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Tập 5, Số 1
LÃNH ĐẠO ẤN ĐỘ-EU HỌP TRỰC TUYẾN
Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Narendra Modi
đã tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Ấn Độ-EU vào ngày 8 tháng 5. Hội nghị được tổ
chức theo hình thức kết hợp với sự tham gia của tất cả lãnh đạo 27 nước thành viên EU
cũng như Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu. Đây là lần đầu tiên EU tổ chức
hội nghị với Ấn Độ theo hình thức EU+27. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo bày tỏ mong
muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Ấn Độ-EU dựa trên cam kết chung
về dân chủ, các quyền tự
do cơ bản, pháp quyền
và chủ nghĩa đa phương.
Ấn Độ đánh giá cao sự
hỗ trợ nhanh chóng của
EU và các nước thành
viên để chống lại làn
sóng COVID thứ hai.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NGUỒN CUNG ÔXY VÀ THUỐC MEN
Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp cấp cao
để đánh giá tình trạng nguồn cung oxy và thuốc men
vào ngày 12 tháng 5. Các thành viên cuộc họp báo
cáo với Thủ tướng rằng Chính phủ đang tích cực giám
sát việc cung cấp các loại thuốc được sử dụng trong
quá trình điều trị COVID cũng như bệnh nấm đen
(mucormycosis). Thủ tướng Modi cũng được báo cáo
về tình trạng sản xuất và dự trữ các thành phần dược
phẩm hoạt tính của các loại thuốc cho hai bệnh này.
Thủ tướng cũng vui mừng vì việc sản xuất các loại thuốc bao gồm cả thuốc Remdesivir
đã được đẩy mạnh đáng kể trong vài tuần qua. Thủ tướng lưu ý rằng Ấn Độ có ngành
dược rất phát triển, và việc Chính phủ tiếp tục phối hợp với ngành này sẽ đảm bảo nguồn
cung phù hợp cho tất cả các loại thuốc.
ĐỌC THÊM
CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỀU SÁNG KIẾN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG
CUNG CẤP, CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÂN PHỐI VÀ DỰ TRỮ OXY
Để giải quyết nhu cầu oxy gia
tăng, Chính phủ Trung ương đã
thực hiện các biện pháp quan
trọng để tăng cường nguồn cung,
tinh giản việc phân phối và tăng
cường cơ sở hạ tầng dự trữ oxy
trong nước. Các bước được thực
hiện tập trung vào toàn bộ chuỗi
cung cấp oxy. Những nỗ lực này
bao gồm cải thiện sản xuất ôxy,
tăng số tàu vận tải để tối ưu hóa công tác logistics, cải thiện quy trình dự trữ ôxy ở
chặng cuối và nới lỏng định mức mua sắm.
ĐỌC THÊM

TRONG SỐ NÀY
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ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN THUỐC CHỐNG
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ẤN ĐỘ TRONG
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Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc
phòng (DRDO) phối hợp với Phòng thí
nghiệm của Tiến sĩ Reddy (DRL) đã phát
triển thuốc 2-deoxy-D-glucose (2-DG),
một loại thuốc chống Covid-19 và loại
thuốc này đã được phê duyệt sử dụng trong
tình huống khẩn cấp, là "liệu pháp bổ trợ
cho bệnh nhân COVID-19 mức độ trung
bình đến nặng". Kết quả thử nghiệm lâm
sàng cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân
phục hồi nhanh hơn và giảm sự phụ thuộc
vào oxy. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị
bằng 2-DG có kết quả xét nghiệm RT-PCR
âm tính cao hơn. Loại thuốc này được kỳ
vọng sẽ tạo đột phá trong việc kiểm soát
và điều trị COVID-19.
ĐỌC THÊM

PM CARES PHÊ DUYỆT MUA 150,000
HỆ THỐNG OXYCARE SYSTEM
Quỹ PM-CARES (Quỹ Cứu trợ Người dân
trong Tình huống Khẩn cấp) đã phê duyệt
mua 150 nghìn Hệ thống Oxycare System
với chi phí 3,2 tỷ rupee (43 triệu đô la Mỹ).
Đây là một hệ thống máy tạo oxy toàn diện
do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc
phòng (DRDO) phát triển để điều chỉnh
lượng oxy cung cấp cho bệnh nhân dựa
trên các chỉ số cảm ứng SpO2. Hệ thống
Oxycare cung cấp oxy bổ sung dựa trên
mức SpO2 và ngăn người bệnh rơi vào
trạng thái thiếu oxy có thể gây tử vong. Hệ
thống kiểm soát oxy dựa trên SpO2 này tối
ưu hóa lượng oxy tiêu thụ dựa trên mức
SpO2 của bệnh nhân và tăng độ bền của xi
lanh oxy di động một cách hiệu quả.

