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THỦ TƯỚNG KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19  

LỚN NHẤT THẾ GIỚI Ở ẤN ĐỘ 
 
Thủ tướng Narendra Modi đã khởi động trực 

tuyến chiến dịch tiêm đại trà vắc xin COVID-19 

tại Ấn Độ vào ngày 16 tháng 1. Chiến dịch này 
được triển khai trên cả nước, đồng thời là chiến 
dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới. Thủ tướng 
khen ngợi các nhà khoa học đã tham gia phát 
triển vắc-xin, và nói rằng thông thường để điều 
chế một loại vắc-xin phải mất rất nhiều năm. 

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không chỉ 
một mà những hai loại vắc-xin đã được sản xuất 
tại Ấn Độ. Nhận xét về đợt tiêm chủng với quy 
mô chưa từng có này, Thủ tướng nói rằng trong 
giai đoạn đầu tiên, 30 triệu người, nhiều hơn dân 
số của ít nhất 100 quốc gia trên thế giới, sẽ được 
tiêm vắc xin. Thủ tướng Modi ca ngợi đất nước 

đã có một cuộc chiến đoàn kết và dũng cảm 
chống lại vi rút corona. Ông nói cách ứng phó của Ấn Độ với vi rút corona là một trong 
những cách ứng phó dựa trên lòng tin và tự lực, đồng thời ghi nhận quyết tâm không để 
lòng tin suy yếu trong mỗi người dân Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM  
 

 
PHÓ TỔNG THỐNG: VẮC-XIN COVID CỦA ẤN ĐỘ  

LÀ MỘT BƯỚC NHẢY VỌT CỦA KHOA HỌC 

Phó Tổng thống Ấn Độ Ngài M. Venkaiah Naidu ca ngợi việc cấp phép sử dụng khẩn cấp 
cho hai vắc xin Covid là bước nhảy vọt khoa học của Ấn Độ và mang lại lợi ích cho nhân 

loại. Trong bài viết trên mạng xã hội, Phó Tổng thống Naidu nhấn mạnh điều này thể 
hiện Ấn Độ tự cường có thể mang lại lợi ích không chỉ cho người dân Ấn Độ mà còn cho 
cả nhân loại nói chung. Ca ngợi quyết tâm mà cả nước đã thể hiện năm ngoái trong việc 
kiểm soát Covid-19, Phó Tổng thống kêu gọi cần đưa vắc-xin đến với người dân trong 

năm nay với cùng một tinh thần như vậy. Ông nói: "Ấn Độ đang đi đầu trong việc bảo 
vệ nhân loại khỏi dịch bệnh nguy hiểm này bằng cách chứng minh khả năng sản xuất 
hàng loạt các loại vắc xin cấp thiết và cung cấp cả phiên bản vắc xin nội địa. Vắc xin nội 

địa của Ấn Độ (Covaxin) có những đặc tính riêng nhất định được sản xuất dựa trên cách 
tìm hiểu vi-rút toàn diện. Đây là một thành tích đáng khen ngợi và tất cả các bên liên 
quan đều đáng trân trọng cho tầm nhìn xa và nỗ lực nhiệt tình của họ." 
 

ĐỌC THÊM1 | ĐỌC THÊM2 

 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/news_letter_detail/?id=155
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1685954
https://www.facebook.com/VPOI13/posts/856665091568072
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THỦ TƯỚNG KHAI MẠC HỘI NGHỊ KỶ NIỆM NGÀY KIỀU BÀO ẤN ĐỘ 
 
Thủ tướng Narendra Modi đã khai mạc Hội nghị 
kỷ niệm Ngày Kiều bào Ấn Độ (Pravasi Bhartiya 

Diwas) vào ngày 9 tháng 1. Phát biểu nhân dịp 
này, Thủ tướng khen ngợi kiều bào Ấn Độ ở nước 
ngoài về vai trò của họ trong thời kỳ đại dịch 
Corona ở đất nước họ sinh sống. Thủ tướng nói 
rằng trong cuộc thảo luận với các Nguyên thủ 
quốc gia, ông luôn tự hào về kiều bào Ấn Độ khi 
các Nguyên thủ đều ca ngợi những người Ấn Độ 

sinh sống tại đất nước họ vì những đóng góp với 
tư cách là bác sĩ, nhân viên y tế và công dân nói 
chung. Ông cũng ghi nhận sự đóng góp của kiều 

