằm mục đích 
giúp thế hệ hiện 
tại và tương lai 
“Sẵn sàng cho 

Tương lai”: Thủ 
tướng Modi    

 
• Nội các phê duyệt 

việc thành lập Cơ 

quan Tuyển dụng 
Quốc gia để thực 
hiện Kỳ thi Năng 

lực chung   
 

• Nông dân đã sẵn 

sàng trở thành 
doanh nhân, phù 
hợp với tầm nhìn 
tăng gấp đôi thu 
nhập của nông 
dân: Thủ tướng 

Modi   
 

• Atmanirbharta 
(Ấn Độ tự lực) 

trong Quốc phòng 

sẽ nâng cao vai 
trò cung cấp an 
ninh mạng của 
Ấn Độ ở khu vực 
Ấn Độ Dương: 
Thủ tướng Modi   

 

• Thủ tướng Modi 
ra mắt kết nối 
cáp ngầm với 
Quần đảo 
Andaman và 

Nicobar   
 
• Một năm phát 

triển tại Jammu 
và Kashmir  

 

 
 

 
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC GIA 

NHẰM MỤC ĐÍCH GIÚP THẾ HỆ 
HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI “SẴN 
SÀNG CHO TƯƠNG LAI”: THỦ 

TƯỚNG MODI 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu 
khai mạc tại Hội nghị Giáo dục Đại học 
vào ngày 7 tháng 8. Thủ tướng nói rằng 
Chính sách Giáo dục Quốc gia nhằm giúp 
thanh niên Sẵn sàng cho Tương lai trong 

khi tập trung vào Các Giá trị Quốc gia và 
Mục tiêu Quốc gia. Ông nói thêm rằng 
chính sách này đặt nền tảng cho Ấn Độ 
Mới, Ấn Độ của Thế kỷ 21, giáo dục và 
các kỹ năng cần thiết cho thanh niên để 
xây dựng Ấn Độ giàu mạnh, đưa đất 
nước lên tầm cao mới của sự phát triển 

và trao thêm quyền lực cho công dân Ấn 
Độ, giúp họ tiếp cận tối đa các cơ hội. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
NỘI CÁC PHÊ DUYỆT VIỆC THÀNH LẬP 
CƠ QUAN TUYỂN DỤNG QUỐC GIA ĐỂ 
THỰC HIỆN KỲ THI NĂNG LỰC CHUNG 

 
Mở đường cho một cuộc cải cách mang tính 
chuyển đổi trong quy trình tuyển dụng 
nhân viên chính phủ trung ương, Nội các 
đã phê duyệt việc thành lập Cơ quan Tuyển 
dụng Quốc gia (NRA) để thực hiện Kỳ thi 

Năng lực chung (CET). Thủ tướng Modi nói 

rằng Cơ quan Tuyển dụng Quốc gia là lợi 
ích cho hàng triệu người trẻ tuổi. Nhờ Kỳ 
thi Năng lực chung, nhiều kỳ thi sẽ bị loại 
bỏ và tiết kiệm thời gian quý báu cũng như 
các tài nguyên khác. Đây cũng sẽ là một 
động lực lớn thúc đẩy sự minh bạch. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 
NÔNG DÂN ĐÃ SẴN SÀNG TRỞ THÀNH 

DOANH NHÂN, PHÙ HỢP VỚI TẦM 
NHÌN TĂNG GẤP ĐÔI THU NHẬP  

CỦA NÔNG DÂN: THỦ TƯỚNG MODI 

Vào ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Modi đã 
khởi động Kế hoạch Ngành Trung tâm về 

cơ sở tài chính trong khuôn khổ Quỹ Cơ sở 
hạ tầng Nông nghiệp trị giá 1 nghìn tỷ 
rupee (317 nghìn tỷ đồng). Tầm nhìn của 
Thủ tướng Modi về #AatmaNirbharKrishi 
(Nông nghiệp tự lực) báo trước một bình 
minh mới cho ngành nông nghiệp ở Ấn Độ, 

thể hiện cam kết của chính phủ trong việc 

ủng hộ phúc lợi và an sinh xã hội bền vững 
cho nông dân Ấn Độ. 
 

