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TRONG SỐ NÀY 

 
• Thủ tướng kêu 

gọi đảm bảo 
chuẩn bị chu đáo 
như đợt bầu cử 
trong việc phân 
phối vắc xin 

COVID-19   

 
• Phát biểu đặc 

biệt của Thủ 
tướng Modi với cả 

nước   
 

• Tương lai sẽ được 
định hình bởi các 
tổ chức đầu tư 

vào khoa học và 
đổi mới: Thủ 
tướng Modi   

 

• Ngành năng 

lượng của Ấn Độ 
sẽ xoay quanh 
tăng trưởng, thân 
thiện và quan 
tâm đến môi 
trường, theo Thủ 

tướng   
 

• Các cải cách ở Ấn 
Độ cho thấy cam 
kết của Ấn Độ đối 
với an ninh lương 

thực toàn cầu, 
theo Thủ tướng   

 

• Học kỹ năng, rèn 
lại kỹ năng và 

nâng cao kỹ năng 
là nhu cầu cấp 
thiết: Thủ tướng   

 

• Tham nhũng qua 

nhiều thế hệ là 
trở ngại lớn cho 
sự tiến bộ của đất 
nước: Thủ tướng    

 

 
THỦ TƯỚNG KÊU GỌI ĐẢM BẢO CHUẨN BỊ CHU ĐÁO NHƯ ĐỢT BẦU CỬ TRONG 

VIỆC PHÂN PHỐI VẮC XIN COVID-19 
 

Vào ngày 17 tháng 10, Thủ tướng Narendra Modi 

đánh giá tình hình đại dịch Covid-19 trong nước và 

việc chuẩn bị cho việc cung cấp, phân phối và quản 
lý vắc xin. Ba loại vắc xin đang trong giai đoạn phát 
triển tiếp theo ở Ấn Độ, trong đó có 2 loại ở giai 
đoạn II và một loại ở giai đoạn III. Trong nỗ lực giúp 
đỡ cộng đồng toàn cầu, Thủ tướng chỉ đạo Ấn Độ 
không nên giới hạn nỗ lực của mình ở khu vực láng 

giềng mà cần vươn ra toàn thế giới trong việc cung 
cấp vắc xin, thuốc men và nền tảng CNTT cho hệ 

thống phân phối vắc xin. Thủ tướng chỉ đạo thêm rằng do phạm vi địa lý và sự đa dạng 
của đất nước, cần đảm bảo việc tiếp cận vắc xin nhanh chóng. Ông nhấn mạnh tiếp tục 
giãn cách xã hội, có hành vi ứng xử phù hợp thời Covid như đeo khẩu trang, thường 
xuyên rửa tay và giữ gìn vệ sinh, v.v. đặc biệt là trước mùa lễ hội sắp tới. 

ĐỌC THÊM  

 

 
PHÁT BIỂU ĐẶC BIỆT CỦA  

THỦ TƯỚNG MODI VỚI CẢ NƯỚC 
 

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước 
cả nước, Thủ tướng Narendra Modi đã nhiệt 
thành kêu gọi tất cả người dân không mất 
cảnh giác và tự mãn trong cuộc chiến 
chống lại đại dịch COVID vẫn đang tiếp 
diễn. Thủ tướng cho biết mặc dù việc 
phong tỏa đã được dỡ bỏ nhưng không có 

nghĩa là vi-rút corona bị xóa sổ. Ông đánh 
giá cao tình 

hình được cải 
thiện trên cả 
nước, hoạt 
động kinh tế 
đang trở lại 

bình thường 
và người dân 
bắt đầu rời 
khỏi nhà để 
hoàn thành 
trách nhiệm 

của mình. 
Ông cho biết 
Ấn Độ đang ở trong trạng thái tốt hơn nhờ 

nỗ lực của mọi người dân Ấn Độ trong 7-8 
tháng qua và không nên để tình hình xấu 
đi. Thủ tướng lưu ý rằng tỷ lệ phục hồi 
trong nước đã được cải thiện và tỷ lệ tử 

vong thấp. Ông kêu gọi người dân cảnh 
giác trong khi hoàn thành công việc của 
mình. 

