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• INDIA@75: AZADI
KA AMRIT
MAHOTSAV (75
TUẦN KỶ NIỆM 75
NĂM ẤN ĐỘ ĐỘC
LẬP)
• TỔNG THỐNG
KOVIND: ĐỐI VỚI
SỰ PHÁT TRIỂN
TOÀN DIỆN CỦA
MỘT QUỐC GIA,
MỘT CẤU TRÚC
KINH TẾ XÃ HỘI
MẠNH MẼ VÀ CÔNG
NGHIỆP PHÁT
TRIỂN LÀ ĐIỀU
CẦN THIẾT
• PHÓ TỔNG THỐNG:
ẤN ĐỘ TIN TƯỞNG
VÀO VIỆC THÚC
ĐẨY CHỦ NGHĨA ĐA
PHƯƠNG VÀ DÂN
CHỦ HÓA CẤU
TRÚC QUẢN TRỊ
QUỐC TẾ

Vào ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Narendra Modi đã phát động Hành trình ‘Padyatra’
(Hành trình Tự do) bắt đầu từ Sabarmati Ashram, bang Ahmedabad và khai mạc các
hoạt động của ‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’ (India@75). Azadi Ka Amrut Mahotsav là một
chuỗi các sự kiện được Chính phủ Ấn Độ tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập
của Ấn Độ trong 75 tuần. Mahotsav sẽ được tổ chức như một lễ kỷ niệm của quần chúng
(Jan-Utsav) theo tinh thần tham gia của quần chúng (Jan-Bhagidari). Thủ tướng nhắc
lại 5 trụ cột - Cuộc đấu tranh giành Tự do, Ý tưởng nhân dịp 75 năm, Thành tựu nhân
dịp 75 năm, Hành động nhân dịp 75 năm và Quyết tâm nhân dịp 75 năm - là động lực
để đất nước tiến lên phía trước với nguồn cảm hứng là ước mơ và nghĩa vụ của nhân
dân.
ĐỌC THÊM
TỔNG THỐNG KOVIND: ĐỐI VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA MỘT
QUỐC GIA, MỘT CẤU TRÚC KINH TẾ
XÃ HỘI MẠNH MẼ VÀ CÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT

• NHU CẦU CỦA THẾ
GIỚI ĐỐI VỚI CÁC
SẢN PHẨM
AYURVEDA ĐANG
TĂNG ĐỀU ĐẶN:
THỦ TƯỚNG
• THỦ TƯỚNG PHÁT
BIỂU TẠI HỘI NGHỊ
QUỐC TẾ VỀ CƠ SỞ Tổng thống Ấn Độ, Ngài Ram Nath Kovind
HẠ TẦNG ỨNG PHÓ cho biết để phát triển toàn diện một quốc
gia, cấu trúc kinh tế - xã hội mạnh mẽ và
VỚI THIÊN TAI
sự phát triển của ngành công nghiệp là
• VẮC XIN HỮU NGHỊ điều cần thiết. Tổng thống đã phát biểu
ĐÃ TẠO THIỆN CHÍ nhân dịp khánh thành Bệnh viện Siêu
chuyên khoa ở Nhà máy thép Rourkela vào
LỚN TRÊN TOÀN
ngày 21 tháng 3. Tổng thống Kovind nói
CẦU: BỘ TRƯỞNG
thêm rằng quản trị tốt có hai trụ cột quan
NGOẠI GIAO
trọng là giáo dục và y tế. Cả hai lĩnh vực
đều có đóng góp vô cùng to lớn cho sự phát
• ẤN ĐỘ SỞ HỮU DỰ
triển của nền văn minh nhân loại.
TRỮ NGOẠI HỐI
LỚN THỨ 4 TRÊN
ĐỌC THÊM
THẾ GIỚI

