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TRONG SỐ NÀY 

 
• Thủ tướng phát 

biểu tại Hội nghị 
thượng đỉnh toàn 
cầu IIT-2020   

 
• Thủ tướng phát 

biểu tại Đại hội Di 
động Ấn Độ 2020   

 

• PM đặt nền móng 

Tòa Quốc hội Mới   
 

• Ấn Độ sẽ không 

chỉ đạt được các 
mục tiêu của 

Thỏa thuận Paris 
mà còn vượt các 
mục tiêu này: 
Thủ tướng Modi   

 

• Thủ tướng phát 

biểu khai mạc tại 
Phiên họp đại hội 
đồng thường niên 
lần thứ 93 của 
FICCI   

 

• Ngày 13 tháng 12 
- Một lời nhắc 
khủng khiếp về 
mối đe dọa khủng 

bố với nền văn 
minh   

 

• Tổ quốc ghi ơn sự 
hy sinh cao cả 

của những trái 
tim quả cảm đã 
bảo vệ Quốc hội 
khỏi cuộc tấn 
công khủng bố 

năm 2001   
 

• Liên Hợp Quốc 
tuyên bố Invest 
India chiến thắng 
Giải thưởng Xúc 
tiến Đầu tư 2020  

  

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TOÀN CẦU IIT-2020 

 
Vào ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội 
nghị thượng đỉnh toàn cầu IIT-2020 do PanIIT Hoa Kỳ tổ chức qua hình thức trực tuyến. 

Thủ tướng Modi cho biết Chính phủ toàn tâm cam kết thực hiện nguyên tắc "Cải cách, 

Thực hiện, Chuyển đổi". Thủ tướng nhấn mạnh rằng không có ngành nào nằm ngoài quy 
trình cải cách. Ông liệt kê nhiều cải cách mang tính đột phá do Chính phủ thực hiện 
trong các lĩnh vực khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả trong thời điểm thử thách 
của COVID-19, Ấn Độ đã có khoản đầu tư kỷ lục và phần lớn khoản đầu tư này được đổ 
vào lĩnh vực công nghệ. Thủ tướng nói rằng hành động của chúng 
ta ngày hôm nay sẽ định hình hành tinh của chúng ta ngày mai. 

Ông nhấn mạnh rằng trật tự sau Covid-19 sẽ là: tái học hỏi, tái 
tư duy, tái đổi mới và tái phát minh. Trật tự này cùng với một 
loạt cải cách kinh tế trong hầu hết các lĩnh vực sẽ là những điều 
tái tạo năng lượng cho hành tinh của chúng ta. Ông nói rằng điều 
này sẽ đảm bảo 'Đời sống thuận lợi' và tác động tích cực đến 
người nghèo cũng như những người chịu thiệt thòi trong xã hội. 

ĐỌC THÊM  

 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI DI ĐỘNG ẤN ĐỘ 2020 

 
Thủ tướng Narendra Modi phát biểu khai mạc tại Đại hội Di động 

Ấn Độ trực tuyến (IMC) 2020 vào ngày 8 tháng 12 qua hình 
thức trực tuyến. Chủ đề của IMC 2020 là "Đổi mới toàn diện - 
Thông minh, An toàn, Bền vững", nhằm phù hợp với tầm nhìn 
của Thủ tướng về việc thúc đẩy 'Ấn Độ tự lực’, 'Chuyển đổi số 
toàn diện' và 'Phát triển, Kinh doanh và Đổi mới bền vững'. Đại 
hội cũng nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư nước ngoài và nội 

địa, khuyến khích nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ mới 

nổi. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đã kêu gọi hợp tác để đưa Ấn Độ trở thành trung 
tâm toàn cầu về thiết bị viễn thông, thiết kế, phát triển và sản xuất. Nhờ nâng cấp công 

nghệ, Ấn Độ có văn hóa thường xuyên thay thế thiết bị cầm tay và các phụ kiện. Ông 
đề nghị các đại biểu xem xét liệu ngành này có thể thành lập một tổ công tác để đưa ra 
cách xử lý rác thải điện tử tốt hơn và tạo ra một nền kinh tế vòng tròn hay không. Ông 
kêu gọi mọi người hợp tác để đảm bảo triển khai phủ sóng 5G kịp thời để đi đầu trong 
tương lai và trao quyền cho hàng triệu người dân Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 
 

 
PM ĐẶT NỀN MÓNG TÒA QUỐC HỘI MỚI 

 

Ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Narendra Modi đặt đặt viên 
gạch nền móng của Tòa nhà Quốc hội mới. Tòa Quốc hội 
mới là một phần của tầm nhìn 'Ấn Độ tự lực' và sẽ là cơ hội 
mang tính bước ngoặt để xây dựng Quốc hội của nhân dân 

đầu tiên sau độc lập, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng 
của 'Ấn Độ Mới' vào dịp kỷ niệm 75 năm độc lập vào 2022. Phát biểu nhân dịp này, Thủ 
tướng cho biết ngày này là một mốc son trong lịch sử dân chủ của Ấn Độ, tràn đầy tính 

Ấn Độ. Ông nói thêm việc khởi công xây dựng Tòa nhà Quốc hội của Ấn Độ là một trong 
những giai đoạn quan trọng nhất trong truyền thống dân chủ của Ấn Độ. Ông kêu gọi 
người dân Ấn Độ cùng nhau xây dựng tòa Quốc hội mới này. Ông nói rằng tòa Quốc hội 
mới sẽ rất đẹp và thuần khiết khi Ấn Độ kỷ niệm 75 năm độc lập. 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1678473
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3631490680250589
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3636913426374981


 

TRONG SỐ NÀY 
(Tiếp) 

 

• Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc 

phòng ASEAN mở 
rộng lần thứ 14   

 
• Hội nghị quốc tế 

về Phụ nữ, Hòa 
bình và An ninh   

 

• Sản xuất quốc 
phòng: Bảo vệ 
thế giới   

 

• Các điệu múa của 
Ấn Độ   

 

• Điện ảnh Ấn Độ   
 

• Lễ hội ẩm thực 
quốc tế Hà Nội   

 

• Lễ khai mạc khóa 

học Ashtanga 
Yoga cho cán bộ 
nhân viên Đại học 
Quốc gia Việt 

Nam vào ngày 15 
tháng 12 năm 
2020   

 

 
 
 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 

CHÚNG TÔI! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

ẤN ĐỘ SẼ KHÔNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CỦA THỎA THUẬN PARIS MÀ 
CÒN VƯỢT CÁC MỤC TIÊU NÀY: THỦ TƯỚNG MODI 

 
Vào ngày 11 tháng 12, Thủ 

tướng Narendra Modi cho biết 
Ấn Độ không chỉ hướng đến đạt 
các mục tiêu của Thỏa thuận 
Paris mà còn phải "vượt qua 
các mục tiêu này". "Chúng ta 
đã giảm cường độ phát thải 
xuống 21% so với năm 2005", 

Thủ tướng cho biết trong bài 
phát biểu tại Hội nghị Thượng 
đỉnh Tham vọng Khí hậu năm 

2020. Hội nghị thượng đỉnh 
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định Paris. Ông nói rằng công suất năng 
lượng mặt trời của Ấn Độ đã tăng từ 2,63 GW vào năm 2014 lên 36 GW vào năm 2020, 

đồng thời cho biết thêm rằng công suất năng lượng tái tạo của đất nước lớn thứ tư trên 
thế giới. "Chúng ta sẽ đạt 125 GW trước năm 2022", theo lời Thủ tướng Modi. Thủ tướng 
cho biết Ấn Độ hiện đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là 450 GW công suất năng lượng tái 
tạo vào năm 2030. Ông cũng chỉ ra rằng Ấn Độ đã tiên phong trong hai sáng kiến trên 
trường quốc tế - Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế (ISA) và Liên minh Cơ sở Hạ 
tầng Chống chịu Thiên tai (CDRI). 

ĐỌC THÊM 

 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG 

THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 93 CỦA 
FICCI 

Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát 
biểu khai mạc tại Phiên họp đại hội đồng 
thường niên lần thứ 93 và Hội nghị thường 
niên của FICCI qua hình thức trực tuyến. 

Thủ tướng khen ngợi khu vực kinh tế tư 
nhân Ấn Độ đã không chỉ đáp ứng được 
nhu cầu trong nước mà còn có khả năng 
tạo dựng được thương hiệu mạnh cho Ấn 
Độ trên toàn cầu. Ông nói rằng cam kết 
của mọi người dân đối với tầm nhìn Ấn Độ 
tự lực là một ví dụ về niềm tin của đất nước 

vào khu vực tư nhân. Thủ tướng Modi phát 
biểu rằng ngành công nghiệp của Ấn Độ 
cần những cây cầu, không phải những bức 
tường. Bằng cách loại bỏ các bức tường 
ngăn cách các lĩnh vực khác nhau của nền 
kinh tế, sẽ có cơ hội mới cho tất cả mọi 

người, đặc biệt là nông dân, những người 

sẽ có sự lựa chọn mới. Đầu tư vào công 
nghệ, kho lạnh và lĩnh vực nông nghiệp sẽ 
mang lại lợi ích cho nông dân. Ông khen 
ngợi các nhà công nghiệp và doanh nhân 
vì những đóng góp của họ trong sự phục 
hồi mạnh mẽ sau cú sốc Covid. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 
THỦ TƯỚNG TIẾP XÚC VỚI CÁC 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP, CÔNG TY 

