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Tập 1, Số 2
TỔNG THỐNG ẤN ĐỘ PHÁT BIỂU ĐÊM
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CỘNG HÒA
ẤN ĐỘ

ẤN ĐỘ NHIỆT LIỆT TỰ HÀO KỶ NIỆM
72 NĂM NGÀY CỘNG HÒA

• TỔNG THỐNG ẤN
ĐỘ PHÁT BIỂU
ĐÊM KỶ NIỆM 72
NĂM NGÀY CỘNG
HÒA ẤN ĐỘ

Phát biểu trước
người dân cả nước
vào đêm trước
Ngày Cộng hòa lần
thứ 72 của Ấn Độ,
Tổng thống Ấn Độ
• ẤN ĐỘ NHIỆT LIỆT
Ram Nath Kovind
TỰ HÀO KỶ NIỆM 72
nói rằng cách ứng phó của Ấn Độ đối với
NĂM NGÀY CỘNG
đại dịch Covid-19 sẽ không có hiệu quả nếu
HÒA
không có giá trị “Tình huynh đệ” trong Hiến
pháp. Ngoài đại dịch, Tổng thống cũng đề
• THỦ TƯỚNG PHÁT
cập đến những đóng góp của người nông
BIỂU TẠI ĐỐI
dân, các nhà khoa học, lực lượng vũ trang
THOẠI DAVOS CỦA
và cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài đối
DIỄN ĐÀN KINH TẾ
với sự phát triển của Ấn Độ. Nói về tầm
THẾ GIỚI
quan trọng của các giá trị trong Hiến pháp,
Tổng thống Kovind cũng nhắc đến các
• ĐẤT NƯỚC
nhân vật tiêu biểu như Bal Gangadhar
TƯỞNG NHỚ
Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi và
NETAJI SUBHAS
Subhas Chandra Bose, những người đã có
CHANDRA BOSE
đóng góp vô giá cho cuộc đấu tranh giành
VÀO NGÀY SINH
tự do. Ông cũng tự hào về việc Ấn Độ được
CỦA ÔNG: NGÀY
mệnh danh là “Nhà thuốc của thế giới” vì
23 THÁNG 1
đã cung cấp thuốc men cho nhiều quốc gia
HÀNG NĂM ĐƯỢC
để ngăn chặn đại dịch trên toàn cầu. Ông
TÔN VINH LÀ
lưu ý rằng Ấn Độ có nền dân chủ lớn mạnh
“PARAKRAM
và cam kết quản trị tốt và minh bạch đang
DIWAS” (NGÀY
mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
CAN ĐẢM)
ĐỌC THÊM
• THỦ TƯỚNG PHÁT
BIỂU TẠI HỘI
NGHỊ THƯỢNG
ĐỈNH THÍCH ỨNG
VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU NĂM
2021
• THỦ TƯỚNG TIẾP
XÚC VỚI NHỮNG
NGƯỜI NHẬN
GIẢI RASHTRIYA
BAL PURASKAR,
2021

Ấn Độ đã kỷ niệm 72 năm Ngày Cộng hòa
vào ngày 26 tháng 1. Sự kiện chính được
tổ chức tại đại lộ Rajpath, thủ đô New
Delhi, nơi Tổng thống Ram Nath Kovind
chủ trì nghi lễ diễu binh. Tại sự kiện, buổi
diễu binh nổi bật với khí tài sản xuất nội
địa như xe tăng chiến đấu chủ lực của quân
đội Ấn Độ T-90 Bhishma, xe chiến đấu bộ
binh BMP II, hệ thống vũ khí Brahmos, xe
tăng làm cầu Pinaka T-72, hệ thống tác
chiến điện tử Samvijay. Hải quân đã giới
thiệu mô hình Swarnim Vijay Varsh mô tả
cuộc tấn công của Hải quân Ấn Độ vào cảng
Karachi vào năm 1971. Một đạo quân đầy
tự hào gồm 122 thành viên của lực lượng
vũ trang Bangladesh cũng đã hành quân tại
Rajpath. Sức mạnh quân sự, sự đa dạng
văn hóa, tiến bộ kinh tế xã hội của Ấn Độ
đã được thể hiện trong lễ kỷ niệm 72 năm
Ngày Cộng hòa tại đại lộ Rajpath hoành
tráng ở New Delhi, thể hiện những bước
tiến của Ấn Độ trong công nghệ quốc
phòng bản địa.
XEM TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI ĐỐI THOẠI DAVOS
CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI
Trong bài phát biểu trực tuyến tại Đối thoại Davos của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào
ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng ông đã mang đến thông điệp về sự
tự tin, tích cực và tràn đầy hy vọng từ 1,3 tỷ người dân Ấn Độ giữa thời điểm khó khăn
này. Ông nói rằng bất chấp những nghi ngờ ban đầu về năng lực của Ấn Độ trong xử lý
đại dịch, Ấn Độ đã tiến lên với cách tiếp cận chủ động và tăng cường cơ sở hạ tầng y tế
dành cho COVID, đào tạo nguồn nhân lực để ứng phó với đại dịch và tận dụng công nghệ
trong xét nghiệm và truy vết. Tại Ấn Độ, cuộc chiến chống corona đã trở thành phong
trào nhân dân và Ấn Độ đã thành công trong việc cứu sống tối đa các công dân của
mình. Ông cũng nói về chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới và những nỗ lực toàn cầu
của Ấn Độ trong thời kỳ đại dịch. Thủ tướng
thông báo rằng ngoài hai loại vắc-xin ‘Sản
xuất tại Ấn Độ’ hiện nay, nhiều loại vắc-xin
khác đang được sản xuất sẽ cho phép Ấn Độ
giúp thế giới với quy mô và tốc độ lớn hơn.
ĐỌC THÊM