bào trong cuộc chiến chống COVID của Ấn Độ. 
Ông nói rằng phần lớn sự tín nhiệm của thế giới 
dành cho Ấn Độ, dành cho ẩm thực, thời trang, 

giá trị gia đình và giá trị kinh doanh của Ấn Độ, 
là nhờ kiều bào Ấn Độ ở nước ngoài. Những mối 
quan tâm tới phong cách sống và giá trị của người Ấn Độ ở nước ngoài đã được chấp 
nhận và áp dụng theo. Thủ tướng cho biết, khi Ấn Độ đang thực hiện mục tiêu Ấn Độ tự 
cường, kiều bào Ấn Độ có vai trò lớn vì việc sử dụng các sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ 
sẽ tạo dựng niềm tin với các sản phẩm của đất nước này. 

ĐỌC THÊM 

 

 
KIỀU BÀO LÀ GƯƠNG MẶT ĐẠI DIỆN 
CỦA ẤN ĐỘ VỚI THẾ GIỚI VÀ TĂNG 

CƯỜNG VỊ THẾ CỦA ẤN ĐỘ TRÊN 
TRƯỜNG QUỐC TẾ: TỔNG THỐNG 

 
Cộng đồng kiều bào là gương mặt đại diện 
của Ấn Độ với thế giới và tăng cường vị thế 
của Ấn Độ trên trường quốc tế. Tổng thống 
Ấn Độ, Ngài Ram Nath Kovind, trong bài 
phát biểu trực tuyến tại phiên họp đầu tiên 

của Hội nghị kỷ niệm Ngày Kiều bào Ấn Độ 
lần thứ 16 vào ngày 9 tháng 1 cho biết, 
kiều bào luôn ủng hộ các vấn đề quốc tế 
mà Ấn Độ quan tâm hay đóng góp cho nền 
kinh tế nước nhà thông qua các khoản đầu 
tư và kiều hối. Tổng thống nói rằng hiện 
nay Ấn Độ có một trong những cộng đồng 

kiều bào lớn nhất thế giới với gần 30 triệu 
người cư trú ở mọi quốc gia. Tổng thống 
nói rằng Ngày Kiều bào Ấn Độ cũng là một 
dịp để nhắc lại những lý tưởng của Gandhi 
về cuộc sống cá nhân và tập thể. Ông nói 
thêm rằng Gandhi đã nhấn mạnh tính Ấn 
Độ, bất bạo động, đạo đức, lối sống đơn 

giản và phát triển bền vững là những 
nguyên tắc chỉ lối cho đất nước. 

ĐỌC THÊM 

 
THỦ TƯỚNG ĐẶT NỀN MÓNG CHO CÁC 
DỰ ÁN XÂY NHÀ THÔNG MINH (LHP) 

TẠI SÁU TIỂU BANG  

Thủ tướng Narendra Modi đã đặt nền móng 
cho các Dự án Xây nhà Thông minh (LHP) 
trong khuôn khổ chương trình Thử thách 
Công nghệ Xây Nhà Toàn cầu (GHTC) - tại 
sáu địa điểm ở sáu tiểu bang, vào ngày 1 

tháng 1 thông qua hình thức trực tuyến. 
Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng Modi 
cho biết đã đến lúc tiến lên với nguồn năng 
lượng mới, thể hiện quyết tâm mới và ngày 
nay đất nước có công nghệ mới để xây nhà 
cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. 
Ông cho biết những ngôi nhà được xây 

theo Dự án Xây nhà Thông minh theo thuật 
ngữ ngành kỹ thuật, và 6 dự án này giống 
như ngọn hải đăng chỉ hướng đi mới cho 
lĩnh vực xây nhà trong nước. Thủ tướng 
nêu các dự án xây nhà này như một ví dụ 
về cách tiếp cận của Chính phủ hiện nay. 
Ông cho biết đã có thời điểm chính quyền 

trung ương không ưu tiên các kế hoạch xây 
dựng nhà ở và không tập trung vào chất 
lượng của việc xây nhà. Ngày nay, Ấn Độ 
đã chọn một cách tiếp cận khác, áp dụng 
một lộ trình khác và công nghệ tốt hơn 
nhằm hoàn thành các dự án nhanh hơn. 