KHỞI NGHIỆP VÀ HỌC VIỆN TRONG 
LĨNH VỰC  KHÔNG GIAN 

 

Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp xúc với 
các ngành công nghiệp chủ chốt, các công 
ty khởi nghiệp và các học viện trong lĩnh 
vực không gian thông qua hình thức trực 

tuyến nhằm khuyến khích họ tham gia vào 

các hoạt động không gian. Nội các do Thủ 
tướng đứng đầu đã đưa ra quyết định lịch 
sử vào tháng 6 năm 2020 để mở rộng lĩnh 
vực Không gian và cho phép khu vực tư 
nhân Ấn Độ tham gia vào toàn bộ các hoạt 
động không gian. Với việc thành lập Trung 
tâm Ủy quyền và Xúc tiến Không gian Quốc 

gia Ấn Độ (IN-SPACe), những cải cách sẽ 
cung cấp một sân chơi bình đẳng cho các 
công ty tư nhân và các công ty khởi nghiệp. 
Thủ tướng Modi cho rằng những nỗ lực cải 
cách này không chỉ nhằm đảm bảo Ấn Độ 
trở thành một thị trường không gian cạnh 

tranh mà còn đảm bảo lợi ích của chương 
trình không gian đến được với những người 
nghèo nhất. Ông tin tưởng chắc chắn rằng 
như những tài năng Ấn Độ đã đạt danh 
tiếng trên toàn thế giới trong lĩnh vực 
CNTT, Ấn Độ sẽ đạt điều tương tự trong 
lĩnh vực không gian. 

ĐỌC THÊM  
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NGÀY 13 THÁNG 12 –  
MỘT LỜI NHẮC KHỦNG KHIẾP  

VỀ MỐI ĐE DỌA KHỦNG BỐ  
VỚI NỀN VĂN MINH 

Trong một bài đăng trên facebook nhân dịp 
tưởng niệm vụ tấn công khủng bố năm 

2001 vào tòa Quốc hội, Phó Tổng thống 
Naidu nói rằng ngày 13 tháng 12 là một lời 
nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa của chủ 
nghĩa khủng bố và sự đối nghịch của chủ 
nghĩa khủng bố với các giá trị dân chủ và 
khát vọng kinh tế. Ông nói rằng chủ nghĩa 

khủng bố là một mối đe dọa nghiêm trọng 

đối với nền dân chủ, tự do cá nhân và tiến 
bộ kinh tế toàn cầu, vốn là những giá trị 
cốt lõi của nền văn minh hiện nay. Bày tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc đối với những nhân 
viên an ninh đã hy sinh tính mạng để bảo 
vệ tòa Quốc hội, Phó Tổng thống nói rằng 

những hành động hy sinh của họ sẽ mãi 
mãi khắc sâu trong tâm trí đồng bào cả 
nước. Đề cập đến đề xuất của Ấn Độ về 
việc thông qua Công ước của Liên hợp quốc 
về chống khủng bố, Phó Tổng thống nói 
rằng nhiều quốc gia trên khắp các châu lục 
đã ủng hộ tiếng nói của Ấn Độ trong vấn 

đề này. 

ĐỌC THÊM  
 

 

TỔ QUỐC GHI ƠN SỰ HY SINH  
CAO CẢ CỦA NHỮNG TRÁI TIM  

QUẢ CẢM ĐÃ BẢO VỆ QUỐC HỘI  
KHỎI CUỘC TẤN CÔNG KHỦNG BỐ 

NĂM 2001 
 
Vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 12, Ấn Độ đã 
bày tỏ lòng biết ơn với các liệt sĩ đã cao cả 
hy sinh và ngăn chặn một cuộc tấn công 
hèn nhát vào Quốc hội năm 2001. Tổng 
thống Ram Nath Kovind cho biết, cả nước 

biết ơn những liệt sĩ quả cảm đã hy sinh 
mạng sống của mình để bảo vệ Nghị viện 
vào ngày này năm 2001. Phó Tổng thống 