ĐỌC THÊM 
 

 
TƯƠNG LAI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH BỞI 
CÁC TỔ CHỨC ĐẦU TƯ VÀO KHOA HỌC 

VÀ ĐỔI MỚI: THỦ TƯỚNG MODI 

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị 

thường niên Grand Challenges 2020, Thủ 

tướng Modi cho biết tương lai sẽ được định 
hình bởi các tổ chức đầu tư vào khoa học 
và đổi mới. Ông nói rằng những lợi ích của 
khoa học và đổi mới có thể được gặt hái 
vào đúng thời điểm bằng cách đầu tư tốt 
trước tiên, thay vì có một cách tiếp cận 
thiển cận. Ông nói thêm rằng khoa học sẽ 

không bao giờ phát triển trong các căn 
hầm và Chương trình Grand Challenges 
(tạm dịch Thử thách lớn) hiểu rất rõ điều 
này. Ông khen ngợi quy mô của chương 
trình này khi một số quốc gia đã tham gia 
trên toàn cầu và giải quyết các vấn đề đa 

dạng như Kháng thuốc kháng sinh, Sức 

khỏe bà mẹ và trẻ em, Nông nghiệp, Dinh 
dưỡng, WaSH - (Nước, Kháng khuẩn và Vệ 
sinh), và nhiều vấn đề khác. Thủ tướng kêu 
gọi tiếp tục tinh thần hợp tác để trao quyền 
cho cá nhân và vì phúc lợi tập thể. 
 

ĐỌC THÊM 
  

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1665476
https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-special-address-to-the-nation/?comment=disable
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3502217956511196/?sfnsn=mo


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Ấn Độ là điểm 
đến ưa thích của 
Đầu tư Trực tiếp 

Nước ngoài  

 
• Ấn Độ tái đắc cử 

Chủ tịch Liên 
minh Năng lượng 
Mặt trời Quốc tế 

hai năm nữa  

 
• Tăng trưởng lĩnh 

vực sản xuất đưa 
Ấn Độ vào top 3 
nền kinh tế mới 

nổi   
 

• Phát hành tem kỷ 
niệm 75 năm 
thành lập Liên 

Hợp Quốc   
 

• Tư liệu sản xuất: 

Xây dựng Ấn Độ 
cho ngày mai   

 

• Jantar Mantar: 
Minh chứng cho 
năng lực thiên 
văn và lý thuyết 

vũ trụ học   
 

• Ấn Độ, Việt Nam 
cần tăng cường 
quan hệ thương 

mại để tương 
xứng với tiềm 

năng   
 

• Đại sứ tưởng 

niệm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Khu 
di tích Kim Liên   

 

• Đại sứ quán Ấn 

Độ tiếp cận tỉnh 
Yên Bái    

 

• Đại sứ gặp viện 
nghiên cứu quốc 

phòng Việt Nam   
 

• Hội thảo Báo chí 
và Truyền thông 
tại COVID-19: 

Góc nhìn từ Việt 
Nam và Ấn Độ   
 

 

NGÀNH NĂNG LƯỢNG CỦA ẤN ĐỘ SẼ XOAY QUANH TĂNG TRƯỞNG, THÂN 
THIỆN VÀ QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG, THEO THỦ TƯỚNG 

 
Ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp xúc với 

Giám đốc điều hành (CEO) các công ty dầu khí hàng đầu 
trong sự kiện thường niên do NITI Aayog và Bộ Dầu hỏa và 
Khí đốt tự nhiên tổ chức. Trong buổi tiếp xúc, Thủ tướng 
nhấn mạnh rằng năng lượng là trung tâm của sự phát triển 
con người, đó là lý do tại sao các cuộc trò chuyện xung 
quanh lĩnh vực năng lượng lại quan trọng. Ông nói rằng cốt 
lõi trong chính sách của chính phủ là cung cấp khả năng tiếp 

cận năng lượng sạch một cách công bằng, với giá cả phải chăng và bền vững cho tất cả 
người dân Ấn Độ, và đất nước đã áp dụng cách tiếp cận tích hợp. Ông nhấn mạnh rằng 
với việc chính phủ thực hiện một loạt các chính sách để biến Ấn Độ trở thành một điểm 

đến đầu tư hấp dẫn, sẽ có những cơ hội to lớn trong lĩnh vực năng lượng ở Ấn Độ. Ấn 
Độ hiện cho phép 100% vốn FDI vào các dự án thăm dò và sản xuất, và cho phép 49% 
vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp lọc dầu theo lộ trình tự động. Thủ tướng cũng cho biết 

thêm, trong khuôn khổ Chính sách Láng giềng trước tiên của Ấn Độ, phát triển các hành 
lang năng lượng với các nước láng giềng được ưu tiên vì lợi ích chung. 

