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TRONG SỐ NÀY

HỘI CHỢ ĐỒ CHƠI ẤN ĐỘ 2021 LÀ MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG
TRONG XÂY DỰNG ẤN ĐỘ TỰ CƯỜNG: THỦ TƯỚNG

• HỘI CHỢ ĐỒ CHƠI
ẤN ĐỘ 2021 LÀ
MỘT BƯỚC QUAN
TRỌNG TRONG XÂY
DỰNG ẤN ĐỘ TỰ
CƯỜNG: THỦ
TƯỚNG

Trong phiên khai mạc Hội chợ Đồ chơi Ấn Độ 2021 vào
ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi
phát huy tiềm năng của ngành công nghiệp đồ chơi Ấn
Độ và tạo bản sắc cho ngành này, như một phần quan
trọng trong chiến dịch Ấn Độ Tự cường. Ông cho biết
thêm, hội chợ đồ chơi đầu tiên này không chỉ là một sự
kiện kinh tế hay sự kiện cho doanh nghiệp. Chương
trình này là một bước nhằm củng cố nền văn hóa vận động trí óc và tinh thần cổ động
lâu đời của đất nước. Ông cho biết hội chợ đồ chơi này là một trong những nền tảng như
vậy, nơi mọi người có thể thảo luận về thiết kế đồ chơi, sự đổi mới, công nghệ, nghệ
thuật tiếp thị và cung cách đóng gói cũng như chia sẻ kinh nghiệm của họ. Ông cho biết
thế giới đã nghiên cứu về đồ chơi từ thời Văn minh Lưu vực sông Ấn, Mohenjo-Daro và
Harappa. Thủ tướng nhận xét rằng hiện nay trong mọi lĩnh vực trên thế giới, triển vọng
và các ý tưởng của Ấn Độ đã được nhắc đến. Ông nói thêm rằng đồ chơi và thể thao Ấn
Độ có đầy đủ đặc điểm về tri thức, khoa học, giải trí và tâm lý học.
ĐỌC THÊM
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ISRO PHÓNG THÀNH CÔNG VỆ TINH AMAZONIA 1 CỦA BRAZIL
ISRO đã phóng thành công tên lửa PSLV C51 mang theo vệ tinh Amazonia1 của Brazil
và 18 vệ tinh khác từ Sriharikota vào ngày 26 tháng 2. Amazonia1 là sứ mệnh thương
mại đầu tiên của công ty New Space India Limited, một công ty của Chính phủ Ấn Độ
trực thuộc Cục Không gian. Amazonia1 là Vệ tinh Quan sát Trái đất của Brazil và là vệ
tinh Brazil đầu tiên được phóng từ Ấn Độ. Nó có trách nhiệm theo dõi tình trạng phá
rừng của vùng Amazon ở Brazil. Thủ tướng Narendra Modi đã
chúc mừng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro về vụ phóng thành
công và coi đây là một thời khắc lịch sử trong quan hệ hợp tác
không gian Ấn Độ-Brazil. Phát biểu sau khi chứng kiến vụ phóng
tên lửa, cựu phi hành gia kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ Brazil Marcos Caeser Portes bày tỏ niềm vui và cho biết
Brazil rất mong được hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực không gian.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI DIỄN ĐÀN LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG NGHỆ NASSCOM
Phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo và Công nghệ NASSCOM trực tuyến (NTLF) ngày 17
tháng 2, Thủ tướng Narendra Modi ca ngợi ngành CNTT đã kiên cường trong thời kỳ đại
dịch Corona. Ông ghi nhận mức tăng trưởng hai phần tăm trong lĩnh vực này và doanh
thu 4 tỷ đô la trước những lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng. Thủ tướng lưu ý rằng Ấn
Độ ngày nay khát khao sự tiến bộ và Chính phủ hiểu rõ điều này. Ông cho biết khát
vọng của 1,3 tỷ người Ấn Độ đã truyền cảm hứng cho đất nước tiến lên phía trước nhanh
chóng. Ông nhấn mạnh rằng ngoài chính phủ, khu vực tư nhân cũng có kỳ vọng đối với
Ấn Độ Mới. Thủ tướng liệt kê các bước đã thực hiện trong thời gian gần đây như ban
hành Chính sách Truyền thông Quốc gia, chính sách xây dựng Trung tâm Sản phẩm
Phần mềm Toàn cầu của Ấn Độ và các hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ mạng”
(OSP) trong thời kỳ đại dịch. Ông lưu ý rằng việc nới lỏng quy
định về bản đồ và dữ liệu không gian địa lý gần đây sẽ củng
cố hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ và sứ mệnh rộng lớn
hơn của Ấn Độ Tự cường.
ĐỌC THÊM