 
ĐỌC THÊM 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=118
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=121
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/aatma-nirbhar-krishi/
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/aatma-nirbhar-krishi/
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=118
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=121


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Ra mắt Điều lệ 
thuế, đảm bảo 
tác phong làm 

việc công bằng, 
lịch sự và hợp lý 
cho người nộp 
thuế: Thủ tướng 
Modi  

 
• Cây cầu đường 

sắt cao nhất thế 
giới bắc qua sông 
Chenab ở Jammu 
và Kashmir sẽ đi 
vào hoạt động 
năm sau  

 

• Mỗi ngôi làng sẽ 
được kết nối với 
cáp quang (OFC) 
trong 1000 ngày 

tới: Thủ tướng 
Modi  

 

• “Make in India” 
và “Make for 

World” nên là 
khẩu hiệu, theo 
lời Thủ tướng 
Modi  

 

• Ảnh hưởng của 

thần Ram là toàn 
cầu, theo lời Thủ 
tướng Modi tại 
Ayodhya  

 

• Ấn Độ tiến về 

phía trước với 
"Atmanirbhar 
Bharat" (Ấn Độ 
tự lực)  

 

• Sứ mệnh Y tế số 
Quốc gia: Đảm 
bảo Dịch vụ Y tế 
cho Tất cả mọi 

người  
 

• Lễ kỷ niệm 74 
năm Ngày Độc 
lập tại Hà Nội  

 

• Kỳ họp Ủy ban 
hỗn hợp Ấn Độ-
Việt Nam lần thứ 
17   

 
 

 

ATMANIRBHARTA (ẤN ĐỘ TỰ LỰC) 
TRONG QUỐC PHÒNG SẼ NÂNG CAO 
VAI TRÒ CUNG CẤP AN NINH MẠNG 

CỦA ẤN ĐỘ Ở KHU VỰC ẤN ĐỘ 

DƯƠNG: THỦ TƯỚNG MODI 

 
Thủ tướng Modi đã phát biểu tại hội thảo 

về Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự lực) 
trong Sản xuất Quốc phòng qua hình thức 
trực tuyến vào ngày 27 tháng 8. Nhấn 
mạnh nhu cầu Atmanirbhar (tự lực) trong 
lĩnh vực Sản xuất Quốc phòng, Thủ tướng 
cho biết mục tiêu của đất nước là thúc đẩy 

sản xuất quốc phòng, phát triển công nghệ 
mới và giao nhiệm vụ quan trọng cho các 
công ty tư nhân trong lĩnh vực quốc phòng. 

Ông nói thêm rằng Ấn Độ có tiềm năng trở 
thành nhà cung cấp thiết bị quốc phòng 
đáng tin cậy. Điều này sẽ củng cố quan hệ 
đối tác chiến lược của Ấn Độ và tăng cường 

vai trò của Ấn Độ như một "nhà cung cấp 
an ninh mạng" ở khu vực Ấn Độ Dương. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

THỦ TƯỚNG MODI RA MẮT KẾT NỐI 
CÁP NGẦM VỚI QUẦN ĐẢO ANDAMAN 

VÀ NICOBAR 

 

Vào ngày 10 tháng 8, qua hình thức trực 
tuyến, Thủ tướng Modi đã khánh thành 

tuyến cáp quang biển (OFC) kết nối quần 
đảo Andaman và Nicobar với đất liền. Từ 
kinh doanh dễ dàng đến thúc đẩy giáo dục 
kỹ thuật số, việc ra mắt cáp quang biển tới 
đảo Andaman & Nicobar sẽ thúc đẩy các 

lĩnh vực khác nhau tại vùng lãnh thổ này. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

Một năm phát triển tại Jammu và Kashmir 
 

Ngày 5 tháng 8 năm 2020 đánh dấu tròn một năm 
xác lập vùng lãnh thổ liên bang Jammu và 

Kashmir và vũng lãnh thổ liên bang Ladakh sau 
khi bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp Ấn Độ, mang 
lại một kỷ nguyên mới về quản trị tốt, kinh tế-xã 

hội công bằng và phát triển kinh tế trong Lãnh thổ 
Liên bang. Mời quý vị xem những điểm nổi bật 
trong một năm hành trình phát triển bao trùm và 
quản trị minh bạch của toàn khu vực. 
#Mộtnămpháttriển 
 