ĐỌC THÊM  
 

 
CÁC CẢI CÁCH Ở ẤN ĐỘ CHO THẤY 

CAM KẾT CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI  
AN NINH LƯƠNG THỰC TOÀN CẦU, 

THEO THỦ TƯỚNG 
 
Thủ tướng 

Modi đã 
phát hành 

trực tuyến 
đồng xu 
kỷ niệm 

mệnh giá 75 Rs (VND 23,000) để đánh dấu 
Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập FAO (Tổ chức 
Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 

Quốc) vào ngày 16 tháng 10. Ông đã dành 
cho đất nước 17 giống cây trồng mới được 
phát triển theo phương pháp nhân giống 
đa dạng sinh học (biofortification). Phát 
biểu nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời tới tất 
cả những ai trên thế giới đang không 
ngừng nỗ lực xóa bỏ nạn suy dinh dưỡng. 

Ông nói Kisan Saathi (nông dân) của Ấn Độ 
- Annadata (người trồng trọt) của Ấn Độ; 
các nhà sản xuất ngũ cốc thực phẩm, các 
nhà khoa học nông nghiệp, các Anganwadi 
ASHA (nhân viên phúc lợi xã hội), các nhân 
viên y tế của đất nước, là nền tảng của 
phong trào chống suy dinh dưỡng. Trong 

khi họ lấp đầy vựa lúa của Ấn Độ bằng 
thành quả lao động chăm chỉ, họ cũng giúp 
chính phủ tiếp cận những người nghèo 
nhất trong số những người nghèo. Ông nói 
thêm, nhờ những nỗ lực này, Ấn Độ đang 
chiến đấu mạnh mẽ chống lại nạn suy dinh 

dưỡng ngay cả trong cuộc khủng hoảng 

corona. Thủ tướng cho biết trong những 
năm qua, FAO đã giúp tăng sản lượng nông 
nghiệp và xóa đói trên toàn thế giới, bao 
gồm cả Ấn Độ, và đóng một vai trò to lớn 
trong việc tăng cường dinh dưỡng, và nỗ 
lực của tổ chức này nhận sự kính trọng của 

hơn 1,3 tỷ dân Ấn Độ. 
ĐỌC THÊM 

 

 
HỌC KỸ NĂNG, RÈN LẠI KỸ NĂNG VÀ 

NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀ NHU CẦU CẤP 
THIẾT: THỦ TƯỚNG 

 

Phát biểu tại Hội nghị Chuyển đổi thế kỷ 
2020 của Đại học Mysore vào ngày 19 
tháng 10 thông qua hình thức trực tuyến, 
Thủ tướng Narendra Modi cho biết những 
nỗ lực không ngừng đang được thực hiện 

để hệ thống giáo dục của Ấn Độ đáp ứng 
nhu cầu của thế kỷ 21, trong đó việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng và cải cách hệ thống 
được chú trọng đặc biệt. Thủ tướng cho 
biết các nỗ lực liên tục về định tính và định 
lượng đang được thực hiện để biến Ấn Độ 
thành một trung tâm toàn cầu về giáo dục 
đại học. Nói về Chính sách Giáo dục Mới 
(NEP), ông cho biết chính sách này sẽ tạo 

ra động lực mới bằng cách mang lại những 
thay đổi cơ bản trong toàn ngành giáo dục. 
Trọng tâm của NEP 2020 là đa chiều để 
giúp thanh niên Ấn Độ cạnh tranh thông 
qua một hệ thống giáo dục linh hoạt và 

thích ứng. Thủ tướng Modi kêu gọi các sinh 

viên cố gắng đạt thành tích xuất sắc dựa 
vào điểm mạnh của cá nhân họ.  
 

