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PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG VÀO NGÀY QUỐC TẾ YOGA LẦN THỨ 7
Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga
(IDY) lần thứ 7, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng chủ đề
năm nay của IDY - “Yoga vì sức khỏe" – đã nâng cao tinh
thần của mọi người giữa đại dịch COVID-19 và Yoga đã
minh chứng là một nguồn sức mạnh cho mọi người trong
thời điểm khó khăn này. Ông nói thêm rằng khẩu hiệu
‘Vasudhaiva Kutumbakam’ (Cả Thế giới là một gia đình)
mà Ấn Độ tuân theo từ bao đời nay, hiện đã được toàn cầu
chấp nhận và rằng tất cả chúng ta đang cầu nguyện cho
nhau được an lành. Ông nói rằng những chiến binh corona nơi tiền tuyến đã biến Yoga
thành lá chắn của họ, trong quá trình giúp đỡ những bệnh nhân của mình.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG RA MẮT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG M-YOGA
DO ẤN ĐỘ VÀ WHO PHÁT TRIỂN
Nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7, Thủ tướng Narendra Modi thông báo rằng Ấn Độ và
WHO đã có một bước tiến quan trọng khi giới thiệu ứng dụng M-Yoga. Ứng dụng này sẽ
cung cấp các mô-đun đào tạo trực quan dựa
trên các giao thức yoga phổ biến bằng nhiều
ngôn ngữ. Thủ tướng đánh giá đây là một ví dụ
tuyệt vời về sự kết hợp giữa công nghệ hiện
đại và khoa học cổ đại, hy vọng ứng dụng MYoga sẽ giúp truyền bá yoga trên thế giới và
đóng góp vào nỗ lực 'Một thế giới, một sức
khỏe'. Ông cũng cầu chúc sức khỏe cho mọi đất
nước, xã hội và mỗi cá nhân.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG TÁI CAM KẾT VẮC XIN CHO TẤT CẢ, MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ
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Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng tất cả những người đang thúc đẩy mạnh mẽ
chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ. Trong một dòng tweet, Thủ tướng cho biết: “Hoạt
động tiêm chủng của Ấn Độ tiếp tục có động lực mới! Xin chúc mừng tất cả những ai
đang thúc đẩy nỗ lực này. Cam kết của chúng tôi vẫn là vắc-xin cho tất cả mọi người,
miễn phí cho tất cả mọi người”. Tính đến ngày 2 tháng 7, Ấn Độ đã tiêm vắc xin cho hơn
340 triệu người dân.
ĐỌC THÊM
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THỦ TƯỚNG THAM DỰ PHIÊN TIẾP
CẬN CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH
G7
Thủ tướng Narendra Modi đã tham gia
Phiên tiếp cận đầu tiên của Hội nghị
Thượng đỉnh G7 vào ngày 12 tháng 6.
Phiên họp có chủ đề 'Xây dựng lại mạnh mẽ
hơn – ngành Y tế’, tập trung vào phục hồi
toàn cầu sau đại dịch vi-rút corona và tăng
cường khả năng phục hồi chống lại các đại
dịch trong tương lai. Trong phiên họp, Thủ
tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của G7 và các
nước khách mời đối với làn sóng COVID gần
đây ở Ấn Độ. Vào ngày thứ hai của các
Phiên tiếp cận của Hội nghị Thượng đỉnh
G7, Thủ tướng đã tham gia hai phiên thảo
luận với chủ đề ‘Cùng nhau xây dựng lại —
Các xã hội và nền kinh tế mở’ và ‘Xây dựng
lại xanh hơn: Khí hậu và tự nhiên’. Thủ
tướng đưa ra thông điệp về sự đoàn kết và
thống nhất toàn cầu trong việc giải quyết
các thách thức toàn cầu về y tế, biến đổi
khí hậu và phục hồi kinh tế.
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ĐỌC THÊM
PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG NGOẠI
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Bộ Ngoại giao đã tổ chức một sự kiện đặc
biệt trên nền tảng trực tuyến để đánh dấu
Ngày Dịch vụ Hộ chiếu vào ngày 24 tháng
6 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tiến
sĩ S. Jaishankar, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ
của Chính phủ là đảm bảo quản trị hiệu quả
và kịp thời, cung cấp dịch vụ công hiệu
quả, đảm bảo, minh bạch và có trách
nhiệm. Ông nói rằng trên con đường tiến
bộ, chúng ta cần xem xét các bước trong
quy trình làm hộ chiếu để không chỉ lấy
người dân làm trung tâm mà còn trở nên
thân thiện với người dân.
ĐỌC THÊM

THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI
VIVATECH LẦN THỨ 5

Vào ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Narendra
Modi đã có bài phát biểu quan trọng với tư
cách là Khách danh dự tại VivaTech lần thứ
5, một trong những sự kiện khởi nghiệp và
kỹ thuật số lớn nhất ở châu Âu được tổ chức
hàng năm tại Paris kể từ năm 2016. Trong
phát biểu của mình, Thủ tướng nhấn mạnh
nhu cầu bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi
đại dịch tiếp theo. Ông cho rằng gián đoạn
không có nghĩa là tuyệt vọng và rằng
chúng ta phải tập trung vào nền tảng kép
là sửa chữa và chuẩn bị. Những thách thức
mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt chỉ
có thể được vượt qua với tinh thần tập thể
và cách tiếp cận lấy con người làm trung
tâm. Thủ tướng nói thêm rằng Ấn Độ là nơi
có một trong những hệ sinh thái khởi
nghiệp lớn nhất thế giới và Ấn Độ cung cấp
những gì các nhà đổi mới và nhà đầu tư
cần. Ông mời thế giới đầu tư vào Ấn Độ dựa
trên 5 trụ cột: Nhân tài, Thị trường, Vốn,
Hệ sinh thái và Văn hóa cởi mở.
ĐỌC THÊM
THỦ TƯỚNG GẶP CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO
CHÍNH TRỊ TỪ LÃNH THỔ LIÊN BANG
JAMMU VÀ KASHMIR
Thủ tướng Narendra Modi nhận xét cuộc
họp của ông với các nhà lãnh đạo chính trị
từ Lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir
vào ngày 24 tháng 6 là một bước quan
trọng trong những nỗ lực không ngừng
hướng tới một khu vực J&K phát triển và
tiến bộ, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.
Trong một loạt bài tweet sau cuộc họp, Thủ
tướng nói: “Ưu tiên của chúng tôi là tăng
cường dân chủ cơ sở tại J&K. Việc phân
định phải diễn ra với tốc độ nhanh chóng
để thực hiện các cuộc thăm dò sao cho J&K
có thể bầu chọn một chính phủ nhằm tạo
sức mạnh cho quỹ đạo phát triển của J&K”.

ĐỌC THÊM
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BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ẤN ĐỘ KÊU
GỌI MỘT TRẬT TỰ MỞ VÀ BAO TRÙM
Ở ẤN ĐỘ DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
TẠI ADMM+ LẦN THỨ 8
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Rajnath
Singh kêu gọi một trật tự mở và bao trùm
ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên
sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của các quốc gia trong bài phát biểu tại
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
(ADMM) mở rộng lần thứ 8 vào ngày 16
tháng 6 năm 2021. ADMM+ là cuộc họp
thường niên của Bộ trưởng Quốc phòng 10
nước ASEAN và 8 nước đối thoại – Úc,
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New
Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Brunei
là Chủ tịch của ADMM+ năm nay. Trong
phát biểu của mình, Bộ trưởng Rajnath
Singh cũng nhấn mạnh việc “giải quyết
tranh chấp một cách hòa bình thông qua
đối thoại và tuân thủ các quy tắc và luật
pháp quốc tế”.
ĐỌC THÊM

PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ ĐỐI NGOẠI
VỀ “CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN
ĐỘ TRONG THẾ GIỚI HẬU COVID”
Vào ngày 18 tháng 6, tại Diễn đàn về Quan
hệ công chúng của Ấn Độ, Bí thư Đối ngoại
Harsh Vardhan Shringla đã phát biểu về
“Chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong thế
giới hậu Covid: Nguy cơ mới, Cơ hội mới”.

ĐỌC THÊM

ẤN ĐỘ PHÁT TRIỂN BỘ KÍT MỚI XÉT NGHIỆM NHANH COVID-19
Với sự hỗ trợ của Liên đoàn nghiên cứu COVID-19, sản phẩm ‘SENSIT Rapid COVID-19
Ag kit’ (bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19 SENSIT) được DBT-BIRAC hỗ trợ và được
phát triển bởi công ty Ubio Biotechnology Systems nhằm phát hiện định tính các kháng
nguyên nucleocapsid protein của SARS CoV-2 với thời gian xét nghiệm là 15 phút. Các
mẫu xét nghiệm được lấy từ mũi và họng của trường hợp nghi nhiễm. Bộ kit được Hội
đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) chấp thuận, sử dụng kỹ thuật xét nghiệm miễn
dịch sắc ký, cho phép nhân viên y tế đọc kết quả xét nghiệm một cách trực quan.
ĐỌC THÊM
DRDO THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG TÊN LỬA PINAKA ĐƯỢC CẢI TIẾN
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Tiếp tục phát triển Hệ thống phóng Tên lửa, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc
phòng (DRDO) đã thử nghiệm thành công tên lửa nội địa Pinaka có tầm bắn được cải
tiến từ một Thiết bị phóng Tên lửa Đa nòng (MBRL) vào ngày 24 và 25 tháng 6 năm
2021 tại Bãi thử Tích hợp (ITR) ở Chandipur ngoài khơi bờ biển Odisha.
25 tên lửa Pinaka cải tiến đã được phóng liên tiếp nhằm vào các mục tiêu ở các phạm vi
khác nhau. Tất cả các mục tiêu được đáp ứng trong quá trình thử nghiệm. Tầm bắn được
cải tiến của Hệ thống tên lửa Pinaka có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 45
km.
ĐỌC THÊM

