
 

 

ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ 
HÀ NỘI 

BẢN TIN ẤN ĐỘ 
(MANG TỚI NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ ĐẤT NƯỚC ẤN ĐỘ VÀ 

MỐI QUAN HỆ ẤN ĐỘ -VIỆT NAM MÀ ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM) 

THÁNG 5 NĂM 2021 Tập 5, Số 2 

TRONG SỐ NÀY 
 

• THỦ TƯỚNG PHÁT 

BIỂU TẠI ĐẠI LỄ 
PHẬT ĐẢN TRỰC 

TUYẾN   
 

• THỦ TƯỚNG CHỦ 

TRÌ CUỘC HỌP 
CẤP CAO VỀ TÌNH 
HÌNH COVID-19 
VÀ TIÊM CHỦNG   

 

• DRDO PHÁT TRIỂN 

BỘ KIT PHÁT HIỆN 
KHÁNG THỂ 
COVID-19   

 

• TOÀN BỘ DÂN SỐ 

TRONG ĐỘ TUỔI 
TRƯỞNG THÀNH 
CỦA ẤN ĐỘ SẼ 
ĐƯỢC TIÊM 
CHỦNG VÀO CUỐI 
NĂM NAY: BỘ 

TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
ẤN ĐỘ   

 

• COVID-19 ĐỊNH 
HÌNH LẠI THẾ 

GIỚI BẰNG CÁCH 
THAY ĐỔI NHẬN 
THỨC VÀ TÍNH 
TOÁN: BỘ 
TRƯỞNG NGOẠI 
GIAO   

 

• ẤN ĐỘ NỔI LÊN 
NHƯ MỘT ĐIỂM 
ĐẾN ĐẦU TƯ ƯA 
THÍCH  

 

• ẤN ĐỘ TRỞ 
THÀNH QUỐC GIA 

NHẬN NHIỀU KIỀU 
HỐI NHẤT VÀO 
NĂM 2020   

 

• CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM - MỘT LĨNH 
VỰC ĐANG TRỖI 
DẬY    
 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TRỰC TUYẾN 

 
Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu quan 
trọng nhân dịp Đại lễ Phật đản qua hình thức trực 

tuyến vào ngày 26 tháng 5. Các thành viên đáng kính 

của tăng đoàn, Thủ tướng Nepal và Sri Lanka, bộ 
trưởng Prahlad Singh, bộ trưởng Kiren Rijiju, Tổng thư 
ký Liên đoàn Phật giáo Quốc tế, Thượng tọa Tiến sĩ 
Dhammapiya cũng tham dự sự kiện này. Phát biểu 
nhân dịp này, Thủ tướng nói rằng Phật Đản là ngày 
tôn vinh cuộc đời của Đức Phật và chiêm nghiệm 

những lý tưởng cao đẹp và sự hy sinh vì một hành 
tinh tốt đẹp hơn của Ngài. Thủ tướng Modi nhận xét rằng cuộc đời của Đức Phật phục vụ 
cho việc chung sống hòa bình và hòa hợp. Thủ tướng nói rằng Đức Phật là nguồn ánh 
sáng cho toàn thể vũ trụ và từ Ngài, tất cả chúng ta có thể thỉnh chút ánh sáng và đi 

theo con đường của lòng từ bi, 
trách nhiệm và phúc lợi toàn cầu. 
 

Nhân dịp này, Thượng tọa, GS.TS. 
Thích Nhật Từ của Học viện Phật 
giáo Việt Nam đã được Chính phủ 
Ấn Độ và Liên đoàn Phật giáo Quốc 
tế trao giải “Vaisakh Samman 
Prashasti Patra” (Giải thưởng 
Tuyên dương danh dự) năm 2021. 

ĐỌC THÊM 
 

 
THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP CẤP CAO  
VỀ TÌNH HÌNH COVID-19 VÀ TIÊM CHỦNG 

Ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì một cuộc họp cấp cao để thảo 
luận về tình hình tiêm chủng và dịch bệnh trong nước. Các thành viên đã báo cáo với 

Thủ tướng rằng tốc độ xét nghiệm trong nước đã tăng nhanh chóng, từ khoảng 5 triệu 
mẫu/tuần vào đầu tháng 3 lên khoảng 13 triệu mẫu/tuần hiện nay. Họ cũng thông báo 
với Thủ tướng rằng tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm đang giảm dần và tỷ lệ phục hồi 
ngày càng tăng. Thủ tướng chỉ đạo việc xét nghiệm cần được mở rộng hơn nữa, sử dụng 

cả xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhanh, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ dương 
tính cao. Thủ tướng nói rằng các nhà khoa học và chuyên gia đã, đang và sẽ luôn đưa 
ra hướng dẫn cho cuộc chiến chống Covid của Ấn Độ.   