ĐỌC THÊM

CẢI CÁCH HỆ THỐNG ĐA PHƯƠNG LẤY LHQ LÀM TRUNG TÂM ĐÒI HỎI NỖ LỰC
THỰC SỰ CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN: BÍ THƯ ĐỐI NGOẠI ẤN ĐỘ

HÃY THEO DÕI
CHÚNG TÔI!

Web Embassy Of India

Phát biểu tại phiên họp cấp cao của HĐBA ngày 8 tháng 5 về “Duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế: Đề cao chủ nghĩa đa phương và Hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm
trung tâm”, Bí thư Đối Ngoại Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla nói rằng vấn đề cấp bách
hiện nay là “cải cách toàn diện” hệ thống đa phương. Ông cho biết với tư cách là thành
viên sáng lập LHQ, Ấn Độ luôn thể hiện cam kết duy trì các mục đích và nguyên tắc của
Hiến chương LHQ. Ông nói thêm rằng Ấn Độ đã đóng góp to lớn vào việc duy trì hòa
bình và an ninh quốc tế, là một trong những nước cử nhiều sỹ quan quân đội nhất thực
hiện Nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc, và hy sinh nhiều sinh mạng nhất
cho nỗ lực cao cả này.

IndiaInVietnam
AmbHanoi
Instagram

ĐỌC THÊM

SỰ HỒI SINH CỦA ĐẠI HỌC NALANDA CỔ ĐẠI
Thời Ấn Độ cổ đại, các phương pháp
nghiên cứu Phật giáo tiên tiến đã giúp
thành lập các cơ sở giảng dạy lớn như
Taxila, Nalanda và Vikramashila, và
các cơ sở này thường được coi là một
trong những trường đại học đầu tiên
trên thế giới. Trường Nalanda cổ đại
đạt được địa vị như một nơi học tập
uy tín là hệ quả lịch sử của bối cảnh
ấy. Đặc trưng của vương triều
Magadha cổ đại là nuôi dưỡng trí tuệ
không giống bất cứ thời đại nào. Các
dữ liệu lịch sử chỉ ra rằng trường Đại
học Nalanda cổ đại đã có một tuổi đời
lâu dài và lừng lẫy kéo dài gần như liên tục trong 800 năm từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ
thứ 12 CN trước khi bị phá hủy bởi các thế lực ngoại xâm. Khả năng tổ chức nhiều cuộc
đàm luận và nắm giữ toàn bộ tri thức là điều đã khiến Nalanda trở nên hấp dẫn, đặc biệt
đối với những người tìm kiếm tri thức từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Đông Nam
Á. Trường Nalanda có một quá khứ xa xưa hùng vĩ và vinh quang khi từng là một trung
tâm Phật giáo nổi bật. Nơi đây, con người cũng có thể lần theo dấu chân của Đức Phật.
Trường Nalanda cổ đại được biết đến với
sự đa dạng, một hệ sinh thái tri thức phát
triển mạnh nhờ chia sẻ kiến thức mới và
có triển vọng quốc tế. Những điều này
cũng là tinh túy của trường Đại học
Nalanda mới. Hành trình hướng tới sự hồi
sinh vinh quang xưa kia của Đại học
Nalanda bắt đầu khi các nhà lãnh đạo
của 16 quốc gia thành viên của Hội nghị
Cấp cao Đông Á (EAS) bao gồm Việt
Nam, tán thành đề xuất tái thiết lập
trường Nalanda tại hội nghị ở Philippines
vào tháng 1 năm 2007. Dự án bắt đầu khi Đạo Luật Đại học Nalanda 2010 được thông
qua tại lưỡng viện của Quốc hội Ấn Độ. Vào tháng 9 năm 2014, trường đã mở cửa đón
những sinh viên đầu tiên, một bước phát triển lịch sử sau khoảng thời gian gần 800
năm!
ĐỌC THÊM