SARNATH: NƠI ĐẦU TIÊN ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY

Sarnath, cách Varanasi 10km, là một trong những trung tâm hành hương Phật giáo được
tôn kính nhất. Sau khi Giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, chính tại đây Đức Phật đã có bài
thuyết giảng đầu tiên, được tôn xưng là Maha Dharm Chakra Pravartan. Bảo tháp
Dhamekh vĩ đại và một số công trình kiến trúc khác là minh chứng cho tầm quan trọng
của Sarnath vào thời kỳ đó. Trong chuyến thăm Sarnath lần đầu, Đức Phật đã gặp năm
đệ tử đầu tiên của mình tại Bảo tháp Chaukhandi. Khu vực này là một kho tàng các phát
hiện khảo cổ học như Bảo tháp Dharmrajika và đền Mulgandhkuti Vihar. Cây trụ đá được
dựng lên bởi Hoàng đế Ashoka vào năm 273-232 TCN đánh dấu sự thành lập của Tăng
đoàn Phật giáo, và biểu tượng Sư tử trên đỉnh trụ này hiện là Quốc huy của Ấn Độ. Danh
tiếng của Sarnath như một trung tâm học tập Phật giáo được lan truyền rộng rãi và nơi
này trở thành một địa điểm được tôn kính và thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi
trên thế giới.
ĐỌC THÊM

THƯƠNG MẠI CỦA ẤN ĐỘ:
THÁNG 5 NĂM 2021

NGÀNH THIẾT BỊ Y TẾ: THÚC ĐẨY
ĐỔI MỚI ĐỂ CẢI THIỆN SỨC KHỎE

Tổng trị giá xuất khẩu của Ấn Độ (kết hợp
Hàng hóa và Dịch vụ) trong tháng 4-tháng
5 năm 2021 ước tính là 98,29 tỷ USD, thể
hiện mức tăng trưởng tích cực 56,94% so
với cùng kỳ năm ngoái. Tổng trị giá nhập
khẩu trong tháng 4-tháng 5 năm 2021 ước
tính là 104,14 tỷ USD, một mức tăng
trưởng tích cực 77,82% so với cùng kỳ năm
ngoái.

ĐỌC THÊM

Ngành công nghiệp thiết bị y tế ở Ấn Độ
bao gồm các công ty đa quốc gia lớn cũng
như các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
đang phát triển với quy mô chưa từng có.
Quy mô thị trường hiện tại của ngành thiết
bị y tế ở Ấn Độ ước tính là 11 tỷ USD. Lĩnh
vực thiết bị y tế được dự đoán sẽ đạt tốc
độ tăng trưởng hàng năm kép ở mức
14,8% và dự kiến sẽ đạt 11,86 tỷ đô trong
giai đoạn 2021-22. Hơn nữa, lĩnh vực này
có khả năng trở thành ngành công nghiệp
65 tỷ đô vào năm 2024. Ngành thiết bị y tế
của Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng trưởng
đáng kể trong năm năm tới.
ĐỌC THÊM

THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
VIỆT NAM TIẾP ĐẠI SỨ
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ
sáng ngày 14 tháng 6. Tại buổi tiếp,
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Đại
sứ đã thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng
giữa hai nước. Ông khẳng định Việt Nam
luôn coi Ấn Độ là người bạn chân thành, tin
cậy và ủng hộ chính sách "Hành động
hướng Đông" của Ấn Độ. Đại sứ đánh giá
cao những đóng góp của Thượng tướng
Nguyễn Chí Vịnh trong việc thúc đẩy quan
hệ hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam,
qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược
Toàn diện giữa hai nước.
HỢP TÁC ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG
HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN
HỢP QUỐC
Một hội thảo trực tuyến đã được tổ chức
vào ngày 17 tháng 6 giữa Trung tâm Gìn
giữ Hòa bình LHQ của Ấn Độ và Cục Gìn
giữ Hòa bình Việt Nam nhằm thảo luận các
biện pháp tăng cường hợp tác trong hoạt
động gìn giữ hòa bình của LHQ. Phát biểu
nhân dịp này, phía Việt Nam nhấn mạnh
Việt Nam cam kết đóng vai trò tích cực hơn
trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của LHQ.
Phía Việt Nam cũng đề nghị Ấn Độ hỗ trợ
trong nỗ lực này. Hai bên nhất trí trao đổi
thông tin về các vấn đề gìn giữ hòa bình,
thảo luận về khả năng bắt đầu Tập trận
Song phương Việt Nam-Ấn Độ (VINBAX),
và đưa ra Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng 3
năm.

