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Vào ngày 2 tháng 3, Thủ tướng Narendra Modi đã
khai mạc trực tuyến Hội nghị cấp cao Hàng hải Ấn
Độ (MIS) lần thứ hai do Bộ Cảng, Vận tải biển và
Đường thủy của Chính phủ Ấn Độ tổ chức. Sự kiện
có sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực
hàng hải từ khắp nơi trên thế giới. Trong bài phát
biểu tại hội nghị, Thủ tướng đã mời mọi người trên
• GDP CỦA ẤN ĐỘ CÓ
thế giới đến với Ấn Độ và trở thành một phần trong
THỂ TĂNG 12,6%
quỹ đạo tăng trưởng của Ấn Độ. Ấn Độ rất nghiêm
VÀO NĂM 2022:
túc trong việc phát triển lĩnh vực hàng hải và đang
BÁO CÁO CỦA OECD nổi lên như một nền Kinh tế Xanh hàng đầu trên thế giới. Thủ tướng cho biết thêm, Ấn
Độ đặt mục tiêu củng cố tầm nhìn Ấn Độ Tự cường (Aatamnirbhar Bharat) thông qua
• GIẢI THƯỞNG
các lĩnh vực trọng tâm gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cải cách.
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Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD) đã nâng dự báo tốc độ tăng trưởng
kinh tế của Ấn Độ lên 4,7 điểm phần trăm
lên mức 12,6% cho giai đoạn 2021-22, tốc
độ nhanh nhất thế giới, theo sau là Trung
Quốc với mức tăng trưởng 7,8%. Điều này
cho phép Ấn Độ bảo toàn danh hiệu nền
kinh tế lớn phát triển nhanh nhất trên thế
giới. Trong báo cáo sơ bộ về triển vọng kinh
tế, OECD cho biết các hoạt động ở Ấn Độ
đã vượt qua mức trước đại dịch, và được hỗ
trợ bởi các biện pháp tài khóa và bán tài
khóa mạnh mẽ cũng như sự phục hồi trong
lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Trước đó,
IMF cũng dự báo Ấn Độ sẽ tăng trưởng
11,5%, đưa nước này trở thành nền kinh
tế lớn duy nhất trên thế giới đạt mức tăng
trưởng hai con số vào năm nay giữa đại
dịch vi-rút corona.
ĐỌC THÊM

Vào ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Narendra
Modi đã được Hiệp hội Nghiên cứu Năng
lượng Cambridge (CERA) trao tặng Giải
thưởng Lãnh đạo Năng lượng và Môi trường
Toàn cầu (CERA) vì cam kết của ông trong
việc mở rộng vai trò lãnh đạo của Ấn Độ
trong phát triển bền vững để đáp ứng nhu
cầu năng lượng trong tương lai của đất
nước và thế giới. Khi nhận giải thưởng, Thủ
tướng nói rằng: “Với sự khiêm nhường, tôi
xin nhận Giải thưởng Lãnh đạo Năng lượng
và Môi trường Toàn cầu CERAWeek. Tôi xin
dành giải thưởng này cho người dân của
Đất mẹ Ấn Độ vĩ đại của chúng tôi. Tôi xin
dành giải thưởng này cho truyền thống vẻ
vang của đất nước chúng tôi vì đã soi
đường chỉ lối cho vấn đề môi trường”. Thủ
tướng nhấn mạnh thêm các bước mà Ấn Độ
đã thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi
khí hậu và đạt mục tiêu sử dụng nhiên liệu
sạch.
ĐỌC THÊM
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Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã
phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ
16 của trường Đại học Thiruvalluvar ở
Vellore vào ngày 10 tháng 3, và nói rằng
tất cả người dân đều có trách nhiệm lớn
lao, đóng góp công sức của mình giúp Ấn
Độ tỏa sáng trên trường thế giới. Tổng
thống Kovind nói rằng ông rất hài lòng khi
hệ thống giáo dục đại học của Ấn Độ đã mở
rộng để tiếp cận các vùng nông thôn và hẻo
lánh. Trong quá trình này, hệ thống giáo
dục Ấn Độ đã trở thành hệ thống giáo dục
lớn thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng
thống lưu ý rằng chúng ta không thể tự
mãn, và phải bù đắp lại khoảng thời gian
đã mất nếu muốn vươn lên những tầm cao
mới.
ĐỌC THÊM

SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ, SẢN XUẤT CHO
THẾ GIỚI: THỦ TƯỚNG
Phát biểu tại hội thảo trực tuyến về Chương
trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI)
do Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương
mại Quốc tế và NITI Aayog tổ chức vào
ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Narendra Modi
kêu gọi ngành công nghiệp tham gia và tận
dụng Chương trình Khuyến khích Liên kết
Sản xuất (PLI) của chính phủ trung ương
và nhấn mạnh cần có một bước nhảy vọt,
tăng tốc độ và quy mô để thúc đẩy sản
xuất. Thủ tướng cho rằng trọng tâm của
ngành công nghiệp là tạo ra hàng hóa chất
lượng tốt nhất cho đất nước và thế giới.
Ông thúc giục ngành công nghiệp đổi mới
theo nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng
của thế giới, tăng cường tham gia vào
nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng
lực và sử dụng công nghệ mới.

Instagram

ĐỌC THÊM

PHÓ TỔNG THỐNG: SẴN SÀNG CHỐNG
LẠI CÁC BỆNH MỚI
Trong bài phát biểu trực tuyến tại Phiên
họp Khen tặng và Trao thưởng của Global
Bio India-2021 vào ngày 3 tháng 3, Phó
Tổng thống M Venkaiah Naidu đã kêu gọi
các nhà khoa học và nhà nghiên cứu luôn
sẵn sàng chống lại các căn bệnh mới. Đại
dịch COVID-19 đã cho thấy tầm quan trọng
của việc nâng cao cảnh giác nhằm đối phó
với sự bùng phát của các bệnh dịch và đại
dịch đột ngột không lường trước được. Phó
Tổng thống cho biết Công nghệ sinh học đã
nổi lên như một ngành xương sống của
nhiều ngành công nghiệp trong thời gian
gần đây. Ông nói thêm rằng Ấn Độ đang ở
một vị trí độc đáo để chuyển đổi từ ngành
công nghệ sinh học sang kinh tế sinh học,
dựa trên bốn niềm tin cốt lõi là tinh thần
kinh doanh, đổi mới, phát triển nhân tài địa
phương và giá trị cao.

ĐỌC THÊM
PHÓ TỔNG THỐNG: 'KIÊN CƯỜNG,
NGHIÊN CỨU VÀ TÁI TẠO' ĐÃ GIÚP
ẤN ĐỘ TRỞ THÀNH NGỌN ĐUỐC
TRONG CUỘC CHIẾN TOÀN CẦU
CHỐNG LẠI ĐẠI DỊCH COVID-19

Phát biểu tại buổi lễ Tốt nghiệp đầu tiên
của Trường Cao đẳng Y tế ESIC (Faridabad)
được tổ chức tại Trung tâm Vigyan Bhavan
ở New Delhi vào ngày 7 tháng 3, Phó Tổng
thống M. Venkaiah Naidu nói rằng 'sự kiên
cường, khả năng nghiên cứu và tái tạo' đã
giúp Ấn Độ trở thành ngọn đuốc trong cuộc
chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19.
Phó Tổng thống cũng hoan nghênh những
nỗ lực không mệt mỏi và sự khéo léo của
các nhà nghiên cứu và nhà khoa học Ấn Độ
trong việc tìm giải pháp công nghệ cho
những thách thức do đại dịch gây ra. Phó
Tổng thống ghi nhận các biện pháp kịp thời
và quyết đoán của các bác sĩ, các nhà khoa
học và các nhà hoạch định chính sách trong
việc ngăn chặn sự lây lan của vi rút.
ĐỌC THÊM