TRONG SỐ NÀY
(Tiếp)

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI
THẢO VỀ “QUẢN LÝ COVID-19: KINH
NGHIỆM, THỰC TIỄN VÀ CON ĐƯỜNG
TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC” VỚI 10 QUỐC
GIA KHU VỰC LÁNG GIỀNG

TỔNG THỐNG KOVIND: CÁC CƠ SỞ
GIÁO DỤC CẦN CỐ GẮNG ĐÀO TẠO
HỌC SINH SINH VIÊN TRỞ THÀNH
CÔNG DÂN CÓ NĂNG LỰC CỦA CỘNG
ĐỒNG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

• THỦ TƯỚNG PHÁT
BIỂU TẠI HỘI NGHỊ
Vào ngày 18 tháng 2, Thủ tướng Narendra
LẦN THỨ 66 CỦA
Modi đã phát biểu tại hội thảo “Quản lý
IIT KHARAGPUR
Covid-19: Kinh nghiệm, Thực tiễn và Con
đường Tiến lên phía trước” với các nhà lãnh
• PHÓ TỔNG THỐNG:
đạo y tế, các chuyên gia và quan chức của
GIÁO DỤC TIỂU
10 quốc gia trong khu vực láng giềng như
HỌC BẰNG TIẾNG
Afghanistan,
Bangladesh,
Bhutan,
MẸ ĐẺ CÓ THỂ
Maldives, Mauritius, Nepal, Pakistan,
THÚC ĐẨY TỰ TIN
Seychelles, Sri Lanka và các quan chức,
VÀ KHẢ NĂNG
chuyên gia Ấn Độ. Thủ tướng khen ngợi
SÁNG TẠO CỦA TRẺ
cách hệ thống y tế của các nước đã phối
hợp, hợp tác trong thời kỳ đại dịch và ứng
Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3 của Đại học
• THẾ VẬN HỘI MÙA
phó với thách thức tại khu vực đông dân cư
Trung ương Gujarat tại Gandhinagar vào
ĐÔNG QUỐC GIA
nhất thế giới. Thủ tướng nhắc lại việc thành
ngày 23 tháng 2, Tổng thống Ram Nath
ẤN ĐỘ KHELO LẦN
lập Quỹ Ứng phó Khẩn cấp COVID-19 để
Kovind nói rằng các cơ sở giáo dục cần cố
THỨ HAI
đáp ứng các chi phí trước mắt trong việc
gắng đào tạo học sinh sinh viên trở thành
chống lại đại dịch và chia sẻ các nguồn lực
những công dân có năng lực của thế giới
• CHỦ TỊCH ISRO K
bao gồm thuốc men, thiết bị bảo hộ PPE và
hiện đại. Tổng thống Kovind cho biết theo
SIVAN THÔNG BÁO
thiết bị xét nghiệm. Ông cũng ghi nhận việc
Chính sách Giáo dục Quốc gia mới, Ấn Độ
14 SỨ MỆNH
chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các
đang nỗ lực khuyến khích giáo dục tri thứcKHÔNG GIAN NĂM
phương pháp hay nhất của các nước trong
khoa học hiện đại dựa trên các giá trị của
2021
việc xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm và
đất nước với mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành
quản lý chất thải y tế.
một "siêu cường tri thức". Nâng cao nhận
• ĐIỀU QUAN TRỌNG
thức của học sinh sinh viên về nhiệm vụ
LÀ PHẢI ĐẢM BẢO
của mình trong một thế giới đang thay đổi
TRONG CÁC CUỘC
cũng là một trong những mục tiêu chính
ĐÀM PHÁN VỀ KHÍ
của hệ thống giáo dục mới. Tổng thống
HẬU KHÔNG TỒN
Kovind lưu ý rằng xây dựng một Ấn Độ
TẠI CÁC HÀNH
mạnh mẽ và tự cường là trọng tâm trong
ĐỘNG VI PHẠM
tư duy toàn cầu của Ấn Độ. Tổng thổng nói
NHỮNG NGUYÊN
thêm rằng mọi người dân cần nhớ lànền
TẮC CƠ BẢN ĐÃ
giáo dục của Ấn Độ phải mang lại lợi ích
THỐNG NHẤT: ẤN
cho sự phát triển của xã hội và đất nước
ĐỘ TẠI HĐBA
ĐỌC THÊM ngoài lợi ích cá nhân.
ĐỌC THÊM
• THIẾT BỊ Y TẾ:
SÁNG TẠO ĐỂ CÓ
SỨC KHỎE TỐT
HƠN
PHÓ TỔNG THỐNG KÊU GỌI MỘT CHIẾN DỊCH QUỐC GIA RỘNG LỚN NHẰM
THÚC ĐẨY PHONG CÁCH SỐNG VÀ THÓI QUEN ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
• CÔNG NGHỆ SINH
HỌC
Phát biểu trước các nhà khoa học của Trung tâm Chẩn đoán và Dấu vân tay DNA ở
Hyderabad vào ngày 20 tháng 2, Phó Tổng thống M Venkaiah Naidu đã kêu gọi người
• THANJAVUR:
dân, đặc biệt là giới trẻ áp dụng lối sống lành mạnh, tránh ít vận động và ăn vặt do tỷ
TRUNG TÂM VĂN
lệ mắc bệnh không truyền nhiễm trong nước đang gia tăng. Phó Tổng thống kêu gọi nỗ
HÓA CỦA TAMIL
lực tập thể nhằm nâng cao nhận
NADU
thức của người dân, đặc biệt là
học sinh sinh viên về tác động
• YOGA AND SỨC
tiêu cực của việc ít vận động và
KHỎE: LIỆU PHÁP
thói quen ăn uống không lành
TRẺ HÓA TÂM HỒN mạnh, nhấn mạnh thúc đẩy
canh tác hữu cơ, xem xét lại thói
• TẬN DỤNG CƠ HỘI
quen ăn uống truyền thống và
KINH DOANH ẤN
thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm
ĐỘ-VIỆT NAM
giàu protein để có sức khỏe tốt
TRONG KỊCH BẢN
hơn. Khi cảnh báo về xu hướng
HẬU COVID
“mỳ ăn liền”, ông châm biếm
rằng “thực phẩm ăn liền nghĩa là
bệnh tật liên miên”.
ĐỌC THÊM