ĐỌC THÊM 

 

 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1649031
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=119
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/jammu-and-kashmir/
https://transformingindia.mygov.in/?sector=OTcz&type=en#scrolltothis
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1649031
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=119
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/jammu-and-kashmir/


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Đại sứ gặp Ủy 
viên Bộ Chính trị 
& Thường trực 

Ban Bí thư, Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam  

 
• Đại sứ mời các 

cựu Đại sứ Việt 

Nam tại Ấn Độ dự 

tiệc trưa  
 

• Đại sứ gặp Viện 
trưởng Viện 

Chiến lược Quốc 
phòng (IDS) Việt 
Nam  

 

• Đại sứ thăm Viện 

Nghiên cứu Quản 
lý Kinh tế Trung 
ương (CIEM), 
Việt Nam  

 

• Quan hệ Đối tác 

Phát triển Ấn Độ-
Việt Nam trong 
lĩnh vực Kết nối 
số  

 

• Truyền thông Việt 

Nam phỏng vấn 
Đại sứ  

 

• Đại sứ Ấn Độ 

hoan nghênh 
quan hệ đối tác 
với Việt Nam  

 

• Chương trình e-

ITEC chủ đề 
"Chính sách trong 
thời kỳ đại dịch" 
tại Cục Nghiên 
cứu và Phát triển 
Công an (BPRD)  

 

• Ngày Quốc tế Sư 
tử  

 

• Ngày Quốc tế Voi  
 

• Sau loài hổ, sư tử 
và cá heo sẽ có 

các dự án bảo tồn  
 
 
 

 

CÂY CẦU ĐƯỜNG SẮT CAO NHẤT THẾ 
GIỚI BẮC QUA SÔNG CHENAB Ở 
JAMMU VÀ KASHMIR SẼ ĐI VÀO  

HOẠT ĐỘNG NĂM SAU 

Cây cầu đường sắt cao nhất thế giới bắc 
qua sông Chenab ở Jammu và Kashmir sẽ 
đi vào hoạt động năm sau và kết nối vùng 
Thung lũng với phần còn lại của Ấn Độ 
bằng tàu hỏa lần đầu tiên vào năm 2022. 
Gói hỗ trợ này nhằm tăng cường cơ sở hạ 

tầng kinh tế xã hội và cân bằng sự phát 
triển khu vực của Jammu và Kashmir. Đây 
là cây cầu đường sắt cao nhất thế giới và 
tốc độ gió tối đa trong thiết kế của cây cầu 
là 266 km/h. #Mộtnămpháttriển 

 
ĐỌC THÊM 

 

 

RA MẮT ĐIỀU LỆ THUẾ, ĐẢM BẢO TÁC 
PHONG LÀM VIỆC CÔNG BẰNG, LỊCH 

SỰ VÀ HỢP LÝ CHO NGƯỜI NỘP 
THUẾ: THỦ TƯỚNG MODI 

 
Vào ngày 13 tháng 8, Thủ tướng Narendra 
Modi đã ra mắt nền tảng “Thuế minh bạch - 
Tôn vinh sự 
trung thực” 
qua hình thức 
trực tuyến. 

Phát biểu 
nhân dịp này, 
ông cho rằng 

quá trình Đổi 
mới cơ cấu ở 
đất nước hiện 

nay đã đạt 
tầm cao mới. 
Thủ tướng 
cho biết nền tảng “Thuế minh bạch - Tôn 
vinh sự trung thực” ra đời nhằm đáp ứng 
yêu cầu đối với hệ thống thuế thế kỷ XXI. 
Ông nói thêm rằng nền tảng này có những 

cải cách lớn như Đánh giá ẩn danh, Kháng 
nghị ẩn danh và Điều lệ cho Người nộp thuế. 
 