PHÓ TỔNG THỐNG: ẤN ĐỘ TIN
TƯỞNG VÀO VIỆC THÚC ĐẨY CHỦ
NGHĨA ĐA PHƯƠNG VÀ DÂN CHỦ HÓA
CẤU TRÚC QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
Phó Tổng thống M. Venkaiah Naidu nhấn
mạnh, Ấn Độ tin tưởng vào việc thúc đẩy
chủ nghĩa đa phương và dân chủ hóa cấu
trúc quản trị quốc tế. Trong buổi làm việc
với Chủ tịch Liên minh Nghị viện (IPU), ông
Duarte Pacheco, vào ngày 15 tháng 3, Phó
Tổng thống đã nhắc lại cam kết của Ấn Độ
đối với nền dân chủ và mô hình phát triển
toàn diện. Điều này cũng được phản ánh
trong việc Ấn Độ cung cấp vắc xin COVID19 cho một số quốc gia trên thế giới. Ấn Độ
luôn thực hiện vai trò là một quốc gia có
trách nhiệm trong các cuộc khủng hoảng
như vậy. Phó Tổng thống nhấn mạnh rằng
mối quan tâm
của Ấn Độ chỉ
đơn thuần là
cứu được càng
nhiều
mạng
sống càng tốt.
ĐỌC THÊM

TRONG SỐ NÀY
(Tiếp)

NHU CẦU CỦA THẾ GIỚI ĐỐI VỚI CÁC
SẢN PHẨM AYURVEDA ĐANG TĂNG
ĐỀU ĐẶN: THỦ TƯỚNG

• ẤN ĐỘ SẼ TRỞ
THÀNH NỀN KINH
TẾ LỚN THỨ BA
VÀO NĂM 2031
• ĐA CỰC VÀ TÁI CÂN
BẰNG LÀ NHỮNG
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
CỦA TRẬT TỰ THẾ
GIỚI: BỘ TRƯỞNG
NGOẠI GIAO
• ẤN ĐỘ - MỘT SIÊU
CƯỜNG FINTECH
TOÀN CẦU
• NGÀNH NÔNG
NGHIỆP
•
•
•

•

Phát biểu tại Lễ hội Ayurveda Toàn cầu lần
thứ 4 vào ngày 12 tháng 3, Thủ tướng
GAYA: MỘT NGÔI
Narendra Modi ghi nhận sự quan tâm ngày
NHÀ TÔN GIÁO
càng tăng của thế giới đối với Ayurveda và
đánh giá cao nỗ lực của tất cả những người
THIÊN NHIÊN
làm trong ngành Ayurveda trên toàn thế
HOANG DÃ
giới. Thủ tướng cho biết “Ayurveda đúng ra
có thể được mô tả như một môn khoa học
ẤN ĐỘ-VIỆT NAM
toàn diện về con người. Từ các loài thực vật
NHẤT TRÍ PHỐI
đến thực phẩm, từ các vấn đề về sức khỏe
HỢP CHẶT CHẼ
thể chất đến tinh thần, tác động và ảnh
TRONG CÁC VẤN ĐỀ
hưởng của Ayurveda và y học cổ truyền là
CHÍNH CỦA
vô cùng lớn”. Thủ tướng kêu gọi các đại
CHƯƠNG TRÌNH
biểu tiếp cận với nền văn hóa vượt thời gian
NGHỊ SỰ HĐBA
của Ấn Độ, có thể giúp giảm căng thẳng và
chữa bệnh. Thủ tướng nói rằng: “Dù bạn
INDIA@75: ĐẠI SỨ
muốn chữa bệnh cho cơ thể hay tìm một
TRÌNH BÀY VỀ
nơi để tĩnh tâm, hãy đến Ấn Độ”.
CHÍNH SÁCH
NGOẠI GIAO CỦA
ĐỌC THÊM
ẤN ĐỘ VỚI CÁC
HỌC GIẢ VIỆT NAM