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 66 CỦA IIT KHARAGPUR
Khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ 66 của trường IIT Kharagpur vào ngày 24 tháng 2,
Thủ tướng Narendra Modi nói rằng Hội nghị này không chỉ quan trọng đối với phụ huynh
và giáo viên của IIT mà còn đối với Ấn Độ Mới, vì học sinh sinh viên đại diện cho cả đất
nước. Ông kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp khi bước vào một hành trình mới của cuộc
đời, hãy hướng tới việc thành lập các công ty khởi nghiệp, đổi mới những điều có thể
thay đổi cuộc sống của người dân trong nước. Thủ tướng cho biết nhu cầu cấp thiết hiện
nay là vừa làm việc vừa dự đoán nhu cầu của tương lai, tạo ra những đổi mới cho ngày
hôm sau. Thủ tướng Modi yêu cầu các sinh viên thấu hiểu khẩu hiệu Self 3 –Tự nhận
thức, Tự tin và Vị tha (Selfawareness, Self-confidence, and
Selflessness) – để vượt qua
những nghi ngờ và trở ngại của
bản thân trong tương lai. Thủ
tướng nhấn mạnh thêm rằng
trong thế kỷ 21, trường IIT cần
phải được đưa lên một tầng cao
mới từ Viện Công nghệ Ấn Độ đến
Viện Công nghệ Nội địa để đáp
ứng nhu cầu và nguyện vọng
đang thay đổi của Ấn Độ Mới.
ĐỌC THÊM
PHÓ TỔNG THỐNG: GIÁO DỤC TIỂU
HỌC BẰNG TIẾNG MẸ ĐẺ CÓ THỂ
THÚC ĐẨY TỰ TIN VÀ KHẢ NĂNG
SÁNG TẠO CỦA TRẺ
Phát biểu tại phiên khai mạc hội thảo trực
tuyến do Bộ Giáo dục và Bộ Văn hóa Ấn Độ
tổ chức, Phó Tổng thống M Venkaiah Naidu
kêu gọi dùng tiếng mẹ đẻ làm phương tiện
giảng dạy chính, ít nhất là cho đến lớp 5.
Ông nói rằng giáo dục một đứa trẻ bằng
một ngôn ngữ không được sử dụng ở nhà
có thể là một trở ngại lớn cho việc học tập,
đặc biệt là ở cấp tiểu học. Phó Tổng thống
Naidu dẫn ra nhiều nghiên cứu và nói rằng
việc giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ trong giai
đoạn giáo dục ban đầu có thể thúc đẩy sự
tự tin và nâng cao khả năng sáng tạo của
trẻ. Ông nói rằng Chính sách Giáo dục Mới
là một văn kiện có tầm nhìn xa và tiến bộ
và kêu gọi thực hiện Chính sách hiệu quả.