ĐỌC THÊM 

 

 
MỖI NGÔI LÀNG SẼ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI CÁP QUANG (OFC)  

TRONG 1000 NGÀY TỚI: THỦ TƯỚNG MODI 
 

“Trong 1000 ngày tới, mọi ngôi làng trên cả nước 
sẽ được kết nối với cáp quang”, Thủ tướng Modi nói 
trong bài phát biểu kỷ niệm 74 năm Ngày Độc lập 
của Ấn Độ. Thủ tướng nói rằng Sự tham gia của các 
vùng nông thôn Ấn Độ và các làng ở Ấn Độ trong 
kế hoạch Ấn Độ Số là rất quan trọng đối với sự phát 
triển cân bằng của Ấn Độ. Để thực hiện điều này, 

Ấn Độ nhanh chóng mở rộng mạng lưới cáp quang 
của mình. Mạng lưới này sẽ đến với tất cả 600.000 

ngôi làng trong 1.000 ngày. 
ĐỌC THÊM 

 

 
 “MAKE IN INDIA” VÀ “MAKE FOR WORLD” NÊN LÀ KHẨU HIỆU,  

THEO LỜI THỦ TƯỚNG MODI 
 
Phát biểu trước cả nước từ thành lũy của Pháo đài 
Đỏ nhân Ngày Độc lập thứ 74, Thủ tướng Modi đã 
nói về các vấn đề khác nhau, từ cách đối phó đại 

dịch Covid-19, các biện pháp thúc đẩy sản xuất 
trong nước theo chương trình Aatmanirbhar Bharat 
Abhiyan (Ấn Độ tự lực), đến các bước để phục hồi 
nền kinh tế tập trung vào tầng lớp trung lưu. Hơn 

1,3 tỷ người dân Ấn Độ đã quyết định trở nên 
‘Aatmanirbhar’ (tự lực) giữa đại dịch vi rút corona. 
“Trở nên Aatmanirbhar (tự lực)’ là điều bắt buộc. 

Tôi tin tưởng rằng Ấn Độ sẽ hiện thực hóa giấc mơ 
này. Tôi tin khả năng, sự tự tin và tiềm năng của những người Ấn Độ đồng hương của 
tôi. Một khi chúng ta quyết định làm điều gì, chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi 
đạt được mục tiêu đó”, theo lời Thủ tướng Modi. 

ĐỌC THÊM  
 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/docs/1598944462Chenab%20Railway%20Bridge.pdf
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=120
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1646111
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1646083


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Hồ Dal- Địa điểm 
toát lên sự lãng 
mạn ở Jammu và 

Kashmir   

 
• Năng lượng tái 

tạo- Tạo một thế 
giới bền vững    

 

 

   

 

 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 
CHÚNG TÔI! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ẢNH HƯỞNG CỦA THẦN RAM LÀ TOÀN 
CẦU, THEO LỜI THỦ TƯỚNG MODI 

TẠI AYODHYA 

Phát biểu tại Ayodhya, sau Lễ thờ cúng đất 

đai (Bhoomi Pujan) tại đền thần Ram, Thủ 
tướng Modi đã đề cập đến một số quốc gia, 

nơi thần Ram được tôn kính. Ông nói rằng 
ảnh hưởng của thần Ram là toàn cầu và 
một ngôi đền thờ thần Ram lớn ở Ayodhya 
sẽ giới thiệu di sản phong phú của văn hóa 
Ấn Độ với thế giới. Thủ tướng Modi nói 
thêm rằng đền Ram sẽ luôn truyền cảm 
hứng cho toàn nhân loại. Hiểu được điều 

này, ông cho biết hệ thống đền thờ thần 
Ram đang được xây dựng để kết nối những 
địa điểm mà thần Bhagwaan Ram ghé 
thăm. 

ĐỌC THÊM 

 

 

ẤN ĐỘ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC VỚI 
"ATMANIRBHAR BHARAT"  

 (ẤN ĐỘ TỰ LỰC) 
 

Chính phủ Trung ương đã lãnh đạo trong 
việc quản lý và ứng phó COVID-19 một 
cách chọn lọc, ưu tiên, chủ động thích ứng 
và hợp tác, cùng với các chính phủ tiểu 
bang/lãnh thổ liên bang. Là một phần 
trong nỗ lực không ngừng hướng tới việc 
ngày càng tăng cường và củng cố cơ sở hạ 

tầng y tế trên toàn quốc, các quyết định 
chính sách khác nhau đã được thực hiện 
thường xuyên. Biến đại dịch thành cơ hội 

phát triển thị trường nội địa để sản xuất 
thiết bị y tế, cùng với nỗ lực kết hợp của 
Bộ Y tế & Phúc lợi Gia đình, Bộ Dệt may, 

Bộ Dược phẩm, Cục Xúc tiến Công thương 
nội địa (DPIIT), Tổ chức Nghiên cứu và 
Phát triển Quốc phòng (DRDO) và các tổ 
chức khác, Ấn Độ đã tăng cường năng lực 
sản xuất của chính mình.  