ĐỌC THÊM 
  

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/4098009846932001/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/4098590550207264/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/408045492595140/posts/4098590550207264/?sfnsn=mo
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1721815
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1718787
https://phatgiao.org.vn/thuong-toa-thich-nhat-tu-duoc-trao-giai-thuong-tuyen-duong-vesak-2021-d47411.html
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DRDO PHÁT TRIỂN BỘ KIT  
PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ COVID-19 

 
Đóng góp vào cuộc chiến chống đại dịch 

của Ấn Độ, Tổ chức Nghiên cứu và Phát 
triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ đã 
phát triển bộ kit phát hiện kháng thể 
'DIPCOVAN'. Bộ kit DIPCOVAN có thể phát 
hiện cả protein gai cũng như protein 
nucleocapsid (S&N) của virus SARS-CoV-2 
với độ nhạy cao là 97% và độ đặc hiệu là 

99%. Bộ kit này dùng để phát hiện định 
tính các kháng thể IgG trong huyết thanh 
hoặc huyết tương người, nhắm tới các 

kháng nguyên liên quan đến SARS-CoV-2. 
Kit này có thời gian quay vòng nhanh hơn 
đáng kể vì chỉ cần 75 phút để tiến hành xét 

nghiệm mà không có bất kỳ phản ứng chéo 
nào với các bệnh khác. Bộ kit này sẽ hữu 
ích trong nghiên cứu dịch tễ học của 
COVID‐19 và đánh giá mức độ phơi nhiễm 

SARS‐CoV‐2 trước đó của một cá nhân. 

ĐỌC THÊM 
 

 

TOÀN BỘ DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI 
TRƯỞNG THÀNH CỦA ẤN ĐỘ SẼ ĐƯỢC 

TIÊM CHỦNG VÀO CUỐI NĂM NAY:  
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ẤN ĐỘ 

 

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho 

biết toàn bộ dân số trong độ tuổi trưởng 
thành của Ấn Độ sẽ được tiêm vắc xin 
COVID-19 vào cuối năm nay, đồng thời nêu 
rõ rằng chính phủ đang tích cực hỗ trợ các 
nhà sản xuất vắc xin để tăng cường cung 
cấp vắc xin trong nước. Trong một cuộc 
họp đánh giá tình hình COVID vào ngày 21 

tháng 5, bộ trưởng Vardhan bày tỏ hy vọng 
rằng trong những tháng tiếp theo, sản 
lượng vắc xin trong nước sẽ tăng theo cấp 
số nhân. Ông nói thêm rằng: "Từ tháng 8 
đến tháng 12 năm 2021, Ấn Độ sẽ có 2,16 

tỷ liều vắc xin, và đến tháng 7 năm nay, sẽ 

có 510 triệu liều". Ông đảm bảo với các 
bang rằng Trung ương sẽ hỗ trợ trong việc 
tăng cường tiêm vắc-xin. 
 

ĐỌC THÊM 

 

COVID-19 ĐỊNH HÌNH LẠI THẾ GIỚI BẰNG CÁCH THAY ĐỔI NHẬN THỨC  
VÀ TÍNH TOÁN: BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO 

Mô tả đại dịch Covid-19 là một "sự kiện thiên nga đen" khi phát biểu tại Hội nghị Tương 
lai Châu Á lần thứ 26 do Nikkei tổ chức vào ngày 20 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn 
Độ (EAM), Tiến sỹ S. Jaishankar cho biết ngay cả khi một số vấn đề của loại virus chết 
người này đã được giải quyết, "nó vẫn sẽ tiếp tục tàn phá các khu vực". Ngoại trưởng 

nói rằng Covid-19 đã định hình lại thế giới bằng cách thay đổi nhận thức và tính toán 

của các quốc gia khi mà giá trị của lòng tin và sự minh bạch cũng như tầm quan trọng 
của một chuỗi cung ứng đáng tin cậy trở nên rõ ràng. Bộ trưởng nói rằng: “Nâng cao 
cảnh giác với nguy cơ rủi ro trong một thế giới hiện nay rõ ràng đã trở nên bất an, 
khuyến khích khả năng tự chủ chiến lược để giải quyết tình trạng phụ thuộc quá mức, 
và tập trung vào nhu cầu nâng cao hơn năng lực toàn cầu để chống lại những thách thức 

ở quy mô đại dịch hiệu quả hơn, và bằng những cách thức đó, ta có thể thúc đẩy toàn 
cầu hóa phi tập trung và thiết lập các chuỗi cung ứng linh hoạt để giảm thiểu rủi ro cho 
nền kinh tế thế giới”. 