• HỘI THẢO TRỰC
TUYẾN ẤN ĐỘ-VIỆT
NAM VỀ SẠT LỞ BỜ
BIỂN
• ĐẠI SỨ TIẾP ĐÓN
CHỦ TỊCH VIỆN
HÀN LÂM KHOA
HỌC XÃ HỘI VIỆT
NAM
• KHAI MẠC TRIỂN
LÃM TRỰC TUYẾN
SẢN XUẤT CHÂU Á
2021
• ĐẠI SỨ PHÁT BIỂU
TẠI HỘI NGHỊ
TRỰC TUYẾN GẶP
GỠ DOANH NGHIỆP
ẤN ĐỘ-VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI
NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG
ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu tại
lễ khai mạc Hội nghị quốc tế về Cơ sở Hạ
tầng Ứng phó với Thiên tai vào ngày 17
tháng 3 qua hình thức trực tuyến. Thủ
tướng của Fiji, Ý và Vương quốc Anh cũng
tham gia sự kiện này. Đại biểu từ chính phủ
các nước, chuyên gia từ các tổ chức quốc
tế, các viện hàn lâm và khu vực tư nhân
cũng tham gia hội nghị. Nói về tình hình
chưa từng xảy ra hiện nay, Thủ tướng Modi
nói rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một
sự kiện được gọi là thảm họa trăm năm mới
có một lần. Đại dịch COVID-19 đã dạy
chúng ta rằng trong một thế giới phụ thuộc
lẫn nhau và liên kết với nhau, không có
quốc gia nào - dù giàu hay nghèo, ở phía
đông hay tây, bắc hay nam – là không bị
ảnh hưởng bởi thảm họa toàn cầu”.

ĐỌC THÊM

VẮC XIN HỮU NGHỊ ĐÃ TẠO THIỆN CHÍ LỚN TRÊN TOÀN CẦU: BỘ TRƯỞNG
NGOẠI GIAO
Danh hiệu 'Nhà thuốc thế giới' của Ấn
Độ đã được củng cố bởi quyết tâm của
quốc gia này trong việc tạo ra sự khác
biệt vào thời điểm thế giới gặp khó
khăn. Vào ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng
Ngoại giao, Tiến sĩ S. Jaishankar phát
biểu tại Quốc hội rằng Ấn Độ đã cung
cấp vắc-xin cho 72 quốc gia trên khắp
thế giới, chứng minh không chỉ bản chất
không vị kỷ mà cả khả năng sản xuất
những sản phẩm chất lượng của đất
nước này. Bộ trưởng nói rằng ngay từ
đầu, Ấn Độ đã nhấn mạnh rằng đại dịch
này đe dọa toàn bộ nhân loại và cần nỗ
lực tập thể để ứng phó. Ông nhấn mạnh,
là một quốc gia nổi bật trong một thế
giới ngày càng đa cực, cộng đồng quốc tế đặt kỳ vọng rất lớn vào Ấn Độ, và Ấn Độ đã
sẵn sàng để gánh vác những trách nhiệm lớn hơn.
ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ SỞ HỮU DỰ TRỮ NGOẠI
HỐI LỚN THỨ 4 TRÊN THẾ GIỚI

TRONG SỐ NÀY
(Tiếp)

Ấn Độ đã vượt qua Nga để trở thành
nước có dự trữ ngoại hối lớn thứ tư thế
giới, do ngân hàng trung ương của
nước này tiếp tục tích trữ đô la để hỗ
trợ nền kinh tế trong trường hợp có
dòng vốn chảy ra đột ngột. Theo Ngân
hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), Ấn Độ hiện
nắm giữ 580,3 tỷ USD ngoại tệ vào
ngày 5 tháng 3, vượt qua mức 580,1 tỷ
USD của Nga. Mức dự trữ của Ấn Độ,
đủ để trang trải cho khoảng 18 tháng
nhập khẩu, đã tăng nhờ thặng dư tài
khoản vãng lai, dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào thị trường chứng
khoán trong nước, và đầu tư trực tiếp
nước ngoài ngày càng tăng.

• HỘI THẢO TRỰC
TUYẾN VỀ HỢP TÁC
GIỮA ẤN ĐỘ VÀ
TỈNH KHÁNH HÒA
• ĐẠI SỨ GẶP GIÁM
ĐỐC HỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ QUỐC
GIA HỒ CHÍ MINH
• INDIA-VIETNAM
JOINT COMMITTEE
MEETING ON
PEACEFUL USE OF
ATOMIC ENERGY
• ĐẠI SỨ QUÁN
CHÀO MỪNG LỄ
HỘI SẮC MÀU

ĐỌC THÊM
ẤN ĐỘ SẼ TRỞ THÀNH NỀN KINH TẾ
LỚN THỨ BA VÀO NĂM 2031

HÃY THEO DÕI
CHÚNG TÔI!