 
Tinh thần “Make in India” gắn liền với 
chương trình Atmanirbhar Bharat Abhiyaan 

(Ấn Độ tự lực) đã mang lại khả năng phục 
hồi và khả năng tự cung cấp các thiết bị y 
tế khác nhau bao gồm cả đồ bảo hộ PPE 
cho đất nước. 
 

ĐỌC THÊM 

 
SỨ MỆNH Y TẾ SỐ QUỐC GIA:  
ĐẢM BẢO DỊCH VỤ Y TẾ CHO  

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 
 

Giữa đại dịch COVID-19, cách tiếp cận tích 
cực và có chọn lọc của Ấn Độ đã giúp 
chương trình “Atmanirbhar (tự lực)” của 
đất nước có một vị trí trong bài phát biểu 
của Thủ tướng vào Ngày Độc lập lần thứ 

74, khi ông nêu bật những thành tựu của 
chính quyền Trung ương trong lĩnh vực y 
tế. Thông báo về Sứ mệnh Y tế số Quốc 

gia, Thủ tướng cho biết rằng mã số định 
danh ID y tế duy nhất sẽ được cung cấp 
cho mọi công dân, bao gồm thông tin chi 
tiết về các bệnh, chẩn đoán, báo cáo, 

thuốc, v.v., trong cơ sở dữ liệu chung 
thông qua một mã số định danh duy nhất. 

 
ĐỌC THÊM  

 

 
LỄ KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY ĐỘC LẬP 

TẠI HÀ NỘI 
 

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, Đại sứ 
quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 

74 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ. Do tình 

hình dịch COVID, lễ kỷ niệm được tổ chức 
trực tuyến. Dưới đây là vài điểm nhấn. 
 
 

Web  Embassy Of India 

  IndiaInVietnam 

 AmbHanoi 

  Instagram 

 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3260082604058067/?sfnsn=mo
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1645751
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1646049
https://www.indembassyhanoi.gov.in/event_detail/?eventid=358
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.indembassyhanoi.gov.in/event_detail/?eventid=358
https://www.ffo.gov.in/en
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1646049


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỲ HỌP ỦY BAN HỖN HỢP  
ẤN ĐỘ-VIỆT NAM LẦN THỨ 17 

 
Kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Ấn 

Độ-Việt Nam dưới sự đồng chủ trì của Tiến 
sĩ S. Jaishankar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
Ấn Độ và Ngài Phạm Bình Minh, Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam 
đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 
2020 qua hình thức trực tuyến.  
 

 

Hai Bộ trưởng đã đánh giá những phát triển 
gần đây trong quan hệ Đối tác Chiến lược 
Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam và thảo luận lộ 
trình tương lai của mối quan hệ sâu rộng 
giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi các 
vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng 
quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch 

COVID-19 bùng phát. Hai nhà lãnh đạo 
nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn 

đa phương, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, nơi Ấn Độ và Việt Nam sẽ đồng 
thời là thành viên không thường trực vào 
năm 2021. 
 

 
ĐỌC THÊM  

 

 

ĐẠI SỨ GẶP ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ 
& THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ, ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Đại sứ chào xã 
giao Ủy viên Bộ 
Chính Trị, 
Thường trực 
Ban Bí Thư của 
Ban Chấp Hành 
Trung Ương 

Đảng Cộng Sản 
Việt Nam, Ngài Trần Quốc Vượng vào ngày 
4 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội và trao đổi 

những vấn đề hợp tác sâu rộng giữa Việt 
Nam và Ấn Độ. Hai bên nhấn mạnh cam 
kết chung của hai nước trong việc thúc đẩy 

quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện 
bằng cách vượt qua cuộc khủng hoảng đại 
dịch Covid-19 và tạo ra các cơ hội hợp tác 
mới. 