CẢNG CHABAHAR QUAN TRỌNG VỚI THƯƠNG MẠI Ở TRUNG Á:
NGOẠI TRƯỞNG

Phát biểu nhân Ngày Chabahar vào ngày 4 tháng 3 tại Hội nghị cấp cao Hàng hải Ấn Độ
2021, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Tiến sĩ S. Jaishankar cho rằng sự chuyển dịch điểm
tựa của tăng trưởng kinh tế toàn cầu sang châu Á đang tạo ra những cơ hội chưa từng
có để kết nối trong khu vực. Tiến sĩ Jaishankar nói rằng có một sự thâm hụt cơ sở hạ
tầng rất lớn trong khu vực cần được giải quyết để đáp ứng nguyện vọng ngày càng tăng
của người dân. Ngoại trưởng lưu ý thêm rằng cảng Chabahar không chỉ nổi lên như một
trung tâm trung chuyển thương mại cho khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.
ĐỌC THÊM
ẤN ĐỘ NỔI LÊN LÀ MỘT TRONG
NHỮNG ĐIỂM THU HÚT FDI
LỚN NHẤT
CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI & CẢNG
Ở ẤN ĐỘ
Theo Bộ Vận tải biển, khoảng 95% giao
dịch theo khối lượng và 70% giá trị thương
mại của Ấn Độ được thực hiện thông qua
vận tải biển. Ấn Độ có 12 cảng chính và
205 cảng nhỏ và cảng trung gian. Các cảng
và ngành vận tải biển đóng một vai trò
quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng
trong thương mại của đất nước. Ấn Độ là
quốc gia hàng hải lớn thứ mười sáu trên
thế giới với đường bờ biển dài khoảng
7.517 km. Chính phủ đóng vai trò quan
trọng trong việc hỗ trợ ngành cảng, cho
phép đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên
đến 100% theo lộ trình tự động cho các dự
án xây dựng và bảo trì cảng và bến cảng.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là động
lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và
là nguồn tài chính không vay nợ quan trọng
cho sự phát triển kinh tế của Ấn Độ. Chính
phủ đã nỗ lực đưa ra chính sách FDI tạo
điều kiện thuận lợi và thân thiện với nhà
đầu tư. Tiếp tục con đường tự do hóa và
đơn giản hóa FDI, Chính phủ đã tiến hành
cải cách FDI trên nhiều lĩnh vực. Các biện
pháp của Chính phủ trên mặt trận cải cách
chính sách FDI, tạo môi trường đầu tư và
kinh doanh thuận lợi đã làm tăng dòng vốn
FDI vào Ấn Độ.
ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

TRUYỀN THÔNG VÀ NGÀNH GIẢI TRÍ TOÀN CẦU
Ấn Độ là thị trường phát hành báo lớn nhất và thị trường TV lớn thứ hai trên thế giới.
Xét về lượng vé bán ra và số lượng phim được sản xuất, Ấn Độ là nền công nghiệp điện
ảnh lớn nhất thế giới. Ấn Độ có một ngành công nghiệp phát sóng và phân phối lớn, bao
gồm khoảng 900 kênh truyền hình vệ tinh,
6.000 nhà khai thác đa hệ thống, khoảng
60.000 nhà khai thác cáp địa phương, 7 nhà
khai thác DTH và một số nhà cung cấp dịch vụ
IPTV. Ấn Độ có thị trường truyền thông và giải
trí lớn thứ 5 trên thế giới, với 118.239 ấn phẩm
đã đăng ký (báo và tạp chí định kỳ), gần 2.500
kênh ghép và hơn 570 triệu người dùng Internet
- lớn thứ hai sau Trung Quốc.
ĐỌC THÊM

