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ĐỐI THOẠI RAISINA 2021 

 

Vào ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Narendra 

Modi cùng với các vị Khách mời danh dự là 
Ngài Paul Kagame, Tổng thống Rwanda và 
Bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan 
Mạch, đã gửi video phát biểu tới Phiên khai 
mạc Đối thoại Raisina diễn ra theo hình 

thức trực tuyến. Thủ tướng Modi nhận xét 
rằng Đối thoại Raisina năm nay diễn ra vào 
một thời điểm quan trọng trong lịch sử loài 
người khi mà đại dịch COVID-19 đã tàn phá 
thế giới hơn một năm. Ông cũng giới thiệu 
chi tiết các nỗ lực ứng phó với đại dịch của 

Ấn Độ, cả các biện pháp trong nước cũng 
như những hình thức hỗ trợ các quốc gia 
khác. Ông kêu gọi nỗ lực chung để đối phó 

những thách thức khác nhau do đại dịch 
gây ra và nhấn mạnh rằng Ấn Độ sẽ chia 
sẻ thế mạnh của mình vì lợi ích toàn cầu. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
IMF DỰ ĐOÁN TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG 

CỦA ẤN ĐỘ NĂM 2021 LÀ 12,5% 
 

Nhận xét tích cực hơn về nền kinh tế Ấn 

Độ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự 

báo tăng trưởng năm 2021 của Ấn Độ lên 
12,5% từ mức 11,5% ước tính hồi đầu 
tháng 1. Tổ chức tài chính toàn cầu có trụ 
sở tại Washington này, trước cuộc họp 
thường niên vào mùa Xuân với Ngân hàng 
Thế giới, đã công bố báo cáo Triển vọng 

Kinh tế Thế giới hàng năm, cho biết nền 
kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng 6,9% 
vào năm 2022. Mặt khác, Trung Quốc, nền 
kinh tế lớn duy nhất có tốc độ tăng trưởng 
dương 2,3% vào năm 2020, dự kiến sẽ 
tăng trưởng 8,6% vào năm 2021 và 5,6% 
vào năm 2022. Theo báo cáo Triển vọng 

Kinh tế Thế giới của IMF, sau khi thu hẹp 
ước tính khoảng -3,3% trong năm 2020, 
nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 
6% vào năm 2021, giảm xuống 4,4% vào 
năm 2022. 
 

ĐỌC THÊM 

 
ẤN ĐỘ LÀ QUỐC GIA TIÊM 100 TRIỆU LIỀU VẮC XIN COVID-19 NHANH NHẤT 

 
Ấn Độ trở thành quốc gia tiêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19 nhanh nhất thế giới. Ấn 

Độ đạt được thành tích trên trong 85 ngày, trong khi Mỹ mất 89 ngày và Trung Quốc 
đạt cột mốc quan trọng trên trong 103 ngày. Thành tựu này cũng là minh chứng cho 
cách tiếp cận 'toàn xã hội', khi các cá nhân 
không bị những tin đồn và tuyên truyền 
mang tính lợi ích làm cho dao động, họ tiêm 

vắc-xin không do dự và giúp chính quyền 

củng cố khả năng kiềm chế COVID-19. 
Chiến dịch tiêm chủng được coi như một 
công cụ để bảo vệ các nhóm dân dễ bị tổn 
thương nhất trong nước khỏi COVID-19, và 
được xem xét giám sát thường xuyên ở cấp 
cao nhất. 

ĐỌC THÊM 

https://www.indembassyhanoi.gov.in/speeches_detail/?id=88
https://www.indianewsnetwork.com/20210406/imf-projects-12-5-growth-rate-for-india-in-2021
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1710925
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PARIKSHA PE CHARCHA 2021 
 