ĐỌC THÊM  
 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3518310041568654/?sfnsn=mo
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1665147
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3497181527014839/?sfnsn=mo


TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Đại sứ gặp Thứ 
trưởng Bộ Quốc 
phòng Việt Nam  

 
• Vande Bharat 

Mission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

THAM NHŨNG QUA NHIỀU THẾ HỆ LÀ 
TRỞ NGẠI LỚN CHO SỰ TIẾN BỘ  

CỦA ĐẤT NƯỚC: THỦ TƯỚNG 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã khai mạc Hội 
nghị Quốc gia về Cảnh giác và Phòng 

chống tham nhũng với chủ đề सतर्क  भारत, 

समदृ्ध भारत (Ấn Độ cảnh giác, Ấn Độ 

thịnh vượng) hôm nay qua hình thức trực 
tuyến. Sự kiện do Cục Điều tra Trung ương 
tổ chức, tập trung vào các vấn đề cần Cảnh 

giác nhằm nâng cao nhận thức và tái 
khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc 
thúc đẩy tính liêm chính và trung thực 
trong đời sống cộng đồng thông qua sự 
tham gia của người dân. Thủ tướng nhấn 
mạnh hệ thống hành chính phải minh 

bạch, có trách nhiệm, đáng tin cậy, có khả 
năng giải trình trước công chúng. Ông nói 
thêm rằng kẻ thù lớn nhất chống lại điều 

này là bất kỳ hình thức tham nhũng nào. 
Ông cho biết tham nhũng một mặt làm tổn 
hại sự phát triển của đất nước và mặt khác 
phá hủy sự cân bằng xã hội cũng như niềm 

tin mà người dân cần có đối với hệ thống. 
Và do đó, ông cho biết giải quyết tham 
nhũng không chỉ là trách nhiệm của bất kỳ 
cơ quan hay tổ chức nào mà đó là trách 
nhiệm tập thể. Ông nói rằng tham nhũng 
không thể được xử lý bằng một cách tiếp 
cận đơn lẻ. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 

ẤN ĐỘ LÀ ĐIỂM ĐẾN ƯA THÍCH CỦA 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

 
Đầu tư trực 

tiếp nước 
ngoài (FDI) 
là động lực 
chính thúc 
đẩy tăng 
trưởng kinh 
tế và là 

nguồn tài 
trợ không 
hoàn lại 

quan trọng 
cho sự phát triển kinh tế của Ấn Độ. Chính 
phủ đã nỗ lực đưa ra chính sách FDI tạo 

điều kiện và thân thiện với các nhà đầu tư. 
Các biện pháp của Chính phủ trên mặt trận 
cải cách chính sách FDI, tạo điều kiện đầu 
tư và kinh doanh thuận lợi đã làm tăng 
dòng vốn FDI vào Ấn Độ. Từ tháng 4 đến 
tháng 8 năm 2020, bất chấp COVID-19, 
dòng vốn FDI vẫn đạt mức tăng trưởng 

13%, cao nhất từ trước đến nay trong 5 
tháng đầu của một năm tài khóa. 
 

ĐỌC THÊM 

 

 

ẤN ĐỘ TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH LIÊN 
MINH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

QUỐC TẾ HAI NĂM NỮA 
 

Minh chứng cho vai trò lãnh đạo phong trào 

toàn cầu, Ấn Độ đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch 
của Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế 
(ISA) trong hai năm nữa. Pháp đã tái đắc 
cử làm Đồng Chủ tịch tại cuộc họp hội đồng 
trực tuyến lần thứ ba của ISA được tổ chức 
vào ngày 14 tháng 10. Phát biểu tại phiên 

họp toàn thể, Chủ tịch hội đồng ISA, Bộ 
trưởng Năng lượng Mới và Năng lượng Tái 
tạo của Ấn Độ, ông R.K. Singh, đánh giá 
cao các thành viên Liên minh đã cùng nhau 
hợp tác chống biến đổi khí hậu. Cuộc họp 
đã thông qua các sáng kiến nhằm thể chế 

hóa sự tham gia của ISA với khu vực doanh 
nghiệp tư nhân và nhà nước thông qua Liên 
minh Hành động vì Khí hậu Bền vững 

(CSCA). Liên minh năng lượng mặt trời 
quốc tế là một sáng kiến được đưa ra bởi 
Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống 
Pháp khi đó là Francois Hollande vào ngày 

30 tháng 11 năm 2015 bên lề hội nghị 
thượng đỉnh COP-21 tại Paris, Pháp. 
 