VARANASI: THÀNH PHỐ ÁNH SÁNG

Một trong những địa danh lâu đời nhất trên thế giới, thành phố linh thiêng Varanasi hay
còn gọi là Benaras, nằm bên bờ sông Hằng linh thiêng đã thu hút khách hành hương
trong nhiều thế kỷ. Tác gia nổi tiếng Mark Twain, người đã đến thăm Ấn Độ trong thập
kỷ cuối cùng của thế kỷ 19, đã mô tả thành phố là “cổ kính hơn cả lịch sử, cổ kính hơn
cả truyền thống, và thậm chí còn cổ kính hơn cả truyền thuyết”. Được cho là nơi trú ngụ
của Thần Shiva, Varanasi nằm trong số bảy thành phố linh thiêng của đất nước Ấn Độ.
Nhiều thế kỷ của lịch sử, nghệ thuật và truyền thống cùng kết hợp để mang đến các
tầng lớp màu sắc cho ánh hào quang của Varanasi, điều này được thể hiện rõ ràng và
ngoạn mục nhất qua hình ảnh của ghat (các bậc thềm bên bờ sông). Là nơi nghỉ chân
của những du khách tìm kiếm sự linh thiêng và sự thần thánh, các bậc ghat bên bờ sông
Hằng là điểm nhấn trong khung cảnh tâm linh của Varanasi. Trong những năm gần đây,
thành phố đã trở thành nơi cung cấp các tri thức về triết học, yoga, khoa học y học cổ
đại Ayurveda và chiêm tinh học.
ĐỌC THÊM
ẤN ĐỘ: TÔN VINH CÁC TÍN NGƯỠNG ĐA DẠNG
Ấn Độ chính là một tỷ dân cư của đất nước này. Có
thể nói rằng chính những con người này định nghĩa
thuật ngữ tâm linh tại Ấn Độ. Các tôn giáo nổi bật
nhất tại Ấn Độ là Hindu giáo, Hồi giáo, Thiên chúa
giáo, Phật giáo, đạo Sikh và Kỳ Na giáo. Ngoài
những tôn giáo này, còn tồn tại một số trường phái
tư tưởng khác. Đất nước này có rất nhiều điểm đến
tâm linh không thể bỏ qua, đối với những ai đang
tìm kiếm trải nghiệm Ấn Độ đích thực. Những điểm
đến này luôn rộng mở và chào đón tất cả mọi người. Từ những ngôi đền và thánh đường
sang trọng, cho đến những nhà thờ tuyệt đẹp, những đền thờ gurudwaras lộng lẫy và
những tu viện thanh bình, Ấn Độ chính là quê hương của sự linh thiêng.
ĐỌC THÊM

QUAN HỆ ĐỐI TÁC QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - ẤN ĐỘ

Là một phần trong hoạt động duy trì quan hệ cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác
Quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, Đại tướng Manoj Mukund Naravane, từng được trao các
huân chương PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ và Thượng
tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã
có cuộc điện đàm vào ngày 09 tháng 3 năm 2021. Trong cuộc điện đàm, hai bên thảo
luận các vấn đề về hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là hợp tác Lục quân. Hai
nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quỹ đạo hợp tác quân đội song phương hiện nay và đưa
ra hướng dẫn để tăng cường quan hệ một cách thiết thực và cùng có lợi.
ĐỌC THÊM
ĐẠI SỨ THĂM TỈNH BẮC GIANG
Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Bắc Giang, Ngài Lê Ánh Dương, Đại sứ
Pranay Verma đã đến thăm tỉnh Bắc Giang
vào ngày 2 tháng 3 năm 2021 để tìm hiểu
những cơ hội mới trong thương mại và đầu
tư cũng như quan hệ đối tác phát triển và
giao lưu văn hóa với tỉnh. Đại sứ cùng với
Chủ tịch Lê Ánh Dương cũng đã đến thăm
chùa Hạ nổi tiếng ở Tây Yên Tử - một trong
những chiếc nôi của Phật giáo Việt Nam do
Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập vào
thế kỷ 13 CN. Đại sứ và Chủ tịch đã cùng
nhau trồng một cây Đa linh thiêng, biểu
tượng của tình hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam.
Tại lễ trồng cây, Đại sứ nhấn mạnh di sản
Phật giáo chung là nền tảng quan trọng của
quan hệ văn hóa, văn minh Ấn Độ-Việt
Nam và quan hệ giao lưu nhân dân.

ĐỌC THÊM

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CỦA USI-IDIR
VỀ ẤN ĐỘ DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG

Đại sứ Pranay Verma đã được mời dự và có
bài phát biểu quan trọng tại hội thảo trực
tuyến về “Động lực an ninh và địa chính trị
khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” do Viện
Liên quân (USI) của Ấn Độ và Viện Quan
hệ Quốc tế về Quốc phòng (IDIR) của Việt
Nam phối hợp tổ chức vào ngày 4 tháng 3
năm 2021. Ông nói về Tầm nhìn Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ và
nhấn mạnh các cơ hội hợp tác và các mối
quan hệ đối tác hướng tới an ninh và tăng
trưởng cho tất cả các bên trong khu vực
thuộc khuôn khổ Sáng kiến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương (IPOI) do Thủ tướng
Narendra Modi phát biểu tại Hội nghị cấp
cao Đông Á ở Bangkok vào tháng 11 năm
2019. Đại sứ lưu ý rằng sự hội tụ của IPOI
với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương (AOIP) đã tạo cơ sở thiết thực
để củng cố hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam
trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương.
ĐỌC THÊM