Web Embassy Of India
IndiaInVietnam
AmbHanoi

Theo báo cáo gần đây của BofA Securities,
Ấn Độ có thể sẽ trở thành nền kinh tế lớn
thứ ba thế giới vào năm 2031. Các dự báo
đã giả định tỷ lệ tăng trưởng thực tế 6%,
lạm phát 5% và khấu hao 2%. Nhân khẩu
học, ngành tài chính ngày càng phát triển
và sự xuất hiện của các thị trường đại
chúng đang mang lại lợi thế cho Ấn Độ. Các
nhà kinh tế của BofAS Ấn Độ cũng cho biết
những cải cách gần đây trong khuôn khổ
chương trình Ấn Độ Tự cường (Atma
Nirbhar Bharat) của Thủ tướng Narendra
Modi, nếu thành công, có thể cộng thêm
50-100 điểm cơ bản vào dự báo tăng
trưởng của họ. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu
ý giá dầu tăng cao có thể gây ra lạm phát
và là một nguyên nhân đáng lo ngại, gây
rủi ro cho các dự báo.

Instagram

ĐỌC THÊM

ĐA CỰC VÀ TÁI CÂN BẰNG LÀ NHỮNG
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA TRẬT TỰ THẾ
GIỚI: BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ S.
Jaishankar, trong bài phát biểu tại Hội nghị
thượng đỉnh toàn cầu WION về “Trò chơi
quyền lực trong một Thế giới sau Đại dịch"
đã nói rằng: “Trò chơi quyền lực đã có rất
lâu từ trước đại dịch, và thực sự có thể
được coi là một yếu tố luôn tồn tại trong sự
phát triển của trật tự thế giới. Chúng phản
ánh mối quan hệ giữa các quốc gia, và đôi
khi cả tình hình nội bộ của họ. Bởi vì nhà
nước của một quốc gia là đơn vị cơ bản của
chính trị quốc tế, và đương nhiên là có xu
hướng tập trung vào sự tác động lẫn nhau
của lợi ích quốc gia và hành vi quốc gia”.
Bộ trưởng cho biết trong giai đoạn hiện tại,
hai đặc điểm chính của trật tự thế giới là
hiện tượng đa cực và tái cân bằng. TS.
Jaishankar lưu ý thêm rằng đại dịch Covid19 đã đưa ra nhiều biến số và làm dấy lên
những lo ngại cơ bản về các ưu điểm của
toàn cầu hóa, khi các nước nhận thấy tầm
quan trọng của các chuỗi cung ứng đáng
tin cậy.
ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ - MỘT SIÊU CƯỜNG FINTECH TOÀN CẦU
Ấn Độ là một trong những thị trường FinTech phát triển nhanh nhất trên thế giới. Ấn Độ
cùng với Trung Quốc xếp hạng cao nhất trên toàn cầu về tỷ lệ chấp nhận FinTech. Giá
trị thanh toán số ở mức 65 tỷ đô la vào năm 2019 dự kiến sẽ tăng với tốc độ CAGR là
20% cho đến năm 2023. Ấn Độ có tỷ lệ chấp nhận FinTech cao nhất trên toàn cầu là
87%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung
bình toàn cầu là 64%. Sau Thương mại
điện tử, FinTech là lĩnh vực được tài trợ
cao thứ 2 ở Ấn Độ. Nơi đây có hệ sinh thái
FinTech lớn thứ 3 toàn cầu. Ngành công
nghiệp Fintech ở Ấn Độ được chia thành
4 phân khúc chính là Quản lý tài sản,
Thanh toán, Cho vay và Công nghệ bảo
hiểm.
ĐỌC THÊM

NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Ấn Độ có tài nguyên đất canh tác lớn thứ
10 trên thế giới với 20 vùng khí hậu nông
nghiệp và toàn bộ 15 vùng khí hậu chính
trên thế giới đều tồn tại ở Ấn Độ. Đất nước
này cũng có 46 trong số 60 loại đất trên thế
giới. Ấn Độ là nước sản xuất gia vị, đậu,
sữa, chè, hạt điều và đay lớn nhất và là
nước sản xuất lúa mì, gạo, trái cây và rau,
mía, bông và hạt có dầu lớn thứ hai. Hơn
nữa, Ấn Độ đứng thứ hai về sản lượng trái
cây và rau củ toàn cầu, cũng là nhà sản xuất xoài và chuối lớn nhất. Tổng Giá trị Gia
tăng của nông nghiệp, lâm nghiệp và khai thác thủy sản ước tính đạt 276,37 tỷ đô la Mỹ
trong năm tài chính 2020-21 (PE). 1.3 tỷ rupee (18,41 tỷ đô la Mỹ) đã được phân bổ
cho Bộ Nông nghiệp trong Ngân sách chính phủ năm 2021.
ĐỌC THÊM

GAYA: MỘT NGÔI NHÀ TÔN GIÁO
Ẩn mình trong bầu không khí tâm linh và yên bình, thành phố Gaya ở bang Bihar nằm
lặng yên dọc bờ sông Falgu linh thiêng. Đây là một thành phố hành hương nổi bật của
đạo Hindu, nơi khách du lịch có thể lần theo dấu chân của Thần Rama. Ở Gaya có ngôi
đền Vishnupad nổi tiếng như là biểu tượng của sự vinh quang tột đỉnh nơi đây, với một
số địa điểm tâm linh khác nằm rải rác quanh khu vực này. Hầu hết các địa điểm tâm
linh này đều có nguồn gốc sâu xa trong các truyền thuyết và những câu chuyện trong
sử thi Ramayana. Người ta tin rằng Thần Rama đã dâng 'pinda-daan' (lễ vật dâng lên tổ
tiên để mang lại sự bình an) tại Đồi Ramshila nổi tiếng, và do đó mà nhiều người hành
hương từ phương xa đã đến đây để làm điều tương tự. Một địa điểm khác không thể bỏ
qua là cây Akshay Vat, được cho là cây có
nhiều tuổi đời nhất trên trái đất! Thành phố
linh thiêng này được tô điểm với những địa
điểm tôn giáo nổi bật gắn liền với tín ngưỡng
Hindu và Phật giáo. Gaya cũng rất quan trọng
đối với những người theo Kỳ Na giáo bởi một
số lượng lớn các ngôi đền Kỳ Na giáo hiện diện
tại đây.
ĐỌC THÊM

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
Từ những lối mòn phủ đầy tuyết tuyệt đẹp cho đến những khu rừng tươi tốt và những
ngọn đồi xanh mướt, từ những bãi biển cát vàng bất tận cho đến những hồ nước màu
ngọc bích và ngọc lục bảo, vẻ đẹp tự nhiên của tiểu lục địa Ấn Độ quả thực là vô song.
Địa hình hoang sơ và chưa được khám phá hết của đất
nước này khiến cho người ta phải kinh ngạc bởi vẻ đẹp
lộng lẫy ngoạn mục nơi đây. Hơn nữa, sự khác biệt và
tương phản của từng vùng giúp làm nổi bật sức hấp dẫn
của những cảnh quan này. Là một vùng đất với nhiều
loại động thực vật đa dạng, Ấn Độ cũng là nơi có nhiều
công viên quốc gia, khu bảo tồn động vật hoang dã, khu
bảo tồn hổ và khu dự trữ sinh quyển, mang đến những
cảnh quan thiên nhiên hoang dã đầy mê hoặc. Từ các
ngọn đồi, hồ nước đến các bãi biển, đều là những chốn
nghỉ dưỡng tự nhiên để ta có thể thêm vào hành trình
khi đi du lịch dọc khắp đất nước này.
ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ-VIỆT NAM NHẤT TRÍ PHỐI
HỢP CHẶT CHẼ TRONG CÁC VẤN ĐỀ
CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
HĐBA
Ngày 11 tháng 3, Ấn Độ và Việt Nam đã tổ
chức buổi tham vấn song phương trực
tuyến về các vấn đề của Hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc, trong đó cả hai bên nhất trí
phối hợp chặt chẽ với nhau về các vấn đề
chính trong chương trình nghị sự của
HĐBA. Phía Việt Nam do ông Đỗ Hùng Việt,
Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ
Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu trong khi phía
Ấn Độ do ông Prakash Gupta, Vụ trưởng Vụ
LHQ, Chính trị & Hội nghị cấp cao dẫn đầu.
Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề trong
chương trình nghị sự của HĐBA và thông
báo về các ưu tiên của họ tại HĐBA. Việt
Nam sẽ giữ chức Chủ tịch HĐBA vào tháng
4 năm 2021 và cũng thông báo cho phía Ấn
Độ về các sáng kiến của Việt Nam khi đảm
nhận vai trò Chủ tịch.