ĐỌC THÊM

THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG QUỐC GIA
ẤN ĐỘ KHELO LẦN THỨ HAI

Trong bài phát biểu khai mạc tại Thế vận
hội Mùa đông Quốc gia Ấn Độ Khelo lần thứ
2 vào ngày 26 tháng 2, Thủ tướng
Narendra Modi cho biết rằng năm thứ hai
của Thế vận hội Mùa đông Ấn Độ Khelo sẽ
bắt đầu ngày 26 tháng 2. Đây là một bước
tiến quan trọng nhằm đưa Jammu và
Kashmir trở thành một trung tâm lớn với
sự hiện diện của Ấn Độ trong Thế vận hội
Mùa đông. Thủ tướng nhận xét rằng số
lượng người tham dự các môn thể thao
mùa đông từ các bang khác nhau đã tăng
gấp đôi, cho thấy sự nhiệt tình ngày càng
tăng đối với Thế vận hội Mùa đông. Ông
cho biết kinh nghiệm từ các trận thi đấu
mùa đông này sẽ giúp ích cho các vận động
viên khi tham gia Olympic Mùa đông. Thủ
tướng lưu ý thêm rằng các trận thi đấu mùa
đông ở Jammu & Kashmir sẽ giúp phát
triển một hệ sinh thái thể thao mới và sự
kiện này sẽ khơi dậy tinh thần và nhiệt
huyết mới trong ngành du lịch ở Jammu &
Kashmir.
ĐỌC THÊM