ĐỌC THÊM  
 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1667946
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1666101
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1664423
https://www.mygov.in/
https://www.pmindia.gov.in/en/mann-ki-baat/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TĂNG TRƯỞNG LĨNH VỰC SẢN XUẤT ĐƯA ẤN ĐỘ VÀO  
TOP 3 NỀN KINH TẾ MỚI NỔI 

 
Bất chấp tác động của Covid-19 đối 

với nền kinh tế thế giới, Ấn Độ đã 
chứng kiến sự phục hồi ổn định trong 
lĩnh vực sản xuất, giúp nước này leo 
hai bậc lên vị trí thứ ba trong số các 
thị trường mới nổi chủ chốt trong 
tháng 9. Vào tháng 9, xuất khẩu hàng 
hóa của Ấn Độ đã tăng 6% so với cùng 

kỳ năm ngoái lên 27,6 tỷ đô. Trong số 
các thị trường mới nổi đã báo cáo dữ 
liệu xuất khẩu trong tháng 9, chỉ có 

Trung Quốc (tăng trưởng 10%) có kết 
quả tốt hơn Ấn Độ. Tăng trưởng trong 
lĩnh vực sản xuất một phần có thể là do bộ quy tắc mới của 'Atmanirbhar Bharat' (Ấn 

Độ tự cường). Ấn Độ đã tuyên bố sẽ dựa vào khả năng sản xuất của mình, mà chính 
phủ Ấn Độ đã nới lỏng các quy định để cho phép sản xuất trong nước thuận lợi. Theo 
báo cáo, chỉ có Trung Quốc và Brazil xếp hạng tốt hơn Ấn Độ. 
 

ĐỌC THÊM 
  

 
PHÁT HÀNH TEM KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC 

 
Cục Bưu chính (DOP), Bộ Truyền thông phát hành bộ tem kỷ niệm 75 năm thành lập 
Liên hợp quốc vào ngày 23 tháng 10. 

 
Trong phát biểu của mình tại buổi phát hành 

tem kỷ niệm, Tiến sĩ S. Jaishankar, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao với tư cách là khách mời danh 
dự, đã hoan nghênh sáng kiến kịp thời của Bộ 
Bưu chính khi đề xuất phát hành tem kỷ niệm 
UN@75  vào đêm trước ngày thành lập của Liên 
hợp quốc. Ông nhấn mạnh rằng với tư cách là 

một thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc, Ấn 
Độ đã đầu tư sâu sắc vào thành công của Liên 
hợp quốc và luôn đi đầu trong các Hoạt động 
gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 
 

Có thể nói thêm rằng trước đây Bộ Bưu chính đã phát hành những con tem kỷ niệm 
tương tự vào các Ngày kỷ niệm lần thứ 9, 40 và 50 của Liên hợp quốc vào các năm 

1954, 1985 và 1995. 
ĐỌC THÊM  

 

 
TƯ LIỆU SẢN XUẤT: XÂY DỰNG ẤN ĐỘ 

CHO NGÀY MAI 
 
Ngành công nghiệp tư liệu sản xuất của Ấn 
Độ là cơ sở vững chắc cho sự tham gia của 
ngành này trong các lĩnh vực như Kỹ thuật, 
Xây dựng, Cơ sở hạ tầng, Hàng hóa tiêu 
dùng, và những ngành khác. Thiết bị điện 

của Ấn Độ là phân ngành lớn nhất, theo 
sau là Thiết bị trồng trọt & máy đào/vận 

chuyển đất. Ngành tư liệu sản xuất ở Ấn 
Độ cung cấp khoảng 1,4 triệu việc làm trực 
tiếp và 7 triệu việc làm gián tiếp. 100% 
vốn FDI được phép theo lộ trình tự động. 
 

ĐỌC THÊM  
 

http://www.indianewsnetwork.com/20201021/manufacturing-sector-growth-pushes-india-among-top-3-emerging-economies
https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/33136/EAMs+Remarks+at+the+Release+of+Commemorative+Postage+Stamp+on+75th+Anniversary+of+United+Nations
https://www.investindia.gov.in/sector/capital-goods?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sector&utm_content=capital_goods&utm_term=
https://www.mea.gov.in/
https://pmjdy.gov.in/