 
ĐỌC THÊM 

 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3711448998921423
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1687321
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3692433870822936


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI HỘI NGHỊ ĐO LƯỜNG QUỐC GIA 

Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu khai mạc tại Hội nghị Đo lường Quốc gia 2021 

vào ngày 4 tháng 1. Ông đã khánh thành Thang đo Thời gian Nguyên tử Quốc gia và Hệ 
thống tham chiếu đo lường Ấn Độ, và đặt nền móng cho Phòng thí nghiệm Tiêu chuẩn 
Môi trường Quốc gia thông qua hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức bởi Hội đồng 

Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp và Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia (CSIR-NPL) 
tại New Delhi nhân kỷ niệm 75 năm thành lập. Chủ đề của hội nghị là 'Đo lường vì sự 
phát triển toàn diện của quốc gia'. Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng khen ngợi các nhà 
khoa học Ấn Độ đã phát triển thành công hai loại vắc xin COVID của đất nước trong năm 

nay. Ông cho biết Chương trình tiêm vắc xin Covid của Ấn Độ là chương trình có quy mô 
lớn nhất trên thế giới và chuẩn bị bắt đầu. Ông khen ngợi các tổ chức khoa học trong 
nước, bao gồm CSIR, đã cùng tìm giải pháp cho mọi thách thức mà đất nước phải đối 
mặt. 

ĐỌC THÊM  
 

 
ẤN ĐỘ TỰ CƯỜNG VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG: THỦ TƯỚNG 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã nói rằng Ấn Độ tự 

cường về cả số lượng cũng như chất lượng. Trong 
bài phát biểu tại Hội nghị Đo lường Quốc gia 

2021, Thủ tướng nói rằng: “Mục tiêu của chúng 
ta không chỉ đơn thuần là đưa các sản phẩm Ấn 
Độ tràn ngập thị trường toàn cầu, mà còn cần 
giành được sự tin dùng của tất cả mọi người. Ấn 
Độ mong muốn các sản phẩm của đất nước được 
ưa chuộng và chấp nhận trên toàn cầu”. Thủ 
tướng Modi nói rằng trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ 

đã phụ thuộc vào các tiêu chuẩn nước ngoài về chất lượng và đo lường. Nhưng hiện nay, 
tốc độ, sự tiến bộ, sự trỗi dậy, hình ảnh và sức mạnh của Ấn Độ sẽ được quyết định bởi 
các tiêu chuẩn của chính đất nước này. Thủ tướng cho rằng mục tiêu Ấn Độ tự cường 
bao gồm cả số lượng và chất lượng. Ông nhấn mạnh rằng phải đảm bảo các sản phẩm 
sản xuất tại Ấn Độ không chỉ đáp ứng nhu cầu toàn cầu mà còn được công nhận rộng 

rãi. Thủ tướng nói rằng: “Chúng ta phải củng cố thương hiệu Ấn Độ dựa vào chất lượng 

và uy tín”. 
ĐỌC THÊM  

 

 
THỦ TƯỚNG KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC TĂNG CHU KỲ GIÁ TRỊ TRONG 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP 

 
Phát biểu tại Hội nghị Đo lường Quốc gia 2021 ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Narendra 
Modi đã khuyến khích cộng đồng khoa học thúc đẩy chu kỳ tạo giá trị khoa học hàng 
loạt. Trong lịch sử, bất kỳ quốc gia nào cũng đạt những tiến bộ tương quan trực tiếp với 
nỗ lực thúc đẩy khoa học. Thủ tướng gọi đây là "chu kỳ tạo giá trị" của Khoa học, Công 
nghệ và Công nghiệp. Thủ tướng Modi giải thích thêm rằng một phát minh khoa học sẽ 
tạo ra công nghệ, và công nghệ sẽ dẫn đến sự 

phát triển của ngành công nghiệp. Ngành công 

nghiệp từ đó sẽ đầu tư hơn nữa vào khoa học để 
thực hiện những nghiên cứu mới và chu kỳ này 
sẽ tiếp tục đưa đất nước đến với những cơ hội 
mới. Thủ tướng Modi cho biết, chu kỳ tạo giá trị 
của khoa học hàng loạt ngày càng trở nên quan 

trọng hơn trong thế giới hiện nay khi đất nước 
đang tiến bước với mục tiêu Ấn Độ tự cường. 
 