TRONG SỐ NÀY
(Tiếp)

• QUÂN ĐOÀN THIẾU
SINH QUÂN QUỐC
GIA CÓ VAI TRÒ TO
LỚN TRONG VIỆC
THẤM NHUẦN Ý
THỨC KỶ LUẬT
TRONG ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI CỦA ẤN ĐỘ:
THỦ TƯỚNG
• PHÓ TỔNG THỐNG
KÊU GỌI THANH
NIÊN ĐI ĐẦU VIỆC
HOẠCH ĐỊNH TĂNG
TRƯỞNG CỦA ẤN
ĐỘ
• ẤN ĐỘ CÓ THỂ CHỈ
LỐI CHO THẾ GIỚI
THÔNG QUA TRIẾT
LÝ ‘THẾ GIỚI LÀ
MỘT’: PHÓ TỔNG
THỐNG
• NGÀNH DƯỢC
PHẨM ẤN ĐỘ CÔNG THỨC ĐỂ
THÀNH CÔNG

ĐẤT NƯỚC TƯỞNG NHỚ NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE VÀO NGÀY SINH
CỦA ÔNG: NGÀY 23 THÁNG 1 HÀNG NĂM ĐƯỢC TÔN VINH LÀ “PARAKRAM
DIWAS” (NGÀY CAN ĐẢM)
Để tôn vinh và tưởng nhớ
Netaji Subhash Chandra Bose,
người chiến sĩ huyền thoại đã
đấu tranh cho tự do của đất
nước, người sáng lập Quân đội
Quốc gia Ấn Độ, cũng như tinh
thần bất khuất và phụng sự đất
nước quên mình của ông,
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định
kỷ niệm sinh nhật ông vào
ngày 23 tháng 1 hàng năm với
tên gọi “PARAKRAM DIWAS” (Ngày Can đảm) để truyền cảm hứng cho người dân trong
nước, đặc biệt là giới trẻ, có thể kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh như Netaji đã
từng, và truyền cho họ tinh thần yêu nước. Ngày 23 tháng 1 năm 2021 bắt đầu chuỗi
hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Netaji trong một năm tới. Thủ tướng Narendra
Modi chủ trì lễ khai mạc của ‘Parakram Diwas’ tại Đài tưởng niệm Victoria ở Kolkata.
Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng nói: “Hôm nay là sinh nhật người con dũng cảm của
Mẹ Ấn Độ, người đã định hướng con đường mới cho giấc mơ độc lập của Ấn Độ. Hôm
nay là ngày chúng ta kỷ niệm ý chí đã xóa tan bóng tối của sự nô lệ và thách thức quyền
lực hùng mạnh nhất thế giới bằng câu nói vẫn còn mãi - “Tôi sẽ không cầu xin tự do, tôi
sẽ đoạt lấy nó””.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI
NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2021