 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JANTAR MANTAR: MINH CHỨNG CHO 
NĂNG LỰC THIÊN VĂN VÀ LÝ THUYẾT 

VŨ TRỤ HỌC 
 

Được xây dựng vào năm 1724 bởi Hoàng 
đế Jai Singh II của Jaipur, Jantar Mantar là 
một trong năm đài quan sát thiên văn được 
xây dựng bởi vị vua này ở miền Bắc Ấn Độ. 
Sự kết hợp nổi bật của các cấu trúc hình 
học của đài quan sát này đã thu hút sự chú 
ý của các kiến trúc sư, nghệ sĩ và các nhà 

sử học nghệ thuật khắp nơi trên thế giới. 
Công trình được thiết kế để quan sát các vị 
trí thiên văn bằng mắt thường. Đây là một 

phần của hệ thống thiên văn Ptolemaic, 
vốn phổ biến ở nhiều nền văn minh. Jantar 
Mantar bao gồm 13 công cụ thiên văn được 

sử dụng để dự đoán chuyển động và thời 
gian của các hành tinh, mặt trời và mặt 
trăng. Đây là minh chứng cho năng lực 
thiên văn và các lý thuyết vũ trụ học thuộc 
triều đình của một hoàng tử uyên bác cuối 
thời kỳ Mughal. 

 
ĐỌC THÊM  

 

 

ẤN ĐỘ, VIỆT NAM CẦN TĂNG CƯỜNG 
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI ĐỂ TƯƠNG 

XỨNG VỚI TIỀM NĂNG 

Phát biểu tại hội thảo trực tuyến Diễn đàn 
Doanh nghiệp Ấn Độ-Việt Nam do Phòng 
Thương mại Ấn Độ (ICC) và Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ 
chức vào ngày 20 tháng 10, bà Riva 
Ganguly Das, Thứ trưởng phụ trách 

phương Đông, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho 
biết, “Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 
7 của Việt Nam và quan hệ thương mại 
song phương đã tăng từ con số ít ỏi 200 
triệu đô trong năm 2000 lên 12,34 tỷ đô 
vào năm 2019-20”. Đồng thời, bà cũng chỉ 

ra sự cần thiết phải khai thác nhiều cơ hội 
hơn và cho rằng “Kim ngạch thương mại 

song phương của chúng ta vẫn chưa tương 
xứng với trình độ phát triển kinh tế của hai 
bên và do đó, chúng ta cần phải làm nhiều 
hơn nữa để mở rộng và tăng cường quan 
hệ thương mại cho xứng với tiềm năng ấy”. 

Ngoài ra, Đại sứ Pranay Verma lưu ý rằng 
để gắn kết kinh tế mạnh mẽ giữa các nước, 
điều quan trọng là phải xác định các lĩnh 
vực và tham gia các hoạt động kết nối 
doanh nghiệp. 
 

ĐỌC THÊM 

 

 

ĐẠI SỨ TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN 
 
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An ngày 20 tháng 10 năm 2020, Đại sứ 

Pranay Verma và Phu nhân đã đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tại huyện 
Nam Đàn để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thế Kỷ, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Bùi Đình Long, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. 
 
Đại sứ cũng có cuộc gặp với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Ngài Thái Thanh Quý và các lãnh 
đạo cấp cao của tỉnh. Bí thư cảm ơn Chính phủ Ấn Độ đã tài trợ không hoàn lại trong 

khuôn khổ chương trình Dự án Tác động nhanh 
(QIP) để xây dựng lớp học tại Trường Mầm non xã 
Mã Thành, huyện Yên Thành. Ông mong muốn 
trong những năm tới, Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục 

hỗ trợ các dự án phát triển khác của tỉnh Nghệ An. 
Đại sứ bày tỏ sự vui mừng khi có dịp đến thăm 
Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

đồng thời ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa 
hai nước. Đại sứ tin tưởng rằng sự hợp tác của Ấn 
Độ với các tỉnh của Việt Nam sẽ tạo ra một động 
lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện 
Ấn Độ-Việt Nam. 