Trong buổi Trò chuyện về Thi cử (Pariksha Pe Charcha) lần thứ 4 vào ngày 7 tháng 4, 
Thủ tướng Narendra Modi có buổi tương tác trực tuyến với các học sinh, giáo viên và 

phụ huynh. Trong buổi tương tác kéo dài hơn 90 phút, các học sinh, giáo viên và phụ 
huynh đã yêu cầu Thủ tướng đưa ra hướng dẫn trong nhiều vấn đề quan trọng đối với 
họ. Năm nay, học sinh sinh viên trên khắp cả nước và 
cả những sinh viên Ấn Độ định cư ở nước ngoài cũng 
tham gia sự kiện này. Thủ tướng Modi cho rằng Pariksha 
Pe Charcha không chỉ là một cuộc thảo luận về vấn đề 
thi cử mà còn là dịp để trò chuyện giữa các thành viên 

trong gia đình và bạn bè, trong một bầu không khí thoải 
mái và tạo ra sự tự tin mới.  

ĐỌC THÊM 

 

 

'KHÔNG MỘT AI AN TOÀN CHO ĐẾN 
KHI MỌI NGƯỜI ĐỀU AN TOÀN': BỘ 

TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO 

Tham gia một phiên họp về vắc xin và kỳ 

vọng toàn cầu tại Đối thoại Raisina, Bộ 
trưởng Ngoại giao Tiến sỹ S. Jaishankar 

cho biết khả năng sản xuất vắc xin Covid-
19 của Ấn Độ là một ví dụ về sự hợp tác 
toàn cầu, không phải là “con đường một 
chiều mà chúng ta chỉ trao đi cho người 
khác rồi đột ngột thay đổi". Ông nói rằng 
việc khả năng tiếp cận vắc-xin Covid-19 
công bằng là “cực kỳ quan trọng” vì “không 

một ai an toàn cho đến khi mọi người đều 
an toàn”. Bộ trưởng nhấn mạnh Ấn Độ đã 
cung cấp vắc xin cho rất nhiều quốc gia, 
phù hợp với tinh thần “Vasudhaiva 
Kutumbakam” (Thế giới là một gia đình) 

của đất nước này. 

ĐỌC THÊM 
 

 

CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG HIỆU QUẢ  
LÀ CHÌA KHÓA CHỐNG LẠI NHỮNG  
THÁCH THỨC TRONG THẾ GIỚI HẬU 

ĐẠI DỊCH: BÍ THƯ ĐỐI NGOẠI 
 
Chìa khóa để chống lại những thách thức 
chung mà thế giới đang phải đối mặt sau 

đại dịch là đoàn kết thực lòng và chủ nghĩa 
đa phương hiệu quả. Bởi vậy, điều quan 
trọng là phải tăng cường các thể chế đa 
phương hiện có để đảm bảo rằng lợi ích từ 
những hợp tác như vậy được chia sẻ một 

cách công bằng, Bí thư Đối ngoại Harsh 
Vardhan Shringla nói như vậy trong phát 

biểu của mình tại Đối thoại Raisina. Ông 
cho biết Ấn Độ luôn tin tưởng vào việc hợp 
tác với các đối tác bên ngoài và các đối tác 
của Ấn Độ theo các hình thức phù hợp và 
hiệu quả nhất, dù là song phương hay đa 
phương. 

ĐỌC THÊM 

 
 
 
 

 
CHĂM SÓC Y TẾ: HƯỚNG ĐẾN MỘT ẤN ĐỘ KHỎE MẠNH HƠN 

 
Ngành công nghiệp chăm sóc y tế ở Ấn Độ bao gồm bệnh viện, thiết bị y tế, thử nghiệm 
lâm sàng, cung cấp dịch vụ, y tế từ xa, du lịch y tế, bảo hiểm y tế và vật tư y tế. Ngành 
công nghiệp này đang phát triển với tốc độ chóng mặt nhờ tăng cường độ phủ sóng, 
dịch vụ và tăng chi tiêu của các công ty công lập cũng như tư nhân. Thị trường chăm 

sóc y tế của Ấn Độ đang được thúc đẩy do tỷ lệ mắc các bệnh liên quan tới thói quen 
sinh hoạt ngày càng tăng, nhu cầu đối với các hệ 
thống chăm sóc y tế giá cả phải chăng đang tăng do 
chi phí chăm sóc ngày càng cao, các tiến bộ công 
nghệ, sự xuất hiện của dịch vụ y tế từ xa, sự thâm 
nhập nhanh chóng của bảo hiểm y tế, và các sáng 

kiến của chính phủ như y tế điện tử, cùng với các ưu 
đãi và lợi ích thuế. 