M Venkaiah Naidu phát biểu, tưởng nhớ 
những người dũng cảm đã hy sinh để bảo 
vệ ngôi đền của nền dân chủ đất nước khỏi 

cuộc tấn công khủng bố vào Quốc hội năm 
2001. Thủ tướng Narendra Modi nói đất 
nước sẽ không bao giờ quên cuộc tấn công 
hèn nhát vào 
Quốc hội năm 
2001. Ông nói 
rằng cả nước 

ghi nhớ lòng 
dũng cảm và sự 
hy sinh của 
những người đã 

từ bỏ mạng 
sống để bảo vệ 
Quốc hội và Ấn 

Độ sẽ luôn biết 
ơn họ. Vào ngày 
này năm 2001, 
5 tên khủng bố 
được trang bị 
đầy đủ vũ khí đã xông vào khu phức hợp 

Quốc hội và nổ súng liên tục. Cuộc tấn 
công kéo dài khoảng 30 phút và cả 5 tên 
khủng bố thuộc tổ chức Lashkar-e-Taiba 
và Jaish-e-Mohammad đã bị vô hiệu hóa 
bên ngoài tòa nhà. 

ĐỌC THÊM 

  

 
LIÊN HỢP QUỐC TUYÊN BỐ INVEST INDIA CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG  

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 2020 
 
Liên hợp quốc (UNCTAD) đã tuyên bố Invest India 
- Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quốc gia của Ấn Độ - 
là đơn vị chiến thắng Giải thưởng Xúc tiến Đầu tư 
của Liên hợp quốc năm 2020. Lễ trao giải diễn ra 
vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở UNCTAD 

ở Geneva. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những 
thành tựu xuất sắc và các hoạt động hay nhất của 
các Cơ quan Xúc tiến Đầu tư (IPA) trên toàn cầu. 
Việc đánh giá dựa trên tiêu chí của UNCTAD liên 

quan đến công việc của 180 Cơ quan Xúc tiến Đầu tư thực hiện. Phản ứng của các IPA 
đối với đại dịch đã trở thành cơ sở để đánh giá Giải thưởng Xúc tiến Đầu tư năm 2020 

của Liên hợp quốc. UNCTAD nêu bật các hoạt động thực tiễn tốt được Invest India thực 
hiện, như Nền tảng Kinh doanh Miễn dịch, chuỗi hội thảo trực tuyến của Diễn đàn Đầu 
tư Độc quyền, hoạt động trên mạng xã hội và các nhóm tập trung ứng phó COVID (như 
tái thiết kinh doanh, tiếp cận các bên liên quan và tiếp cận nhà cung cấp) được thành 
lập một cách ứng phó với đại dịch.  

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/VPOI13/posts/843135366254378
http://newsonair.com/News?title=Nation-remembers-supreme-sacrifice-of-brave-hearts-who-defended-Parliament-from-terrorist-attack-in-2001&id=406012
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1678902
https://www.mea.gov.in/
https://www.mygov.in/
https://www.pmindia.gov.in/en/mann-ki-baat/


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ASEAN MỞ RỘNG LẦN THỨ 14 

 
Trong một cử chỉ đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã được Việt Nam, Chủ 
tịch ASEAN, mời phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội nghị Bộ trưởng 
Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 theo 

hình thức trực tuyến. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông đánh giá 
cao vai trò trung tâm của các diễn đàn do ASEAN điều hành, bao gồm ADMM mở rộng, 
trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác hướng đến trật tự đa nguyên, hợp tác an ninh 
tại châu Á. 

ĐỌC THÊM 
 

 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ PHỤ NỮ, HÒA BÌNH VÀ AN NINH 
 
Ngài Vikas Swarup, Thứ trưởng 
phụ trách phương Tây phát biểu 

về "Tương lai của Phụ nữ trong 
Hoạt động gìn giữ hòa bình" tại 
Hội nghị về Phụ nữ, Hòa bình và 
An ninh do Việt Nam tổ chức. 
Ông nhấn mạnh các ưu tiên và 
cam kết của Ấn Độ trong việc 
thúc đẩy vai trò của phụ nữ 

trong quá trình xây dựng xã hội 
hòa bình và bao trùm. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG: BẢO VỆ THẾ GIỚI 

 
Ấn Độ có ngân sách quốc phòng 
lớn thứ 5 trên thế giới và có lực 
lượng vũ trang lớn thứ hai trên thế 
giới. Ấn Độ có kế hoạch chi 130 tỷ 