ĐỌC THÊM 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3697894716943518
https://www.narendramodi.in/aatmanirbhar-bharat-is-about-both-quantity-and-quality-pm-553205
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1685951
https://www.mea.gov.in/
https://www.mygov.in/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

THỦ TƯỚNG KHÁNH THÀNH ĐƯỜNG DẪN KHÍ ĐỐT TỰ NHIÊN  
KOCHI – MANGALURU 

 
Vào ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Narendra Modi đã khánh 

thành trực tuyến Đường dẫn khí đốt tự nhiên Kochi - 
Mangaluru. Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng cho biết 
đất nước phải mở rộng nhanh chóng nền kinh tế dựa vào 
khí đốt để đạt mục tiêu tự cường và đây là lý do thúc đẩy 
Chính phủ thực hiện mục tiêu 'Một quốc gia Một lưới điện'. 
Ông cho rằng sự phát triển của các vùng ven biển và phúc 

lợi của những ngư dân cần cù là một trong những ưu tiên quan trọng của Chính phủ. 

Thủ tướng đã vạch ra một kế hoạch gồm nhiều yếu tố để phát triển khu vực ven biển 
bao gồm chuyển đổi nền kinh tế xanh, cải thiện cơ sở hạ tầng ven biển và bảo vệ hệ 
sinh thái biển. Ông cho biết Nền kinh tế Xanh sẽ là một nguồn lực quan trọng của Ấn 

Độ tự cường. Các bến cảng và tuyến đường ven biển đang được đưa vào mạng lưới kết 
nối đa phương thức. Thủ tướng cho biết Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu biến vùng 
ven biển thành một hình mẫu về đời sống và kinh doanh thuận lợi. 

ĐỌC THÊM  
 

 
THỦ TƯỚNG KHÁNH THÀNH TUYẾN 
ĐƯỜNG SẮT REWARI - MADAR CỦA 

HÀNH LANG VẬN TẢI CHUYÊN DỤNG 

PHÍA TÂY 

Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành 
trực tuyến tuyến đường sắt Rewari - Madar 
dài 306 km của Hành lang vận tải chuyên 
dụng phía Tây (WDFC) vào ngày 7 tháng 
1. Ông cũng khánh thành đoàn tàu 

container xếp chồng đôi trên tuyến này. 

Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng cho biết 
nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của đất 
nước đã có động lực mới, rất nhiều dự án 
đã được thực hiện ngay cả trong thời kỳ 
dịch bệnh Corona để hiện đại hóa đất nước. 
Ông cho biết với việc khánh thành đoàn tàu 
container xếp chồng đôi đầu tiên từ New 

Ateli ở bang Haryana đến New Kishanganj 
ở bang Rajasthan, Ấn Độ đã trở thành một 
trong số ít các quốc gia trên thế giới có 
phương tiện này. Ông ca ngợi những nỗ lực 
của các kỹ sư vì thành quả đáng tự hào 
này. Ông cho biết hành lang vận tải chuyên 

dụng này sẽ mang lại cơ hội mới và hy 

vọng mới cho tất cả người dân, đặc biệt là 
nông dân và doanh nhân ở bang 
Rajasthan. Ông cho biết, hành lang vận tải 
chuyên dụng không chỉ là tuyến đường ray 
của các đoàn tàu vận tải hiện đại mà còn 
là con đường phát triển nhanh của đất 

nước. 
ĐỌC THÊM 

 

 
THỦ TƯỚNG KHUYẾN KHÍCH THANH 

NIÊN ĐÓNG GÓP HẾT MÌNH  
VÀ XÂY DỰNG CHÍNH TRỊ 

Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi thanh 
niên cả nước đóng góp một cách vô điều 
kiện và mang tính xây dựng trong chính trị. 
Phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan Nghị sĩ 

trẻ toàn quốc lần thứ hai vào ngày 12 
tháng 1, Thủ tướng nhận xét rằng chính trị 
là một phương tiện quan trọng mang lại sự 
thay đổi có ý nghĩa, và giống như mọi lĩnh 
vực khác, sự hiện diện của thanh niên cũng 
rất quan trọng trong lĩnh vực chính trị. Ông 