ĐỌC THÊM 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/3953911254675195
https://www.indianewsnetwork.com/20210413/-no-one-will-be-safe-till-everyone-is-safe-s-jaishankar
https://www.indianewsnetwork.com/20210414/effective-multilateralism-is-a-key-to-fighting-challenges-in-post-pandemic-world-f-s-shringla
https://www.investindia.gov.in/sector/healthcare
https://www.mygov.in/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ẤN ĐỘ: ĐỊA ĐIỂM CHĂM SÓC Y TẾ HÀNG ĐẦU 

Trong những năm qua, Ấn Độ đã trở thành điểm du lịch y tế hàng đầu nhờ phát triển 
mạnh một loạt các yếu tố quyết định chất lượng chăm sóc tổng thể. Hãy tưởng tượng 
một quy trình phẫu thuật phức tạp được thực hiện tại một bệnh viện đẳng cấp thế giới 

bởi đội ngũ chuyên gia y tế nổi tiếng với chi phí chỉ bằng 1/5 thậm chí 1/10 so với thông 

thường! Đó là Ấn Độ. Từ chất lượng trị liệu, nhiều lựa chọn thủ tục và điều trị, cơ sở hạ 
tầng và nhân lực tay nghề cao có thể thực hiện bất kỳ thủ thuật y tế nào mà không mất 
thời gian chờ đợi, danh sách những lợi ích của việc đi du lịch để điều trị y tế ở Ấn Độ còn 
rất nhiều. 

ĐỌC THÊM 
 

 
 
 
 

JAIPUR: THÀNH PHỐ MÀU HỒNG   

Được thành lập vào năm 1727 sau Công nguyên bởi Maharaja Sawai Jai Singh II, Jaipur, 
thủ phủ của bang Rajasthan được biết đến rộng rãi với tên gọi Thành phố màu Hồng. 
Với những đại lộ rộng lớn và những khu vườn thoáng đãng, thành phố này mang trọn 
sắc màu lịch sử và văn hóa. Ở đây, quá khứ trở nên sống động trong hình ảnh của những 
pháo đài và cung điện tráng lệ mang sắc ửng hồng, nơi từng là chốn sinh sống của các 
maharaja (các vua chúa trị vì). Các khu chợ nhộn nhịp của Jaipur nổi tiếng với đồ trang 

sức, vải và giày Rajasthan, với chất lượng vượt thời gian và là một kho báu cho khách 

mua sắm khám phá. Thành phố hiện đại sầm uất này là một trong ba góc của tam giác 
vàng, bao gồm thành phố Delhi, Agra và Jaipur. 

ĐỌC THÊM 
 

 
TRANH MADHUBANI 

 
Tranh Madhubani là một loại hình nghệ thuật nông thôn được phát triển bởi những người 
phụ nữ vùng Mithila ở bang Bihar. Những bức tranh truyền thống được làm bằng bột gạo 
và cành cây, vẽ bằng bút mực ngòi nhọn 
hoặc bằng ngón tay. Ngày nay, các nghệ 

sĩ sử dụng giấy và vải để tạo nên những 
bức tranh đầy màu sắc. Các bức tranh chủ 
yếu mô tả những câu chuyện thần thoại 

và ngày xưa thường được vẽ bởi những 
người phụ nữ để chào đón các vị thần linh 
đến nhà của họ. Hình thức nghệ thuật này 

được cho là bắt đầu từ thời Ramayana, khi 
vua Janak giao cho các nghệ sĩ vẽ lại quá 
trình cử hành đám cưới của con gái mình 
là Sita với Thần Rama. 