THỦ TƯỚNG TIẾP XÚC VỚI NHỮNG
NGƯỜI NHẬN GIẢI RASHTRIYA BAL
PURASKAR, 2021

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh trực
tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do
Hà Lan tổ chức, Thủ tướng Narendra Modi
nói rằng thích ứng với biến đổi khí hậu
ngày nay có ý nghĩa quan trọng hơn bao
giờ hết và đó là một nhân tố chủ chốt trong
nỗ lực phát triển của Ấn Độ. Ông nói rằng:
“Chúng tôi đã tự hứa với mình rằng, chúng
tôi sẽ không chỉ đạt được các mục tiêu của
Thỏa thuận Paris mà còn vượt qua chúng;
chúng tôi sẽ không chỉ ngăn chặn sự suy
thoái môi trường mà còn đảo ngược lại quá
trình này; và chúng tôi sẽ không chỉ tạo ra
những năng lực mới mà còn biến chúng trở
thành tác nhân vì lợi ích toàn cầu”. Ông nói
rằng các hành động của Ấn Độ thể hiện
cam kết của nước này và các giá trị văn
minh của Ấn Độ dạy chúng ta tầm quan
trọng của việc sống hòa hợp với thiên
nhiên. Thủ tướng nhấn mạnh rằng để thích
ứng với biến đổi khí hậu, lối sống của con
người cũng phải thích ứng với lý tưởng này
và quyết tâm đó cần định hướng cho con
đường phía trước.
ĐỌC THÊM

Thủ tướng Narendra Modi đã tiếp xúc với
những người được trao giải Pradhan Mantri
Rashtriya Bal Puraskar (PMRBP, Giải quốc
gia dành cho trẻ em với thành tựu xuất
sắc) vào ngày 25 tháng 1 qua hình thức
trực tuyến. Thủ tướng Modi nói rằng giải
thưởng năm nay rất đặc biệt vì những
người nhận giải đã đạt thành tựu trong thời
kỳ đại dịch corona đầy khó khăn. Trong
buổi tiếp xúc, Thủ tướng thừa nhận vai trò
của trẻ em trong các chiến dịch thay đổi
hành vi như phong trào vệ sinh swachchta.
Ông cho
biết
khi
trẻ
em
tham gia
vào
các
chiến dịch
như chiến
dịch
rửa
tay trong
thời kỳ đại dịch, các chiến dịch này đã lôi
kéo sự tham gia của người dân và thành
công. Ông cũng lưu ý đến sự đa dạng của
các lĩnh vực nhận giải thưởng năm nay.
Chính phủ Ấn Độ đã phong tặng Bal Shakti
Puraskar (Giải năng lực trẻ em) trong
khuôn khổ giải PMRBP cho những trẻ em có
năng lực đặc biệt và thành tích xuất sắc
trong các lĩnh vực đổi mới, thành tích học
tập, thể thao, nghệ thuật và văn hóa, dịch
vụ xã hội và lòng dũng cảm.
ĐỌC THÊM

• AHMEDABAD THÀNH PHỐ DI SẢN
THẾ GIỚI ĐẦU
TIÊN CỦA ẤN ĐỘ
• ẤN ĐỘ GỬI HÀNG
CỨU TRỢ LŨ LỤT
CHO VIỆT NAM
• ĐẠI SỨ QUÁN TỔ
CHỨC HỘI THẢO
XÚC TIẾN THƯƠNG
MẠI VÀ ĐẦU TƯ
TRONG LĨNH VỰC
DƯỢC PHẨM
• KỶ NIỆM NGÀY
SINH CỦA NETAJI
SUBHAS CHANDRA
BOSE
• KỶ NIỆM 72 NĂM
NGÀY CỘNG HÒA
ẤN ĐỘ TẠI HÀ NỘI
• ĐẠI SỨ THUYẾT
TRÌNH TẠI HỌC
VIỆN CHÍNH TRỊ,
THÀNH PHỐ CẦN
THƠ

TRONG SỐ NÀY
(Tiếp)

• QUÂN ĐOÀN THIẾU
SINH QUÂN QUỐC
GIA CÓ VAI
• ĐẠI SỨ THĂM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM CÔNG
NGHỆ THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
(HCM-UTE)
• TIỆC GIAO LƯU BÁO
CHÍ THƯỜNG NIÊN
CỦA ĐẠI SỨ QUÁN