ĐỌC THÊM

INDIA@75: ĐẠI SỨ TRÌNH BÀY VỀ
CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA ẤN ĐỘ
VỚI CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM

Đại sứ quán Ấn Độ bắt đầu chuỗi hoạt động
kỷ niệm 75 năm Ấn Độ giành độc lập
(India@75) với sự kiện thuyết trình và
tương tác của Đại sứ Pranay Verma về
“Chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong bối
cảnh mới”, do Quỹ Hòa bình và Phát triển
Việt Nam (VPDF) tổ chức ở Hà Nội ngày 18
tháng 3 năm 2021. Nguyên Bộ trưởng Tư
pháp và Chủ tịch VPDF, TS. Hà Hùng
Cường, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đại
sứ Đoàn Xuân Hưng và hơn 30 chuyên gia
chính sách đối ngoại và các nhà ngoại giao
Việt Nam đã tham dự sự kiện. Quỹ VPDF
được bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ
tịch nước Việt Nam thành lập năm 2003.
Quỹ này là một trong những nền tảng
ngoại giao công chúng hàng đầu ở Việt
Nam với sự tham gia của một loạt chuyên
gia trong nhiều lĩnh vực từ đối ngoại, học
thuật và kinh doanh, nhiều người cũng
từng du học ở Ấn Độ.
ĐỌC THÊM

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ẤN ĐỘ-VIỆT
NAM VỀ SẠT LỞ BỜ BIỂN
Quan hệ đối tác đa dạng Ấn Độ-Việt Nam
đã bổ sung thêm một lĩnh vực mới, bằng
việc tìm cách đối phó với những thách thức
chung do biến đổi khí hậu gây ra đối với
môi trường và sinh thái biển. Tại Hội thảo
về “Sạt lở và Bảo vệ bờ biển” tổ chức ngày
24 tháng 3 năm 2021 qua hình thức trực
tuyến, các chuyên gia của Bộ Khoa học Trái
Đất của Ấn Độ và Bộ Tài Nguyên và Môi
trường của Việt Nam đã trao đổi chuyên
môn và biện pháp bảo vệ bờ biển, và thúc
đẩy phát triển bền vững ở các khu vực ven
biển của hai quốc gia.

ĐỌC THÊM

ĐẠI SỨ TIẾP ĐÓN CHỦ TỊCH VIỆN
HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT
NAM
Đại sứ Pranay Verma đã mời Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã
hội Việt Nam (VASS), Giáo sư Bùi Nhật
Quang dùng bữa trưa tại nhà riêng vào
ngày 16 tháng 3 năm 2021. Hai bên đã
thảo
luận
một số dự án
hợp tác đang
diễn ra và
các dự án
mới
giữa
VASS và các
cơ quan đối
tác tại Ấn Độ
cũng như với
Đại sứ quán, trong khuôn khổ các hoạt
động kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác Chiến
lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam, 50 năm
quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam và kỷ
niệm 75 năm Ngày Ấn Độ giành độc lập. Là
cơ quan tham mưu hàng đầu của Việt Nam,
VASS là đối tác quan trọng trong thúc đẩy
trao đổi học thuật giữa Ấn Độ và Việt Nam.
ĐỌC THÊM

KHAI MẠC TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN
SẢN XUẤT CHÂU Á 2021