ĐỌC THÊM  
 

 
ĐẠI SỨ MỜI CÁC CỰU ĐẠI SỨ  

VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ DỰ TIỆC TRƯA 
 
Đại sứ mời tiệc trưa Ngài Nguyễn Dy Niên, 

cựu Bộ trưởng ngoại giao và một nhóm các 
cựu Đại sứ và các nhà ngoại giao đã từng 

phục vụ tại Ấn Độ trong hơn 4 thập niên 
qua. Họ đã chứng kiến và đóng góp cho 
tình hữu nghị vĩ đại ngày càng bền chặt 
hơn giữa hai nước trong những năm qua. 
Những nhà ngoại giao này là một phần của 
những khoảng khắc lịch sử trong quan hệ 

giữa hai nước. Cựu Bộ trưởng ngoại giao 
Nguyễn Dy Niên đã từng học tập tại Ấn Độ 

và là phiên dịch 
viên tiếng Hindi 
cho Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong 
chuyến thăm 

của Người tới 
Ấn Độ năm 
1958. Những 
câu chuyện của 

họ cùng với tình cảm hữu nghị nồng ấm 
giữa hai bên thật sự là nguồn cảm hứng lớn 
lao. 

ĐỌC THÊM 
 

 
ĐẠI SỨ GẶP VIỆN TRƯỞNG VIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG (IDS) VIỆT NAM 

 

Đại sứ gặp Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt 
Nam (IDS), Đại tá Vũ Cương Quyết vào ngày 6 tháng 8 

năm 2020. Hai bên trao đổi quan điểm về quan hệ đối 
tác quốc phòng song phương Ấn Độ-Việt Nam, cùng với 
các vấn đề trong khu vực và trên thế giới mà hai bên 
cùng quan tâm. IDS là một trong những viện nghiên cứu 
hàng đầu Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng và có quan 

hệ trao đổi với Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng 
Manohar Parrikar của Ấn Độ (MP-IDSA). 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=125
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3256039667795694
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3258424990890495
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3260916093974718/?sfnsn=mo
https://pmjdy.gov.in/
https://www.isolaralliance.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ĐẠI SỨ THĂM VIỆN NGHIÊN CỨU 
QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

(CIEM), VIỆT NAM 

Đại sứ Pranay Verma gặp Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

(CIEM) của Việt Nam, T.S. Trần Thị Hồng 
Minh, vào ngày 17 tháng 8 năm 2020 và 
trao đổi chi tiết quan điểm về quan hệ đối 
tác kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam. CIEM 
là viện nghiên cứu hàng đầu của Chính phủ 
Việt Nam tập trung nghiên cứu vấn đề kinh 

tế. Đại sứ giới thiệu về các biện pháp Chính 
phủ Ấn Độ đang thực hiện, bao gồm tầm 
nhìn #ẤnĐộtựlực #AatmaNirbharBharat, 
nhằm chuyển đổi kinh tế-xã hội Ấn Độ và 
tạo cơ hội cho các đối tác thân thiết như 
Việt Nam. Đại sứ cũng hy vọng CIEM sẽ 
tích cực hỗ trợ xây dựng một tầm nhìn lâu 

dài cho hợp tác kinh tế giữa Ấn Độ và Việt 
Nam. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

QUAN HỆ ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN ẤN 
ĐỘ-VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC  

KẾT NỐI SỐ 

 
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, Đại sứ 

Pranay Verma và ông Vũ Văn San, Giám 
đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn 
Thông (PTIT) của Việt Nam đã ký Phụ Lục 
của Thỏa Thuận về việc thực hiện một dự 
án xây dựng trung tâm quốc gia về Đào tại 
CNTT tiên tiến tại PTIT, cơ sở trong thành 
phố Hồ Chí Minh bằng khoản hỗ trợ trị giá 

1.08 triệu đô la Mỹ của Ấn Độ trong Quỹ 
Hợp Tác ASEAN-Ấn Độ. Dự án này được 
thực hiện bởi Trung Tâm phát triển tin học 

tiên tiến (CDAC), tổ chức nghiên cứu và 
phát triển hàng đầu của Ấn Độ trong cuộc 
cách mạng CNTT tại nước này. Phát biểu 

tại sự kiện, Đại Sứ nhắc đến những thành 
tựu trong quan hệ đối tác phát triển của Ấn 
Độ tại Việt Nam và nhấn mạnh kết nối số, 
thông qua trung tâm CNTT sắp được xây 
dựng, sẽ là ưu tiên trong quan hệ đối tác 
phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam. 
 