QUÂN ĐOÀN THIẾU SINH QUÂN QUỐC GIA CÓ VAI TRÒ TO LỚN TRONG VIỆC
THẤM NHUẦN Ý THỨC KỶ LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA ẤN ĐỘ: THỦ
TƯỚNG
Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao vai trò của Quân đoàn Thiếu sinh quân Quốc gia
(NCC) trong sứ mệnh phục vụ đất nước và nói thêm rằng từ lũ lụt đến bất kỳ loại hình
thiên tai nào khác, các sỹ quan đã luôn giúp đỡ người dân. Phát biểu tại buổi diễu hành
của NCC tại New Delhi vào ngày 28 tháng 1, ông cho biết trong thời kỳ COVID-19, hàng
trăm nghìn sỹ quan đã làm việc với chính quyền và các
tổ chức xã hội trên khắp đất nước. Thủ tướng Modi cho
biết đất nước đã chứng kiến thành tựu của những người
đã hoàn thành trách nhiệm của họ trong chống dịch
COVID và Ấn Độ đã chiến đấu tốt với đại dịch nhờ
những nỗ lực của họ. Ông cho biết thêm, Ấn Độ sẽ sớm
được biết đến như một nước sản xuất thiết bị quốc
phòng, thay vì chỉ là một thị trường như hiện nay. Ông
cho biết, NCC đã tăng 35% số lượng sỹ quan nữ và mọi
mặt trận của lực lượng phòng vệ đất nước đều mở rộng
cho nữ giới. Ông nói rằng những người con gái mạnh
mẽ của Ấn Độ đã sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù
và Ấn Độ cần sự dũng cảm của họ.
ĐỌC THÊM
PHÓ TỔNG THỐNG KÊU GỌI THANH NIÊN ĐI ĐẦU VIỆC HOẠCH ĐỊNH TĂNG
TRƯỞNG CỦA ẤN ĐỘ

HÃY QUAN TÂM TỚI
CHÚNG TÔI!
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Phó Tổng thống Ấn Độ M Venkaiah Naidu kêu gọi thanh niên đi đầu trong việc viết nên
câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ. Phó Tổng thống đã phát hành một cuốn tiểu sử bằng
tiếng Tamil về cựu Tổng thống, Tiến sĩ A P J Abdul Kalam tại Raj Bhavan ở Chennai.
Nhận thấy rằng một trong những thế mạnh lớn nhất của Ấn Độ là nhân khẩu học, Phó
Tổng thống Naidu kêu gọi tận dụng điều này để thúc đẩy nhanh chóng tiến độ trong các
lĩnh vực khác nhau - từ nông nghiệp đến sản xuất và đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền
vững trong những năm tới. Với khoảng 65% dân số cả nước
dưới 35 tuổi và 50% dưới 25 tuổi, ông cho biết đây là thời
điểm để thanh niên đất nước đi đầu trong việc đẩy nhanh
tốc độ phát triển. Phó Tổng thống nói rằng cựu Tổng thống
có niềm tin vững chắc vào việc sử dụng công nghệ vì lợi ích
và hạnh phúc của xã hội, và “trên thực tế, Tiến sĩ Kalam có
thể được ghi công là người đã đặt nền móng vững chắc cho
'AtmaNirbharta' (Ấn Độ tự cường) trong lĩnh vực không gian
và quốc phòng của đất nước, một nền tảng mà các nhà khoa
học và kỹ sư Ấn Độ ngày nay sử dựng để xây dựng đất
nước”.
ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ CÓ THỂ CHỈ LỐI CHO THẾ GIỚI THÔNG QUA TRIẾT LÝ ‘THẾ GIỚI LÀ
MỘT’: PHÓ TỔNG THỐNG
Trong buổi ra mắt sách trực tuyến vào ngày 22 tháng 1, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu
đã đề xuất thế giới quan của người Ấn Độ về ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ (Thế giới là một)
có thể chỉ lối cho các vấn đề đương đại mà nhân loại phải đối mặt. Phó Tổng thống nhận
xét, trong bối cảnh kết cấu xã hội của nhiều quốc gia và cộng đồng toàn cầu đang bị xói
mòn bởi hận thù, bạo lực, bảo thủ, chủ nghĩa bè phái và các khuynh hướng chia rẽ khác,
triết lý lâu đời của Ấn Độ về 'Thế giới là một' đặc biệt phù hợp với tình hình hiện nay.
Khuyến khích bản chất dân chủ trong lối sống của người Ấn Độ, ngài Naidu cho biết
người Ấn Độ xem mỗi cá nhân đều quan trọng như nhau.
Ông nói thêm rằng các giá trị văn minh của Ấn Độ thừa
nhận sự đa dạng của nhân loại và không có mâu thuẫn
cố hữu nào trong sự đa dạng này vì tất cả chúng ta đều
thuộc về một gia đình. Phó Tổng thống cho rằng một
thế giới quan như vậy sẽ mang lại sự tôn trọng lẫn nhau,
chung sống hòa bình và nỗ lực hợp tác để đạt tiến bộ
bền vững và toàn diện.
ĐỌC THÊM