ĐỌC THÊM 
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https://www.facebook.com/408045492595140/posts/4085198601546459/?sfnsn=mo
https://www.indianewsnetwork.com/20210522/india-s-entire-adult-population-will-be-vaccinated-by-end-of-this-year-harsh-vardhan
https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/33870/Speech_by_External_Affairs_Minister_at_the_Future_of_Asia_Conference_organized_by_Nikkei
https://www.indembassyhanoi.gov.in/
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam
https://twitter.com/AmbHanoi
https://twitter.com/AmbHanoi
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=11thbfceq1nil&utm_content=guas01g
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=11thbfceq1nil&utm_content=guas01g
https://little-guru.com/


 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ẤN ĐỘ NỔI LÊN NHƯ MỘT ĐIỂM ĐẾN 
ĐẦU TƯ ƯA THÍCH  

Các biện pháp của Chính phủ trên mặt trận 
cải cách chính sách thu hút vốn FDI, tạo 
điều kiện đầu tư và kinh doanh thuận lợi đã 
cho thấy kết quả. Ngay cả trong năm đại 
dịch, Ấn Độ đã thu hút tổng vốn FDI cao 

nhất từ trước đến nay là 81,72 tỷ USD 
trong năm tài khóa 2020-21, cao hơn 10% 
so với năm tài khóa trước đó 2019-20 
(74,39 tỷ USD). Bộ Thương mại và Công 
nghiệp, Chính phủ Ấn Độ cho biết, các xu 
hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Ấn 

Độ là "sự chứng thực cho vị thế là điểm đến 

ưa thích của các nhà đầu tư toàn cầu của 
nước này". Trong số các quốc gia đầu tư 
hàng đầu, Singapore dẫn đầu với 29%, tiếp 
theo là Hoa Kỳ (23%) và Mauritius (9%). 
Ả Rập Xê-út là nhà đầu tư hàng đầu xét về 
mức tăng trong năm tài khóa 2020-21 khi 

đã đầu tư 2,8 tỷ USD so với mức 89,93 
triệu USD trong năm tài khóa trước đó. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

ẤN ĐỘ TRỞ THÀNH QUỐC GIA NHẬN 
NHIỀU KIỀU HỐI NHẤT  

VÀO NĂM 2020 
 

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang bị tàn 
phá bởi đại dịch Covid-19, Ấn Độ vẫn là 
quốc gia nhận lượng kiều hối hàng đầu với 
con số khổng lồ là 83 tỷ USD vào năm 
2020, chỉ giảm 0,2% so với năm trước 
(83,3 tỷ USD vào năm 2019). Báo cáo của 
Ngân hàng Thế giới cho biết, sự sụt giảm 

này xảy ra do lượng kiều hối từ UAE giảm 
17%. Trung Quốc vẫn đứng thứ hai với 
lượng kiều hối nhận được vào năm 2020 là 

59,9 tỷ USD so với  mức 68,3 tỷ USD vào 
năm 2019.  Sau Ấn Độ và Trung Quốc là 
Mê-hi-cô (42.8 triệu USD), Phi-líp-pin 

(34.4 triệu USD) và Ai Cập (29.6 triệu 
USD). Tổng lượng kiều hối toàn cầu là 540 
tỷ USD vào năm 2020, giảm đi 1.9% so với 
năm 2019 là 548 tỷ USD. Ấn Độ là nước 
nhận kiều hối lớn nhất thế giới từ năm 
2008. 
 

ĐỌC THÊM 

 

  
 
 

 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - MỘT LĨNH VỰC ĐANG TRỖI DẬY 