USD cho việc hiện đại hóa quân 
đội trong 5 năm tới, vì đạt được 
khả năng tự lực trong sản xuất 
quốc phòng là mục tiêu chính của 
Chính phủ Ấn Độ. Chính phủ đã 

mở cửa cho khu vực tư nhân tham 
gia vào ngành công nghiệp quốc 

phòng để tạo động lực cho sản 
xuất nội địa. Việc mở rộng ngành 
này cũng mở đường cho các nhà sản xuất thiết bị gốc nước ngoài tham gia vào quan hệ 
đối tác chiến lược với các công ty Ấn Độ. 100% vốn FDI được phép đổ vào lĩnh vực công 
nghiệp quốc phòng; trong đó 74% được phép theo lộ trình tự động và hơn 74% được 
phép thông qua Chính phủ. 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=148
https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=148
https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=56
https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=56
https://www.investindia.gov.in/sector/defence-manufacturing
http://www.indbiz.gov.in/
https://indiainvestmentgrid.gov.in/
https://www.investindia.gov.in/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

CÁC ĐIỆU MÚA CỦA ẤN ĐỘ 
 

Múa là một hình thức biểu đạt hùng hồn. 

Có rất nhiều điệu múa ở Ấn Độ, từ múa cổ 
điển và truyền thống đến múa dân gian. 
Các điệu múa cổ điển phổ biến nhất được 

công nhận gồm tám điệu giàu tính lịch sử 
tôn giáo và thần thoại và được đề cập trong 
văn bản Hindu cổ mang tên Natya Shastra. 
Đó là Bharat Natyam (bang Tamil Nadu), 
Sattriya (bang Assam), Manipuri (bang 
Manipur), Kathak (miền bắc và miền tây 
Ấn Độ), Odissi (bang Odisha), Kuchipudi 

(bang Andhra Pradesh và Telangana), 
Kathakali (bang Kerala), Mohiniyattam 
(bang Kerala). 
 

ĐỌC THÊM 

 

 

ĐIỆN ẢNH ẤN ĐỘ 
 
Trung tâm của ngành công nghiệp điện 
ảnh Hindi, Bollywood, có trụ sở tại thành 

phố Mumbai. Sản xuất khoảng 800 bộ 
phim mỗi năm, ngành công nghiệp này thu 
hút gần 14 triệu khán giả trên toàn quốc 
mỗi năm. Là một bên đối trọng hấp dẫn 
của ngành công nghiệp Hollywood nổi 
tiếng, Bollywood thu hút các diễn viên và 
khán giả từ khắp nơi trên cả nước. Một số 

bộ phim hay nhất trên thế giới đã được 
Bollywood sản xuất, bao gồm Pather 
Panchali của Satyajit Ray, Mother India 

(Bà Mẹ Ấn Độ) của Mehboob Khan, Salaam 
Bombay (Chào Bombay) của Miran Nair, 
Lagaan của Ashutosh Gowariker và nhiều 

bộ phim khác. Ngành công nghiệp này tự 
hào có những nghệ sĩ tài năng nhất đã tạo 
được tên tuổi trên trường quốc tế. Bên 
cạnh đó, còn có các nền điện ảnh của từng 
bang như Tollywood, làm phim bằng tiếng 
Telugu, và Bhojpuri là nền điện ảnh quanh 
vùng bang Bihar. Bên cạnh đó, Trường 

Quốc gia Kịch nghệ (New Delhi), Viện Điện 
ảnh và Truyền hình Satyajit Ray (bang 
Kolkata), Học viện Điện ảnh và Truyền 
hình Châu Á (Mumbai), Trung tâm Nghiên 

cứu Nghệ thuật, Điện ảnh và Truyền hình 
(New Delhi), v.v., là một số học viện uy tín 
đào tạo các nghệ sĩ. 

 
ĐỌC THÊM  

 

 
LỄ HỘI ẨM THỰC QUỐC TẾ HÀ NỘI 

 

Ấn Độ quan tâm và sát cánh cùng các nước 

láng giềng - gian hàng Ấn Độ trong Lễ hội 

Ẩm thực Quốc tế do Bộ Ngoại giao Việt 
Nam tổ chức để gây quỹ từ thiện. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
LỄ KHAI MẠC KHÓA HỌC ASHTANGA YOGA CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐẠI HỌC 

QUỐC GIA VIỆT NAM VÀO NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2020 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/experiences/art/dance-forms.html
https://www.incredibleindia.org/content/incredibleindia/en/experiences/art-and-culture/cinema.html
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3623867514346239
http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N27409/Khai-giang-lop-Yoga-cua-dai-su-quan-an-do-danh-cho-can-bo-co-quan-dHQGHN.htm
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/