NGÀNH DƯỢC PHẨM ẤN ĐỘ CÔNG THỨC ĐỂ THÀNH CÔNG
Ấn Độ là một quốc gia nổi bật và phát triển
nhanh chóng trong lĩnh vực dược phẩm
toàn cầu. Đất nước này là nhà cung cấp
thuốc gốc lớn nhất trên thế giới, chiếm
20% nguồn cung sản lượng toàn cầu và
cũng cung cấp 62% nhu cầu vắc xin toàn
cầu. Ngành dược của Ấn Độ đứng thứ 3
trên thế giới về sản lượng và thứ 14 về giá
trị. Ấn Độ là nước sản xuất vắc xin lớn nhất
trên thế giới. Là nước xuất khẩu thuốc gốc
lớn nhất, Ấn Độ còn được mệnh danh là
Nhà thuốc của thế giới!

ĐỌC THÊM

AHMEDABAD - THÀNH PHỐ DI SẢN
THẾ GIỚI ĐẦU TIÊN CỦA ẤN ĐỘ

Được công nhận là Thành phố Di sản Thế
giới UNESCO đầu tiên của Ấn Độ,
Ahmedabad hay còn gọi là Amdavad, mang
đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống. Thành
phố mang đến sự pha trộn tinh tế giữa kiến
trúc ngoạn mục của các nhà thờ Hồi giáo
hàng trăm năm tuổi và những thiết kế
đương đại mới nhất. Nơi này còn được gọi
là 'Manchester của phương Đông' vì ngành
công nghiệp dệt phát triển mạnh đã đưa
Ahmedabad bước vào thế kỷ 21. Thành phố
được biết đến với các sự kiện hoành tráng
và ấn tượng trong lễ hội Navratri, một lễ
hội văn hóa và tâm linh ngoài trời.
Ahmedabad có mối liên kết chặt chẽ với
cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ.
Đây là nơi ở của Mahatma Gandhi và Dandi
March (Hành trình muối) bắt đầu từ nơi
này.
ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ GỬI HÀNG CỨU TRỢ LŨ LỤT CHO VIỆT NAM
Trong một buổi lễ giản dị được tổ chức
ngày 15 tháng 1 tại Bộ Ngoại giao Việt
Nam, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ngài
Pranay Verma chính thức trao cho Thứ
trưởng Ngoại giao Việt Nam Ngài Nguyễn
Quốc Dũng số hàng cứu trợ do Chính phủ
Ấn Độ tặng cho các nạn nhân của trận lũ
lụt và sạt lở đất gần đây ở nhiều tỉnh
miền Trung Việt Nam. Cơ quan quản lý
thiên tai quốc gia Ấn Độ trao số hàng cứu
trợ này cho Ban chỉ đạo trung ương về
phòng chống thiên tai của Việt Nam. Tàu
INS Kiltan của Hải quân Ấn Độ đã mang
theo số hàng cứu trợ này tới Việt Nam.
Lô hàng cứu trợ này là biểu tượng cho
mối quan hệ thân tình, nồng ấm giữa Ấn
Độ và Việt Nam, phù hợp với truyền
thống lâu đời của hai nước khi luôn ủng
hộ nhau trong gian khó.
ĐỌC THÊM