ĐỌC THÊM 
 

http://www.indiahealthcaretourism.com/india_a_healthcare_destination.php
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/jaipur.html
https://bit.ly/3uGjVXm
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/india-75/
https://www.mea.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://bit.ly/3uDqTfY


 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ĐỐI THOẠI AN NINH HÀNG HẢI LẦN THỨ HAI ẤN ĐỘ-VIỆT NAM 
 

Ấn Độ và Việt Nam đã tổ chức đối thoại an ninh hàng hải lần thứ hai ở theo hình thức 
trực tuyến vào ngày 6 tháng 4. Các cuộc tham vấn bao gồm trao đổi về các diễn biến 
trong lĩnh vực an ninh hàng hải, hợp tác trong khu vực và các cơ hội hợp tác giữa hai 
nước. Tháng trước, Ấn Độ và Việt Nam đã tổ chức tham vấn song phương về các vấn đề 
của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó cả hai bên nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với 

nhau về các vấn đề chính trong chương trình nghị sự 
của HĐBA. Vào tháng 12 năm ngoái, trong một hội nghị 
cấp cao trực tuyến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và 

Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc 
đã tuyên bố sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh 
song phương. 

ĐỌC THÊM 

 
ĐẠI SỨ QUÁN TỔ CHỨC TƯƠNG TÁC VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

CỦA ẤN ĐỘ NĂM 2021-22 
 
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 
Độc lập của Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức một 
buổi tương tác về Ngân sách hàng năm của Ấn Độ (Kế 
hoạch chi tiết về Phát triển Kinh tế-Xã hội) giai đoạn 
2021-22 tại Đại sứ quán vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, 

nhằm giới thiệu những ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội 
của Ấn Độ trong một năm tới và những cơ hội sẽ được tạo 
ra cho quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam. Phát biểu tại 

sự kiện, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh nhiều bước chuyển đổi mà Chính phủ Ấn Độ 
đã thực hiện trong kế hoạch kinh tế hàng năm nhằm đưa kinh tế xã hội của Ấn Độ phát 
triển theo quỹ đạo tăng trưởng nhanh sau tác động của COVID-19. 

ĐỌC THÊM 
 

 
LỄ HẠ THỦY VÀ ĐẶT KY TÀU TUẦN 

TRA CAO TỐC CHO VIỆT NAM 

Là một phần của hợp tác công nghiệp quốc 

phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam, Tổng cục 
Công nghiệp Quốc phòng thuộc Bộ Quốc 
phòng Việt Nam đã mời Đại sứ Pranay 
Verma đến Công ty đóng tàu Hồng Hà, 
thành phố Hải Phòng vào ngày 9 tháng 4 
năm 2021 để dự lễ hạ thủy và đặt ky của 

2 trong số 7 chiếc tàu đang được sản xuất 
tại Việt Nam. Trong bài phát biểu tại sự 
kiện, Đại sứ nhận định dự án là biểu tượng 
của quan hệ Đối tác Quốc phòng Ấn Độ-
Việt Nam và phản ánh cam kết của Ấn Độ 
đối với hợp tác công nghiệp quốc phòng với 
Việt Nam và nâng cao năng lực của lực 

lượng quốc phòng Việt Nam. 
ĐỌC THÊM 

 

 
ĐẠI SỨ QUÁN KỶ NIỆM 130 NĂM 
NGÀY SINH CỦA TIẾN SỸ B. R. 

AMBEDKAR 

 
Vào thời điểm Ấn Độ đang kỷ niệm 75 năm 

Ngày Độc lập, toàn thể Đại sứ quán Ấn Độ 
và bạn bè người Việt Nam đã tỏ lòng thành 
kính đến TS. B.R. Ambedkar vào ngày sinh 
nhật lần thứ 130 của ông - ngày 14 tháng 

4 năm 2021. Những người tham dự tưởng 
nhớ và biết ơn vị kiến trúc sư chính đã soạn 
thảo Hiến pháp Ấn Độ, cũng như những 
đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh 
vì bình đẳng, công lý và trao quyền cho mọi 
người dân. 