đảm bảo với giới trẻ rằng ngày nay, những 
người chính trực đều có cơ hội phục vụ 
trong ngành này, thay đổi quan niệm cũ 
coi chính trị là một lĩnh vực tiêu cực. Ngày 
nay tính chính trực và hiệu suất làm việc 
đã trở thành nhu cầu của thời đại. Thủ 
tướng Modi khuyến khích thanh niên tham 

gia chính trị vì sự gia nhập của họ sẽ đảm 

bảo sự kết thúc của lợi ích nhóm. Thủ 
tướng kêu gọi: “Để cứu nền dân chủ của 
chúng ta, các bạn cần tham gia chính trị. 
Các bạn đã có sự dẫn dắt tuyệt vời từ nhà 
hiền triết Swami Vivekananda và với 
nguồn cảm hứng của ông, thanh niên nước 

ta cần tham gia chính trị, và đất nước sẽ 
ngày càng giàu mạnh”. 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3713229302076726
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3713500195382970
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1687909
http://www.indbiz.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

PHIÊN THẢO LUẬN MỞ CẤP CAO CỦA HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC  
VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ 

 
Vào ngày 12 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại 

giao Tiến sĩ S. Jaishankar đã phát biểu tại 
Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc do Tunisia chủ trì 
về các mối đe dọa đối với hòa bình và an 
ninh quốc tế do các hành động khủng bố 
gây ra. Bộ trưởng đã đề xuất một Kế 
hoạch hành động gồm 8 điểm nhằm 

chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách 
hiệu quả và kêu gọi cộng đồng quốc tế 
cam kết thực hiện mục tiêu không khoan 

nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố. Ông 
nói rằng chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nhân loại 
và tấn công "những giá trị cơ bản nhất của nhân loại", đồng thời cảnh báo chống lại 

những nỗ lực "biện minh cho chủ nghĩa khủng bố" hoặc "tôn vinh những kẻ khủng bố". 
Bộ trưởng Jaishankar kêu gọi mạnh mẽ chống lại "tiêu chuẩn kép", nói rằng "những kẻ 
khủng bố vẫn là những kẻ khủng bố... không có sự phân biệt tốt hay xấu". Trong bài 
phát biểu của mình, ông cũng yêu cầu sự minh bạch và cảnh báo về việc ngăn đưa các 
tổ chức khủng bố vào danh sách hay hủy yêu cầu mà không có lý do. 

ĐỌC THÊM 
 

 
NGÀY KIỀU BÀO ẤN ĐỘ LẦN THỨ 16 

 
Ngày Kiều bào Ấn Độ lần thứ 16 được tổ 

chức trực tuyến vào ngày 9 tháng 1 năm 
2021 với chủ đề “Đóng góp cho Ấn Độ tự 

cường”, ghi nhận vai trò quan trọng của 
cộng đồng kiều bào Ấn Độ ở nước ngoài 
trong việc xây dựng một Ấn Độ Mới. Đại sứ 
quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 
ngày này và phát trực tiếp tại sự kiện phát 
biểu của các nhà lãnh đạo Ấn Độ, các lãnh 

đạo nước ngoài và những người Ấn Độ trên 
khắp thế giới. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn 
chân thành tới cộng đồng kiều bào Ấn Độ 
ở Việt Nam đã đến Đại sứ quán để kỷ niệm 
ngày đặc biệt này. 

 
ĐỌC THÊM 

 

 
KHÁNH THÀNH CÔNG VIÊN PHẦN 
MỀM QUÂN ĐỘI TẠI NHA TRANG 

 

Trung tâm mới của Công viên Phần mềm 
Quân đội tại Trường Đại học Thông tin liên 

lạc, Bộ Quốc phòng Việt Nam được Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng 
tướng Nguyễn Chí Vịnh khánh thành vào 
ngày 12 tháng 1 năm 2021 tại Nha Trang, 
cùng với sự hiện diện của của Đại sứ 

Pranay Verma. Tiến sĩ Ajay Kumar, Thứ 
trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã tham gia sự 
kiện qua hình thức trực tuyến và có bài 
phát biểu quan trọng nhân dịp này. Công 
viên Phần mềm Quân đội là biểu tượng 
hiện đại của quan hệ Đối tác Quốc phòng 
lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam, đóng vai 

trò quan trọng trong việc đào tạo CNTT và 
ngoại ngữ cho lực lượng Quốc phòng Việt 

Nam. Lễ khai mạc được tiếp nối bởi Đối 
thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ 
trưởng Ấn Độ-Việt Nam lần thứ 13, được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến giữa Thứ 

trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Thứ trưởng 
Quốc phòng Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3718238834909106
https://www.facebook.com/media/set?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3711212458945077
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3716806875052302/?sfnsn=mo
https://indiainvestmentgrid.gov.in/
https://www.investindia.gov.in/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÃY QUAN TÂM TỚI 
CHÚNG TÔI! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 