CHỦ TỊCH ISRO K SIVAN THÔNG BÁO 14 SỨ MỆNH KHÔNG GIAN NĂM 2021
ISRO đã đề ra 14 kế hoạch không gian vào năm 2021, bao
gồm cả sứ mệnh không người lái đầu tiên của cơ quan này
vào cuối năm nay, theo thông báo của Chủ tịch K Sivan vào
ngày 28 tháng 2. Ông đã phát biểu với các nhà khoa học tại
Trung tâm Điều hành Sứ mệnh sau khi phóng thành công
vệ tinh Amazonia-1 của Brazil và 18 vệ tinh khác. ISRO có
kế hoạch thực hiện hai nhiệm vụ không gian không người
lái trước nhiệm vụ không gian có người lái Gaganyaan. Sứ mệnh Gaganyaan dự kiến đưa
ba phi hành gia Ấn Độ lên vũ trụ vào năm 2022. Sivan hy vọng rằng nhân viên của ông
sẽ thành công như thường lệ và đạt được tất cả các chỉ tiêu do ISRO đề ra.
ĐỌC THÊM
ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI ĐẢM BẢO TRONG CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN VỀ KHÍ
HẬU KHÔNG TỒN TẠI CÁC HÀNH ĐỘNG VI PHẠM NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
ĐÃ THỐNG NHẤT: ẤN ĐỘ TẠI HĐBA
Đại diện Ấn Độ tại Phiên Thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về
"Giải quyết các nguy cơ đối với hòa bình và an ninh quốc tế liên quan đến khí hậu", Bộ
trưởng Môi trường Ấn Độ, Ngài Prakash Javadekar, nhấn mạnh rằng ý tưởng về hành
động chống biến đổi khí hậu không nên dời mục tiêu tham vọng chống biến đổi khí hậu
sang 2050 và điều quan trọng là các quốc gia phải thực hiện các cam kết tuyên bố trước
năm 2020. Về hành động chống biến đổi khí hậu của Ấn Độ, ông Javadekar tuyên bố
rằng Ấn Độ là quốc gia duy nhất trong số các quốc gia G20 đang thực hiện đúng tiến độ
các cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ấn Độ không
chỉ đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris mà sẽ
vượt các mục tiêu đó. Bộ trưởng nhấn mạnh Liên minh
Năng lượng Mặt trời Quốc tế (ISA) và Liên minh Cơ sở
Hạ tầng ứng phó với thiên tai (CDRI), hai sáng kiến của
Ấn Độ đã được đưa ra nhằm giải quyết và thích ứng với
các thách thức về biến đổi khí hậu.
ĐỌC THÊM

THIẾT BỊ Y TẾ:
SÁNG TẠO ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT HƠN

Ấn Độ là thị trường thiết bị y tế lớn thứ 4 ở
Châu Á. Ngành công nghiệp thiết bị y tế ở
Ấn Độ bao gồm các công ty đa quốc gia lớn
cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ
(SME) đang phát triển với quy mô chưa
từng có. Quy mô thị trường hiện tại của
ngành thiết bị y tế ở Ấn Độ ước tính là 11
tỷ đô và dự kiến đạt 50 tỷ đô vào năm
2025. Ấn Độ nằm trong số 20 thị trường
hàng đầu về thiết bị y tế trên thế giới.
100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được
phép theo lộ trình tự động cho cả thiết lập
trường BI nâu và GI. Dòng vốn FDI mạnh
phản ánh niềm tin của các công ty toàn cầu
vào thị trường Ấn Độ.
ĐỌC THÊM

CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Ấn Độ nằm trong số 12 điểm đến hàng đầu
về công nghệ sinh học trên thế giới và
đứng thứ hai ở châu Á, sau Trung Quốc.
Ngành công nghệ sinh học của Ấn Độ có
thể sẽ tăng trưởng đáng kể nhờ vào sự
thịnh vượng về kinh tế, ý thức về sức khỏe
và dân số hơn tỷ người. Ngành này được
chia thành năm phân khúc chính: dược
phẩm sinh học, dịch vụ sinh học, nông
nghiệp sinh học, công nghiệp sinh học và
tin học sinh học. Sự phát triển của ngành
công nghệ sinh học ở Ấn Độ chủ yếu được
thúc đẩy bởi vắc xin và liệu pháp tái tổ hợp.
Trong tương lai, Ấn Độ cũng có tiềm năng
trở thành nhà sản xuất gạo chuyển gen lớn
và một số loại rau biến đổi gen (GM) hoặc
biến đổi kỹ thuật.