ĐỌC THÊM  

 

https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/delhi/jantar-mantar.html?utm=twitter:incredible+india78cdcb1d-762f-4797-99fa-d65316e9154b
https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/33127/Keynote_Address_by_Secretary_East_at_the_India_Vietnam_Business_Forum
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3499543706778621/
https://indiainvestmentgrid.gov.in/
https://www.investindia.gov.in/
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3499955840070741/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ TIẾP CẬN TỈNH YÊN BÁI 

 
Trong khuôn khổ hoạt động tiếp cận các tỉnh thành của Đại sứ quán, Đại sứ Pranay 

Verma đã đến thăm tỉnh Yên Bái ở miền Bắc Việt Nam vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm 
2020 và gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngài Trần Huy Tuấn và các cán bộ cấp cao 
khác. Hai bên đã thảo luận chi tiết về cách thúc đẩy quan hệ kinh tế, phát triển, văn 
hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Yên Bái và Ấn Độ. Yên Bái hiện có bảy doanh 
nghiệp Ấn Độ với các khoản đầu tư khá lớn vào lĩnh vực sản xuất và khoáng sản. Lãnh 
đạo tỉnh Yên Bái quan tâm làm việc với Đại sứ quán để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn 
nữa với các doanh nghiệp Ấn Độ và mong muốn Ấn Độ tiếp tục tham gia vào sự phát 

triển kinh tế-xã hội của Yên Bái. Cho đến nay, Ấn Độ đã hoàn thành ba dự án cơ sở hạ 

tầng cộng đồng ở Yên Bái, trong các lĩnh vực kết nối, giáo dục và nông nghiệp. 
 

ĐỌC THÊM  
 

 

ĐẠI SỨ GẶP VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 

 

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc thảo luận bàn tròn với các quan chức hàng đầu của 
Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng Việt Nam (IDIR) do Viện trưởng, Thiếu tướng Vũ 

Tiến Trọng chủ trì vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. Hai bên đã bàn luận về những con 
đường tương lai của Quan hệ Đối tác Quốc phòng Ấn Độ - Việt Nam và nhiều các khía 
cạnh khác trong quan hệ song phương giữa hai nước. Họ cũng thảo luận về các vấn đề 
khu vực và toàn cầu hai bên cùng quan tâm. IDIR là một trong những cơ quan tham 
mưu hàng đầu trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và là đối tác quan trọng cho các cuộc 
tham vấn chiến lược. 

ĐỌC THÊM 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3478870232179302
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3481577848575207
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 
CHÚNG TÔI! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

HỘI THẢO BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN 
THÔNG TẠI COVID-19: GÓC NHÌN TỪ 

VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ 
 

Đại sứ Pranay Verma đã tham dự hội thảo 
“Báo chí và truyền thông trong đại dịch 
COVID-19: quan điểm của Việt Nam và Ấn 
Độ” được tổ chức tại Trung tâm nghiên cứu 
Ấn Độ, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí 
Minh ngày 22 tháng 10 năm 2020. Đại sứ 
đã nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền 

thông đại chúng hiệu quả trong việc định 
hình phản ứng cộng đồng và quản lý tình 
hình dịch bệnh hiện tại. Đại sứ cũng nhắc 

đến hàng loạt các chính sách được chính 
phủ Ấn Độ thực hiện để giải quyết các ảnh 
hưởng của đại dịch trên ba mặt trận chính 

- cứu sống bệnh nhân, chăm lo đời sống và 
phát triển kinh tế. 

 
ĐỌC THÊM  

 

 

ĐẠI SỨ GẶP THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC 
PHÒNG VIỆT NAM 

 
Tiếp tục đà phát triển của quan hệ Đối tác 

Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ. 
 

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc trao đổi 
quan điểm với Thứ trưởng mới được bổ 
nhiệm của Bộ Quốc phòng Việt Nam, 
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vào ngày 
28 tháng 10 năm 2020. Hai bên đã xem 

xét những diễn biến gần đây và những cam 
kết sắp tới trong phạm vi hợp tác quốc 
phòng sâu rộng giữa hai nước. Hợp tác, 
trao đổi về lĩnh vực quốc phòng là một trụ 
cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược 

Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
VANDE BHARAT MISSION 

 
Tiếp tục giúp đỡ những công dân Ấn Độ bị mắc kẹt tại Việt Nam trở về Ấn Độ với 

#VandeBharatMission (sứ mệnh Vande Bharat). Một chuyến bay đặc biệt của Air India 
cất cánh từ Hà Nội đến Delhi chở 138 hành khách vào ngày 28 tháng 10 năm 2020. 

 
XEM THÊM 

  

Web  Embassy Of India 

  IndiaInVietnam 

 AmbHanoi 

  Instagram 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3502492376483754
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3519762864756705
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3519621484770843/?sfnsn=mo
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