 

NGÀY TIẾNG HINDI THẾ GIỚI 
 

Ngày tiếng Hindi Thế giới được tổ chức 
hàng năm vào ngày 10 tháng 1. Nhân dịp 
này, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức một 
chương trình để những người bạn Việt Nam 

và cộng đồng Ấn Độ trình bày bằng tiếng 
Hindi, và bày tỏ sự quan tâm cũng như cảm 
xúc của họ đối với tiếng Hindi. Đại sứ 
Pranay Verma đã đọc thông điệp của Thủ 
tướng Narendra Modi nhân Ngày tiếng 
Hindi Thế giới. 

ĐỌC THÊM 

 

 

ĐẠI SỨ THĂM TỈNH KHÁNH HÒA – 
NGÀY 12 THÁNG 1 NĂM 2021 

Là một phần trong hoạt động hợp tác với 

các tỉnh thành Việt Nam, Đại sứ Pranay 
Verma đã đến thăm tỉnh Khánh Hòa vùng 
Nam Trung Bộ Việt Nam vào ngày 12 tháng 
1 năm 2021 và gặp Ngài Nguyễn Khắc 
Định, Bí thư tỉnh ủy, tại thành phố Nha 
Trang. Hai bên đã thảo luận phương hướng 
thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và 

các bang của Ấn Độ trên một loạt lĩnh vực, 
bao gồm thương mại và kinh tế, phát triển 
cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực, văn hóa 
và du lịch. 

ĐỌC THÊM 
 

 
NGÀNH GIÁO DỤC 

Ngành giáo dục Ấn Độ mang lại cơ hội 
tuyệt vời cho khoảng 29% dân số Ấn Độ 

trong độ tuổi từ 0 đến 14. Ngành giáo dục 

ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt trị giá 180 tỷ đô 
trong năm tài khóa 2020. Ấn Độ xếp hạng 
34 trong số 100 quốc gia về Chỉ số thông 
thạo tiếng Anh năm 2019. Việc tăng cường 
sử dụng internet được kỳ vọng sẽ giúp ích 
trong phổ cập giáo dục. Tính đến tháng 12 

năm 2019, tỷ lệ sử dụng Internet ở Ấn Độ 
đạt 54,29%. Lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ vẫn 
là một ưu tiên chiến lược của Chính phủ. 
Chính phủ đã cho phép 100% vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực giáo 
dục thông qua lộ trình tự động từ năm 
2002. Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng 

Narendra Modi đã phê duyệt Chính sách 

Giáo dục Quốc gia 2020, mở đường cho 
những cải cách quy mô lớn trong giáo dục 
phổ thông và đại học. Chính sách này được 
xây dựng dựa trên các trụ cột cơ bản, bao 
gồm Khả năng Tiếp cận, Công bằng, Chất 

lượng, Khả năng chi trả và Uy tín, đồng thời 
phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về 
Phát triển Bền vững. 

ĐỌC THÊM 
 

 
PHÁO ĐÀI AGRA: PHÁO ĐÀI HÙNG VĨ 

TRÊN BỜ SÔNG YAMUNA  
 
Một pháo đài đồ sộ làm từ sa thạch đỏ nằm 
bên bờ sông Yamuna được xây dựng dưới 

thời Hoàng đế Akbar vào năm 1565 và 
được tiếp tục xây dựng bởi cháu trai của 
ngài là Quốc vương Shah Jahan. Pháo đài 
có hình bán nguyệt, được bao quanh bởi 
một bức tường vững chai cao 21,4 m. Pháo 
đài Agra được coi là một kiệt tác về quy 
hoạch, thiết kế và xây dựng. Một số kiến 

trúc bên trong khác của pháo đài bao gồm 
nhà thờ Moti Masjid tuyệt đẹp, Diwan-i-
Khas (sảnh tiếp dân riêng) và Diwan-i-Aam 

(sảnh tiếp dân chung), từng là nơi đặt Ngai 
Chim công huyền thoại. Có hai nhà thờ Hồi 
giáo nổi bật bên trong pháo đài - Nagina 

Masjid được Shah Jahan xây dựng làm một 
nhà thờ Hồi giáo riêng dành cho các phu 
nhân trong triều đình và Mina Masjid được 
cho là xây dành riêng cho ông. 
 

ĐỌC THÊM 
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