Ngành thực phẩm của Ấn Độ mang lại cơ hội đầu tư lớn với việc kích thích tăng trưởng 

trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, các chính sách kinh tế thuận lợi và các ưu đãi tài chính 
hấp dẫn. Thị trường Thực phẩm & Tạp hóa ở Ấn Độ là thị trường lớn thứ sáu trên thế 
giới. Thị trường bán lẻ Thực phẩm & Hàng tạp hóa ở Ấn Độ tiếp tục chiếm gần 65% tổng 

thị trường bán lẻ ở Ấn Độ. Ấn Độ là nhà sản xuất, tiêu dùng & xuất khẩu gia vị lớn nhất 
thế giới; chế biến, sản xuất và tiêu thụ hạt điều lớn nhất và là nhà sản xuất ngũ cốc, 
trái cây và rau quả lớn thứ hai. Các phân khúc phụ nổi bật của ngành Chế biến Thực 
phẩm ở Ấn Độ bao gồm Sữa, Trái cây và Rau quả, Chế biến thịt gia súc gia cầm, Thủy 
sản, thực phẩm bán lẻ, v.v. 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/408045492595140/posts/4097011903698462/?sfnsn=mo
https://www.indianewsnetwork.com/20210513/india-received-usd83-billion-in-remittances-in-2020-world-bank
https://www.investindia.gov.in/sector/food-processing?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sector&utm_content=food_processing&utm_term=
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/india-75/
https://www.mea.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/


 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

QUẦN THỂ HANG ĐỘNG ELLORA: 

ĐỈNH CAO CỦA KIẾN TRÚC ĐÁ CẮT 

Ellora, được coi là ví dụ điển hình nhất của 

lối kiến trúc đá cắt, bao gồm các hang động 
của Hindu giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo, 
được chạm trổ từ thế kỷ IV đến thế kỷ IX. 
Là một trong những địa điểm khảo cổ hấp 
dẫn nhất ở bang Maharashtra, Ellora tồn tại 

từ triều đại Rashtrakuta, khoảng 1.500 
năm trước, và là ví dụ điển hình cho lối kiến 
trúc đá cắt của Ấn Độ. Có tất cả 34 hang 
động, trong đó có 12 hang động Phật giáo, 
17 hang động Hindu giáo và 5 hang động 
Kỳ Na giáo. Là một địa điểm được bảo tồn 
dưới sự bảo trợ của Viện Khảo cổ học Ấn 

Độ, Hang động số 16 thường được biết đến 
với tên gọi Đền Kailash, là Di sản Thế giới 

được chạm khắc từ một cấu trúc đá nguyên 
khối. Trong số tất cả các hang động Ellora, 
các hang động Kỳ Na giáo có số lượng 
tranh bích họa nhiều nhất được thể hiện 

trên trần nhà còn tồn tại đến ngày nay. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 

 
 
 

THUYẾT GIẢNG TRỰC TUYẾN  

VỀ TRANH AJANTA 
 
Nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu 75 năm 
Ấn Độ độc lập, Đại sứ quán Ấn Độ và Trung 
tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà 
Nội đã tổ chức buổi thuyết giảng trực tuyến 
về Những bức tranh Phật giáo cổ đại Ajanta 

của nhà sử học nghệ thuật, nhà làm phim 
và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Benoy Behl vào 
ngày 17 tháng 5 năm 2021. Đại sứ Pranay 

Verma đã có bài phát biểu quan trọng nhấn 
mạnh mối quan hệ lịch sử Phật giáo bền 
chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam vẫn đang tiếp 

tục nuôi dưỡng quan hệ đối tác thời hiện 
đại của hai nước. 

 
ĐỌC THÊM 

 
 

 
 

TÀU HẢI QUÂN INS AIRAVAT  
THĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tàu Hải quân Ấn Độ INS AIRAVAT đã đến 

thăm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 
đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 với nhiệm 
vụ vận chuyển vật tư y tế cứu trợ COVID-
19 từ Việt Nam. Số hàng cứu trợ này bao 

gồm 1176 bình oxy, 75 máy tạo oxy và 
100 máy thở do Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn 
Độ, Phòng Thương mại và công nghiệp Ấn 

Độ tại Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam và thầy Thích Huyền Diệu (Bhumi 
Vihara) cùng các phật tử quyên tặng. Các 
vật tư y tế sẽ được trao cho Hội Chữ thập 
đỏ Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

 
 

 
 

VIỆT NAM TRAO TẶNG VẬT TƯ Y TẾ 
CHO ẤN ĐỘ 

 
Để thể hiện 
tình đoàn kết 

với nhân dân 
Ấn Độ trong 
cuộc chiến 
chống COVID-
19, Bộ Quốc 

phòng Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế 

cho Đại sứ Pranay Verma để chuyển tới Hội 
Chữ thập đỏ Ấn Độ. Trong một buổi lễ riêng 
biệt, đoàn đại biểu từ Học viện Phật giáo 
Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 
đến thăm Đại sứ quán để trao tặng vật tư 
y tế và bày tỏ sự chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ 

nhân dân 

Ấn Độ trước 
những khó 
khăn hiện 
nay. 

 
ĐỌC 

THÊM 
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