ĐƯỜNG SẮT ẤN ĐỘ: ĐẠT TỐC ĐỘ VIÊN ĐẠN
Ấn Độ có hệ thống đường sắt lớn
thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Mỹ,
Nga và Trung Quốc. Đường sắt là
ngành sử dụng lao động lớn nhất
ở Ấn Độ và lớn thứ tám trên thế
giới, sử dụng gần 1,4 triệu người.
Ấn Độ cũng có hãng vận chuyển
hàng hóa đường sắt lớn thứ 4 trên
thế giới. Đường sắt Ấn Độ là cỗ
máy thúc đẩy Hành trình Phát
triển Mới của Ấn Độ. Mạng lưới
đường sắt của Ấn Độ được công
nhận là một trong những hệ
thống đường sắt lớn nhất thế giới dưới một sự quản lý duy nhất. Ngoài việc là một
phương thức vận tải tiết kiệm và hiệu quả về mặt năng lượng, mạng lưới đường sắt cũng
lý tưởng cho việc di chuyển đường dài và vận chuyển hàng hóa lớn. Đường sắt Ấn Độ là
lựa chọn ưa thích để vận chuyển ô tô trong nước.
ĐỌC THÊM

RAJGIR: MỘT NƠI TUYỆT VỜI CỦA SỰ THANH BÌNH, HÀNH HƯƠNG
VÀ CÁC CHUYẾN PHIÊU LƯU
Nép mình trong một thung lũng xanh tươi bao quanh bởi năm ngọn đồi với những suối
nước nóng chữa bệnh, Rajgir là một thị trấn xinh đẹp nằm ở quận Nalanda, bang Bihar
ngày nay. Là một khu phức hợp gồm các ngôi đền và tu viện, thị trấn trên đồi này từng
là thủ phủ của Vương quốc Magadh Mahajanpad khi thành phố Patliputra chưa được hình
thành. Thời ấy thị trấn này được gọi là Rajgrih, nghĩa là ngôi nhà của hoàng gia. Điểm
đến được bao bọc bởi vẻ đẹp thiên nhiên này là một trong những địa danh cổ xưa nhất
nổi tiếng về học tập ở Ấn Độ và cũng được nhắc đến
trong sử thi Mahabharata. Truyền thuyết kể rằng
chính ở nơi đây, Đức Phật đã chuyển pháp luân lần
thứ hai và dành nhiều năm tháng để thiền định và
thuyết giảng. Vào thời của Đức Phật, Rajgir nổi tiếng
là nơi hội tụ của các nhà lãnh đạo và học giả tâm linh.
Rajgir cũng là nơi tổ chức Hội đồng Phật giáo đầu tiên.
Đây là một trung tâm chính dành cho người hành
hương theo Kỳ Na giáo và Phật giáo.
ĐỌC THÊM

TRI ÂN GURUDEV RABINDRANATH
TAGORE NHÂN NGÀY SINH THỨ 160

Toàn thể Đại sứ quán đã tri ân Gurudev
Rabindranath Tagore nhân kỷ niệm 160
năm ngày sinh của ông vào ngày 7 tháng
5. Là một thi sỹ được vinh danh của Ấn Độ
và tác giả của Quốc ca Ấn Độ, Gurudev
Tagore đã trở thành tiếng nói đại diện cho
sự thức tỉnh của dân tộc và di sản tinh thần
của Ấn Độ khi thơ của ông có ảnh hưởng
đến nhiều thế hệ. Ông là một nhà bác học,
nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhà cải
cách xã hội và là người đoạt giải Nobel đầu
tiên của Ấn Độ. Chuyến thăm của Tagore
đến Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) vào
tháng 6 năm 1929 là một dấu mốc quan
trọng trong quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trong
thế kỷ 20, thể hiện tình đoàn kết trong
cuộc đấu tranh giành tự do của hai nước.
Nhiều bài thơ của Tagore đã được dịch sang
tiếng Việt. Nằm trong khuôn khổ các hoạt
động kỷ niệm 160 năm ngày sinh của ông,
Đại sứ quán cũng đã tổ chức tọa đàm trực
tuyến do PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Liên,
Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, trường
Đại học Sư phạm Hà Nội trình bày, trong
đó nhắc lại vai trò quan trọng của Tagore
trong quá trình phục hưng văn hóa đã song
hành với cuộc đấu tranh giành tự do khỏi
chế độ thực dân của Ấn Độ.
ĐỌC THÊM

KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC
CHO CÁC NHÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
Học viện Ngoại giao Sushma Swaraj
(SSIFS) của Ấn Độ đã tổ chức Khóa học đặc
biệt kéo dài hai ngày dành cho các nhà
ngoại giao Việt Nam vào ngày 11-12 tháng
5 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Khóa học có sự tham gia của 51 nhà ngoại
giao và chuyên gia Việt Nam, được tổ chức
với sự hợp tác của Học viện Ngoại giao Việt
Nam (DAV) theo Biên bản ghi nhớ hợp tác
song phương được ký giữa SSIFS và DAV
vào tháng 8 năm 2020. Chương trình được
chủ trì bởi Giám đốc Học viện SSIFS, Đại
sứ J.S. Mukul và Phó Giám đốc DAV, Đại sứ
Hoàng Anh Tuấn. Đại sứ Pranay Verma
cũng đã tham gia một trong các phiên và
phát biểu về quan hệ Ấn Độ-Việt Nam và
Ấn Độ-ASEAN. Chương trình là một phần
của cam kết song phương giữa Ấn Độ và
Việt Nam, sử dụng nền tảng trực tuyến
trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Gần
đây, hai bên đã tổ chức một loạt các cuộc
đối thoại trực tuyến trong các lĩnh vực khác
nhau, bao gồm Đối thoại An ninh Hàng hải,
Tham vấn
Hội đồng
Bảo
an
Liên
hợp
quốc, Hội
thảo
về
Xói
mòn
và Bảo vệ
Bờ
biển,
v.v...
ĐỌC THÊM

ĐẠI SỨ THAM GIA HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ QUAN HỆ ẤN ĐỘ-VIỆT NAM
Đại sứ Pranay Verma phát biểu tại hội thảo trực tuyến về "Mối quan hệ giữa Ấn Độ-Việt
Nam: Kết nối để kết nối lại" do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội (ISCS), Kolkata phối
hợp với Vụ Ngoại giao Kinh tế, Vụ các tiểu bang của Bộ Ngoại giao và Ban Thư ký của
Bộ Ngoại giao ở Kolkata tổ chức vào ngày 6 Tháng 5 năm 2021. Đại sứ ghi nhận tầm
quan trọng của công tác kết nối qua các hoạt động khác nhau như một phần của mối
quan hệ mới nổi và trong tương lai giữa Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh nỗ
lực của cả hai bên nhằm tăng cường kết nối vật lý, kỹ thuật số và xã hội.

ĐỌC THÊM
VIỆT NAM HỖ TRỢ ẤN ĐỘ TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
Để hỗ trợ Ấn Độ trong cuộc chiến chống
đại dịch COVID-19, Hội Hữu nghị Việt
Nam-Ấn Độ (VIFA) và Giáo hội Phật giáo
Việt Nam (GHPGVN) đã tặng 200 máy thở
và 50 bình tạo oxy trị giá hơn 1,1 triệu đô
la. Trong buổi lễ trao tặng ngày 11 tháng
5, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Việt Nam và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt
Nam-Ấn Độ (VIFA), Ngài Nguyễn Mạnh
Hùng chia sẻ những khó khăn mà Ấn Độ
đang đối mặt. Ông cũng tin tưởng rằng
dưới sự lãnh đạo của chính phủ và đoàn
kết của người dân, đại dịch ở Ấn Độ sẽ sớm
được kiểm soát. Trong một buổi lễ riêng ngày 12 tháng 5, Hòa thượng Thích Thanh
Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã gửi lời chia sẻ và mong
muốn Ấn Độ sớm vượt qua thử thách này. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng, Đại sứ
Pranay Verma cảm ơn sự giúp đỡ của VIFA, GHPGVN và nhân dân Việt Nam trong thời
gian khó khăn này.