ĐỌC THÊM  

 

TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM PHỎNG VẤN ĐẠI SỨ 

 
Ngày 7 tháng 8, Đại sứ Pranay Verma đã được bốn cơ quan truyền thông của Việt Nam 
phỏng vấn - VOV1, VTC, VOV5 và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - về một loạt 
vấn đề liên quan đến quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, biện pháp kinh tế - xã hội của Ấn Độ đối 
với COVID-19 và tầm nhìn của #AatmaNirbharBhaarat (Ấn Độ tự lực). 
 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3292225260843801/?sfnsn=mo
https://www.indembassyhanoi.gov.in/event_detail/?eventid=352
https://www.indembassyhanoi.gov.in/event_detail/?eventid=357
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

ĐẠI SỨ ẤN ĐỘ HOAN NGHÊNH QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
VỚI VIỆT NAM 

 
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ 

Pranay Verma đánh giá cao mối quan hệ đối tác ngày 
càng bền chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam. Đại sứ nói rằng 
quy mô của quá trình chuyển đổi sang một tầm nhìn 'Ấn 
Độ Mới' của Thủ tướng Narendra Modi sẽ nâng cao khả 
năng và tạo ra nhu cầu, mang lại cơ hội lớn cho các đối 
tác của Ấn Độ, trong đó có Việt Nam. Ấn Độ cam kết 
đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên tầm cao 

mới phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia của hai 
nước. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH E-ITEC CHỦ ĐỀ "CHÍNH SÁCH TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH" 

TẠI CỤC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG AN (BPRD) 

Chương trình e-ITEC kéo dài hai ngày về "Chính sách trong thời kỳ đại dịch" tại Cục 
Nghiên cứu và Phát triển Công an (BPRD) do Bộ Ngoại giao tổ chức từ ngày 10 đến 11 
tháng 8. Một đoàn đại biểu của Bộ Công an Việt Nam đã tham gia phiên họp trực tuyến 

này. 
ĐỌC THÊM 

 

 
NGÀY QUỐC TẾ SƯ TỬ 

Ngày Quốc tế Sư tử được tổ chức hàng năm 
vào ngày 10 tháng 8 nhằm nâng cao nhận 
thức về sự suy giảm số lượng sư tử và bảo 
vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Loài 
động vật lớn họ mèo này được liệt kê là loài 

có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ của 
IUCN. Ở Ấn Độ, sư tử hiện có thể tìm thấy 
trong các khu bảo tồn và vùng đồng quê 

tại Saurashtra, bang Gujarat. Theo số liệu 
mới nhất, Ấn Độ ghi nhận mức tăng cao 
nhất từ trước đến nay, 29%, về số lượng 

sư tử tại đất nước này, từ 523 con vào năm 
2015 lên 674 con năm 2020. Thành công 
trong việc bảo tồn còn nhờ sự tham gia của 
người dân, việc sử dụng công nghệ, gia 
tăng số lượng con mồi, giảm thiểu xung 
đột giữa người và sư tử, v.v. 
 