ĐẠI SỨ QUÁN TỔ CHỨC HỘI THẢO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRONG
LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Liên minh
Xúc tiến Đầu tư Quốc tế (INVESTGLOBAL), Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài Việt Nam (VAFIE) và
Phòng Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) tại
Hà Nội tổ chức Hội thảo về Xúc tiến
Thương mại và Đầu tư trong lĩnh vực
dược phẩm giữa Ấn Độ và Việt Nam vào
ngày 21 tháng 1 năm 2021. Sự kiện nhận
sự hỗ trợ của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế
nước CHXHCN Việt Nam. Trong bài phát
biểu quan trọng của mình, Đại sứ Pranay
Verma kêu gọi các doanh nghiệp và tất
cả các bên liên quan của hai nước tìm hiểu các cơ hội mới để thúc đẩy trao đổi trong lĩnh
vực dược phẩm phù hợp với “Tầm nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân”
đã được Thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2020.
ĐỌC THÊM
KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
Đại gia đình sứ quán Ấn Độ do Đại sứ Pranay Verma đại diện đã tri ân Netaji Subhas
Chandra Bose vào ngày 23 tháng 1 năm 2021, đánh dấu sự kiện khởi đầu của lễ kỷ niệm
125 năm ngày sinh của ông trong một năm tới. Ngày này cũng được kỷ niệm với tên gọi
Parakram Divas (Ngày Can đảm) để vinh
danh một trong những nhà lãnh đạo cao
nhất của Cuộc đấu tranh giành Tự do của
Ấn Độ, người có tầm nhìn và di sản vẫn
tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ
kế tiếp. Trong sự kiện này, nhà nghiên cứu
Ấn Độ học nổi tiếng của Việt Nam, Phó
Giáo sư Đỗ Thu Hà đã có một bài thuyết
trình về cuộc đời và cuộc đấu tranh của
Netaji từ góc độ phong trào dân tộc của
chính Việt Nam.
ĐỌC THÊM

KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CỘNG HÒA ẤN ĐỘ TẠI HÀ NỘI
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ vào
ngày 26 tháng 1 năm 2021 cùng với các thành viên cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam.

ĐỌC THÊM

ĐẠI SỨ THUYẾT TRÌNH TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, Đại sứ Pranay Verma đã được Học viện Chính trị tại
thành phố Cần Thơ mời đến thuyết trình về Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam cho các giảng viên
và học viên của trường, chủ yếu gồm các quan chức trong Đảng và Chính phủ ở các tỉnh
phía Nam Việt Nam. Học viện là một trong bốn học viện khu vực trực thuộc Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội (HVCTQGHCM) - Học viện đào tạo chính của
Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng. HVCTQGHCM và Học
viện Chính trị duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Đại sứ quán và các viện hàn lâm khác
nhau ở Ấn Độ. HVCTQGHCM cũng có Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ để thúc đẩy học bổng
du học Ấn Độ trong các hoạt động đào tạo của Học viện. Đại sứ thường xuyên được
HVCTQGHCM và các học viện khu vực mời tham gia các buổi thuyết trình về sự phát
triển ở Ấn Độ, chính sách đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Ấn Độ-Việt Nam.
ĐỌC THÊM
ĐẠI SỨ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ
PHẠM CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH (HCM-UTE)

TIỆC GIAO LƯU BÁO CHÍ THƯỜNG
NIÊN CỦA ĐẠI SỨ QUÁN

Đại sứ Pranay Verma đã thăm Đại học Sư
phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
(HCM-UTE) vào ngày 20 tháng 1 năm 2021
trong nỗ lực mở rộng quan hệ với các viện
hàn lâm tại Việt Nam của Đại sứ quán. Là
một trường đại học kỹ thuật, HCM-UTE là
đối tác chủ chốt trong chương trình #ITEC
của Ấn Độ, hơn 50 cán bộ giảng viên trong
trường đã tham gia các khóa đào tạo ngắn
hạn tại Ấn Độ trong thập kỷ qua. Đại sứ đã
tiếp xúc với các cựu học viên ITEC của
trường và phát biểu về vai trò của công
nghệ trong nỗ lực của Ấn Độ hướng tới
quản trị tốt, trao quyền cho người dân và
phát triển toàn diện và bền vững. Đại sứ
nói rằng công nghệ là nhân tố chính giúp
Ấn Độ chống lại COVID-19.
ĐỌC THÊM

Đại sứ Pranay Verma đã tiếp đón đại diện
các cơ quan truyền thông của Việt Nam tiệc
giao lưu báo chí thường niên của Đại sứ
quán vào ngày 14 tháng 1 năm 2021. Đại
sứ cảm ơn các cơ quan báo chí vì bất chấp
sự gián đoạn của COVID-19, họ đã đóng
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan
hệ Ấn Độ-Việt Nam, tích cực hoạt động đưa
tin trong năm 2020 với một số sự kiện cấp
cao, bao gồm Hội đàm cấp cao trực tuyến
giữa Thủ tướng hai nước vào tháng 12 năm
2020.
ĐỌC THÊM