Đại sứ Pranay Verma đã có bài phát biểu
khai mạc tại buổi khai mạc trực tuyến của
“Triển lãm trực tuyến Sản xuất châu Á
2021” do Liên đoàn các ngành công nghiệp
Ấn Độ tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm
2021. Một số nhà sản xuất Ấn Độ đã tham
gia triển lãm trực tuyến này. Trong bài
phát biểu của mình, Đại sứ đã xác định một
số cơ hội tiềm năng dành cho các nhà sản
xuất Ấn Độ tại thị trường Việt Nam, đặc
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông
cũng kêu gọi các phòng kinh doanh và
doanh nghiệp sản xuất tại Ấn Độ đặt mục
tiêu xuất khẩu với một kế hoạch hành động
cụ thể dựa trên các cơ hội thị trường sẵn
có tại Việt Nam, và cam kết rằng Đại sứ
quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt
Nam sẽ tạo mọi điều kiện có thể.
ĐỌC THÊM

ĐẠI SỨ PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ
TRỰC TUYẾN GẶP GỠ DOANH NGHIỆP
ẤN ĐỘ-VIỆT NAM
Đại sứ Pranay Verma phát biểu tại Hội nghị
trực tuyến gặp gỡ Doanh nghiệp Ấn ĐộViệt Nam do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ
tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2021. Đại sứ
nói về các cơ hội trong ngành dược và
chăm sóc y tế, chế tạo hàng hóa và công
nghệ số. Đại sứ nhấn mạnh nhu cầu tăng
cường quan hệ hơn nữa giữa doanh nghiệp
vừa và nhỏ của hai nước. Ông cũng kêu gọi
doanh nghiệp hai nước có cách tiếp cận tập
trung vào mục tiêu nhằm thúc đẩy thương
mại trong một số lĩnh vực.

ĐỌC THÊM

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ HỢP TÁC
GIỮA ẤN ĐỘ VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẠI SỨ GẶP GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Đại sứ đã phát biểu trực tuyến tại Hội thảo
Xúc tiến hợp tác giữa Ấn Độ với tỉnh Khánh
Hòa ở miền Nam Trung bộ Việt Nam. Sự
kiện do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hội thảo đã thảo
luận về hợp tác trong trao đổi thương mại,
đầu tư và du lịch.

ĐỌC THÊM

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc gặp với
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh (HCMNAP), Ngài Nguyễn Xuân
Thắng vào ngày 25 tháng 3 năm 2021 và
trao đổi về những bước phát triển tích cực
gần đây trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam, và
những lộ trình hợp tác đang định hình dựa
trên mục tiêu phát triển của hai nước. Học
viện là cơ sở đào tạo cán bộ cấp cao hàng
đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, và
cùng với Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học
viện đóng vai trò quan trọng trong việc
phát triển học bổng về Ấn Độ tại Việt Nam
cũng như xúc tiến trao đổi học thuật với
các viện của Ấn Độ.
ĐỌC THÊM

INDIA-VIETNAM JOINT COMMITTEE
MEETING ON PEACEFUL USE OF
ATOMIC ENERGY

ĐẠI SỨ QUÁN CHÀO MỪNG LỄ HỘI
SẮC MÀU
Đại sứ quán phối hợp với Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) tổ
chức sự kiện đặc biệt chào mừng Lễ hội Sắc
màu vào ngày 25 tháng 3. Phó Đại sứ
Subhash Gupta cũng giới thiệu các khía
cạnh văn hóa khác nhau gắn liền với lễ hội.

Kỳ họp thứ hai của Ủy ban hỗn hợp Ấn ĐộViệt Nam về Sử dụng Năng lượng Nguyên
tử vì Mục đích Hòa bình đã được tổ chức
vào ngày 18 tháng 3. Viện trưởng Viện
Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
(VINATOM), Tiến sĩ Trần Chí Thành và ông
Ranajit Kumar, Trưởng Ban Quy hoạch và
Kiểm soát Hạt nhân, Bộ Năng lượng
Nguyên tử, Chính phủ Ấn Độ đồng chủ trì
cuộc họp. Hai bên đã tìm hiểu hợp tác
thông qua các khóa đào tạo về ứng dụng
xã hội của các chương trình xây dựng công
nghệ hạt nhân dân dụng.
ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