 
NGÀY QUỐC TẾ VOI 

Ngày Quốc tế Voi được tổ chức vào ngày 
12 tháng 8 hàng năm nhằm giúp mọi người 
hiểu tầm quan trọng của việc bảo tồn và 
bảo vệ loài voi khổng lồ. Ấn Độ đang hỗ trợ 
bảo tồn hơn 60% số voi châu Á trên toàn 

cầu, ước tính khoảng 29.964 con theo điều 
tra năm 2017 của Project Elephant (Dự án 
Voi). 30 khu bảo tồn voi được các bang Ấn 

Độ công nhận. Ấn Độ cũng đã thực hiện 
một số sáng kiến và thiết lập các tiêu 
chuẩn để bảo tồn voi châu Á. Khu bảo tồn 

voi đầu tiên của Ấn Độ là Khu bảo tồn voi 
Singhbhum, được thành lập vào năm 2001 
ở Jharkhand. Ngày nay Ấn Độ có 30 khu 
bảo tồn Voi, với diện tích khoảng 65.000 
km vuông ở 14 tiểu bang. 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=44
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32887/eITEC_Indian_Technical_and_Economic_Cooperation_programme_on_quotPolicing_during_Pandemic_Timesquot_at_Bureau_of_Police_Research_and_Development_BPRD
https://www.makeinindia.com/
https://www.mea.gov.in/
https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=44


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SAU LOÀI HỔ, SƯ TỬ VÀ CÁ HEO SẼ CÓ  
CÁC DỰ ÁN BẢO TỒN 

 
Tiếp theo các chương trình bảo tồn thành công gồm Dự án 

Hổ và Dự án Voi, Ấn Độ sẽ có thêm hai chương trình tương 
tự, Dự án Cá heo và Dự án Sư tử, để bảo vệ các loài này 
trong môi trường sống tự nhiên một cách tổng thể. Nhấn 
mạnh rằng đất nước cam kết thúc đẩy và bảo tồn sự đa dạng 
sinh học, Thủ tướng Modi cho biết "Ấn Độ đã cho thấy hành 
trình hướng tới phát triển là có thể thực hiện được bằng cách 
cân bằng môi trường." 

 
ĐỌC THÊM  

 

 
HỒ DAL- ĐỊA ĐIỂM TOÁT LÊN SỰ LÃNG MẠN Ở JAMMU VÀ KASHMIR 

Một trong những điểm tham quan tráng lệ và nổi tiếng nhất ở Srinagar là hồ Dal. Ẩn 
mình dưới chân núi Shridhara, làn nước lấp lánh của hồ Dal là một cảnh đẹp đáng để 
chiêm ngưỡng. Nằm trong bối cảnh đậm chất điện ảnh của dãy núi Pir Panjal, hồ Dal 
toát lên vẻ yên bình và lãng mạn. Hồ được điểm xuyết bởi những ngôi nhà bè được trang 
trí bằng những nét chạm khắc gỗ phức tạp và những chiếc thuyền shikara đầy màu sắc 
(là loại thuyền gỗ hẹp giống như thuyền gondola ở Venice). Du khách có thể thuê những 
nhà bè này, một số rất sang trọng, và tận hưởng vài giờ chèo thuyền trong hồ. Hãy nhớ 

để ý tìm những người bán hoa và rau trên những chiếc thuyền tương tự vì họ cũng bán 
đồ cho khách du lịch. Ngoài ra nơi này cũng có rất nhiều nhà hàng nổi và studio chụp 
ảnh. 

ĐỌC THÊM  

 

 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO- TẠO MỘT THẾ GIỚI BỀN VỮNG 

 
Ấn Độ có kế hoạch mở rộng quy 
mô năng lượng tái tạo lớn nhất 
trên toàn cầu. Các mục tiêu về 
năng lượng tái tạo của Chính 

phủ đang giúp #NewIndia (Ấn 
Độ mới) đạt được tiến bộ đáng 
kể nhằm đạt mục tiêu 100% 
điện khí hóa nông thôn. Năm 
2019, Ấn Độ được xếp là thị 
trường năng lượng tái tạo hấp 
dẫn thứ tư trên thế giới. Ấn Độ 

đã đặt ra mục tiêu đầy tham 
vọng là 450 GW điện tái tạo vào 
năm 2030. Đây là kế hoạch mở 

rộng quy mô lớn nhất thế giới về năng lượng tái tạo. Tối đa 100% vốn FDI sẽ được đổ 
vào theo lộ trình tự động đối với các dự án sản xuất và phân phối năng lượng tái tạo 
theo quy định của Luật Điện lực năm 2003. 

 
ĐỌC THÊM 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-tiger-lion-dolphin-to-get-projects-for-conservation/articleshow/77569054.cms
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