ĐỌC THÊM 

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33772/2nd_India__Vietnam_Maritime_Security_Dialogue_April_06_2021
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3956412594425061
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.3963078927091761
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/3971631019569885/?sfnsn=mo
https://www.investindia.gov.in/
https://www.makeinindia.com/
https://www.ibef.org/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HÃY THEO DÕI 
CHÚNG TÔI! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

ĐẠI SỨ GẶP THỨ TRƯỞNG  
BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Thứ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Trần Duy 
Đông vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, thảo 
luận về lộ trình phát triển quan hệ đối tác 
kinh tế và đầu tư Ấn Độ-Việt Nam trong 
tương lai. Hai bên nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các khoản đầu tư dài hạn vào nền 
kinh tế của nhau và tìm hiểu những cơ hội 

hợp tác mới trong các lĩnh vực như kết nối, 
năng lượng, CNTT, chăm sóc y tế, v.v. Hai 
bên cũng nhất trí phối hợp nhằm tăng 
cường quan hệ giữa các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ cũng như các công ty khởi nghiệp 
của hai nước 

ĐỌC THÊM 

 

 

ĐẠI SỨ GẶP  
BỘ TRƯỞNG Y TẾ VIỆT NAM 

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Bộ trưởng Bộ 
Y tế Việt Nam, ngài Nguyễn Thanh Long 
vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 và thảo 
luận các cách thức thúc đẩy hợp tác Ấn Độ-

Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Hai bên cũng 

trao đổi quan điểm về các chiến lược mà 
Ấn Độ và Việt Nam áp dụng để đối phó với 
đại dịch COVID-19. 

ĐỌC THÊM 

 

ĐẠI SỨ TIẾP ĐOÀN HỌC VIỆN  
NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

 
Đại sứ Pranay Verma đã tổ chức một buổi 
tiệc trưa với Giám đốc Học viện Ngoại giao 
Việt Nam (DAV), Tiến sỹ Phạm Lan Dung 
và các học giả 

cấp cao khác 

của DAV tại 
nhà riêng vào 
ngày 01 tháng 
4 năm 2021 để 
trao đổi quan 
điểm về các 

vấn đề khu vực 
và quốc tế hai bên cùng quan tâm. DAV là 
cơ sở đào tạo hàng đầu liên kết với Bộ 
Ngoại giao Việt Nam và là đơn vị đi đầu 
trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược tại 
Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 
 

 
ĐẠI SỨ THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH 

VĂN PHÒNG CỦA VIỆN KẾ TOÁN 
CÔNG CHỨNG ẤN ĐỘ 

 
Đại sứ Pranay Verma đã có bài phát biểu 
quan trọng tại lễ khánh thành trực tuyến 
các văn phòng chi nhánh của Viện Kế toán 
Công chứng Ấn Độ (ICAI) tại Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 4 
năm 2021. ICAI là một trong những cơ 

quan kế toán hàng đầu trên thế giới và hiện 
diện tại 44 quốc gia, góp phần giúp Ấn Độ 

gắn kết với các đối tác toàn cầu. Trong bài 
phát biểu của mình, Đại sứ tin tưởng rằng 
sự hiện diện của ICAI tại Việt Nam sẽ giúp 
củng cố quan hệ đối tác kinh tế lâu dài của 
Ấn Độ với Việt Nam bằng cách tạo ra và 

nắm bắt các cơ hội mới từ tầm nhìn “Ấn Độ 
tự cường” của Ấn Độ. 
 

ĐỌC THÊM 

 
ĐẠI SỨ QUÁN KỶ NIỆM 71 NĂM  

NGÀY THÀNH LẬP ICCR 
 

Đại sứ quán tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày 
thành lập Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ 
(ICCR) vào ngày 09 tháng 04 năm 2021. 
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Pranay Verma 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của ICCR 
trong việc kết nối mọi người trên thế giới 

với văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là ở Việt Nam. 
Đại sứ cũng khánh thành nền tảng tương 
tác Liên kết Phật giáo Ấn Độ-Việt Nam và 
cho ra mắt "Little Guru", ứng dụng dạng 

trò chơi đầu tiên về học tiếng Phạn do ICCR 
phát triển. 

 

 
 

ĐỌC THÊM 
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