ĐỌC
THÊM

THANJAVUR: TRUNG TÂM VĂN HÓA
CỦA TAMIL NADU

HÃY THEO DÕI
CHÚNG TÔI!
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Với những di tích tuyệt đẹp là di sản của
Vương triều Chola hùng mạnh, với những
ngôi đền cổ kính đẹp tựa những tác phẩm
nghệ thuật, thành phố Thanjavur (thường
được gọi là Tanjore) ở bang Tamil Nadu là
một cống hiến vinh quang dành cho các đời
vua trị vì trước đây. Ở trung tâm của thị
trấn tọa lạc Di sản Thế giới được UNESCO
công nhận - “Đền thờ Brihadeeswarar”dành cho Thần Shiva, được xây dựng vào
thế kỷ XI và được trang hoàng bằng những
tác phẩm chạm khắc và điêu khắc độc đáo,
cùng với những dòng chữ khắc có niên đại
1.000 năm trước. Bên cạnh những ngôi
đền, những cung điện sang trọng của
thành phố cũng gây ấn tượng mạnh mẽ
không kém, minh chứng cho sự hùng vĩ của
nền văn minh Dravidian cổ đại. Vùng đất
này được biết đến là cái nôi của nhiều nhạc
sĩ cổ điển và vũ công Bharatanatyam.
Phong cách hội họa độc đáo Tanjore là một
trong những phong cách nghệ thuật quý
giá nơi đây. Thanjavu cũng được biết đến
là nguồn gốc của nhạc cụ bộ gõ "Thavil",
thường được sử dụng trong âm nhạc cổ
điển của Ấn Độ. Được biết đến là thủ đô
văn hóa của
Tamil Nadu,
nơi đây nổi
tiếng
với
những ngôi
đền cổ kính
và đồ thủ
công
mỹ
nghệ
tinh
xảo.
ĐỌC THÊM

YOGA AND SỨC KHỎE: LIỆU PHÁP TRẺ

HÓA TÂM HỒN
Là một vùng đất đa dạng về văn hóa và
giàu trí tuệ cổ xưa, Ấn Độ được biết đến với
hệ thống y học cổ truyền nhìn nhận sức
khỏe theo một cách độc đáo. Từ thời xa
xưa, các hệ thống chủ động phòng ngừa
bệnh tật của Ấn Độ đã được đánh giá cao
trên toàn thế giới. Trong nhiều thế kỷ, vô
số hệ thống thuốc men tự nhiên đã tồn tại
và phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ nhằm mục
đích dung hòa giữa sự sống và thiên nhiên
mà không cần đến sự trợ giúp của các yếu
tố nhân tạo hoặc các chất hóa học. Ấn Độ
đã trở thành trung tâm Ayurveda, Yoga,
Siddha, liệu pháp thiên nhiên, v.v. và các
đạo tràng trên khắp đất nước đều chào đón
những du khách muốn thoát khỏi cuộc
sống bận rộn, kết hợp kỳ nghỉ của họ với
tìm kiếm sức khỏe toàn diện. Ấn Độ đã tiếp
tục làm phong phú thêm kho tàng kiến
thức và thực hành vô giá này bằng cách hỗ
trợ các tổ chức nghiên cứu và thực hiện các
chương trình thúc đẩy, trồng trọt và tái
sinh các loài thực vật và thảo mộc được sử
dụng trong các hệ thống y học này.
ĐỌC THÊM

TẬN DỤNG CƠ HỘI KINH DOANH ẤN ĐỘ-VIỆT NAM
TRONG KỊCH BẢN HẬU COVID
Đại sứ Pranay Verma đã phát biểu tại hội thảo kinh doanh
trực tuyến về “Tận dụng cơ hội kinh doanh Ấn Độ-Việt
Nam trong kịch bản hậu COVID” do Phòng Thương mại
Ấn Độ tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. Đại sứ
nhấn mạnh những cơ hội mới trong quan hệ kinh doanh
Ấn Độ-Việt Nam khi cả hai nước cùng tìm kiếm những
chuỗi nguồn cung mới và muốn đa dạng hóa thương mại
trong bối cảnh này. Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp
ở cả hai nước tăng cường sử dụng công nghệ trong kinh doanh và xây dựng kế hoạch
hành động cụ thể với các mục tiêu nhằm mở rộng quan hệ thương mại song phương
tổng thể. Hội thảo tập trung vào nỗ lực nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới nổi trong
tình hình hậu COVID bằng cách đưa Chính phủ và các bên liên quan tới thị trường xích
lại gần nhau để đánh giá các xu hướng kinh tế sau đại dịch. Sự kiện này bao gồm việc
ra mắt một triển lãm trực tuyến các sản phẩm của Ấn Độ mang tên “India e-Biz Expo”.