INDIA@75: HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
HỢP TÁC GIỮA ẤN ĐỘ-VIỆT NAM
TRONG LĨNH VỰC CNTT-TT
Đại sứ Pranay Verma đã phát biểu tại sự
kiện trực tuyến do Đại sứ quán Ấn Độ tại
Hà Nội đồng tổ chức vào ngày 18 tháng 6
năm 2021 với Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu
Điện tử và Phần mềm Ấn Độ (ESC) về Thúc
đẩy Hợp tác Ấn Độ-Việt Nam trong lĩnh vực
Công nghệ thông tin - Truyền thông”. Đại
sứ nhấn mạnh vị thế được nâng cao của
CNTT-TT và công nghệ kỹ thuật số trong
bối cảnh hiện nay và các cơ hội hợp tác mới
được tạo ra từ tầm nhìn mạnh mẽ của cả
Ấn Độ và Việt Nam về phát triển lĩnh vực
này và Công nghiệp 4.0. Sự kiện có sự
tham gia của hơn 50 công ty CNTT và đại
diện trong ngành của cả hai bên, bao gồm
Phòng Thương mại Ấn Độ (INCHAM) tại Hà
Nội và Hiệp hội Phần mềm Việt Nam
(VINASA).

ĐỌC THÊM

INDIA@75: ĐẠI SỨ QUÁN PHỐI HỢP VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ HỢP TÁC CNTT-TT GIỮA ẤN ĐỘ VÀ VIỆT
NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ TT&TT Việt Nam tổ chức Hội thảo trực
tuyến về Hợp tác CNTT-TT giữa Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19
vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Sự kiện do Đại sứ Pranay Verma và Ngài Nguyễn Huy
Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam đồng chủ trì. Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu
nghị Việt Nam (VUFO), Bà Nguyễn Phương Nga đã phát biểu tại sự kiện. Tại sự kiện, Đại
sứ chia sẻ rằng hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT là một khía cạnh quan trọng trong mối
quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng
đã chia sẻ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam và bày tỏ sự quan tâm
của Việt Nam trong việc tìm hiểu về các sáng kiến số của Ấn Độ như “Ấn Độ Số” và
“Make in India”. Với sự tham gia của hơn một trăm đại diện các doanh nghiệp và đại
diện hoạt động trong lĩnh vực hoạch định chính sách
từ cả hai bên, Hội thảo trực tuyến đã chứng kiến sự
trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Ấn Độ
và Việt Nam như phát triển thành phố thông minh,
công nghệ 5G, an ninh mạng, ứng dụng blockchain
trong hệ thống y tế, và phát triển kỹ năng - tài năng
trong lĩnh vực CNTT-TT.
ĐỌC THÊM

INDIA@75: NGÀY QUỐC TẾ YOGA - 2021 TẠI VIỆT NAM

Ngày Quốc tế Yoga (IDY) lần thứ 7 được tổ chức tại khuôn viên Đại sứ quán vào ngày
20 tháng 6 với sự tham gia hạn chế của các thành viên sứ quán và trung tâm Văn hóa
Swami Vivekananda, phù hợp với các quy định phòng chống COVID-19 tại Việt Nam.
Ngoài ra, Đại sứ quán và trung tâm văn hóa đã triển khai một loạt các buổi học về Giao
thức Yoga phổ biến trực tuyến với một số tổ chức Việt Nam. Nằm trong chuỗi chương
trình này, hai buổi học yoga trực tuyến riêng biệt đã được tổ chức vào ngày 19 và 20
tháng 6 với sự tham gia của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMNAP). Trong tuần, Đại sứ quán cũng đã tổ chức thêm ba
buổi học yoga trực tuyến với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), Hội Hữu nghị Việt
Nam-Ấn Độ và Phòng Thương mại Ấn Độ, để tiếp cận nhiều đối tượng hơn trong cả hai
cộng đồng người Việt Nam và Ấn Độ qua nền tảng trực tuyến.
ĐỌC THÊM
TÀU HẢI QUÂN INS AIRAVAT
THĂM VIỆT NAM

CƠ QUAN KHÔNG GIAN ẤN ĐỘ
THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾP NHẬN
DỮ LIỆU TẠI VIỆT NAM

Tàu Hải quân Ấn Độ INS AIRAVAT đã đến
thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, Việt Nam
vào ngày 20 tháng 6 năm 2021 trong một
chuyến thăm thường kỳ trong khuôn khổ
quan hệ Đối tác Quốc phòng Ấn Độ-Việt
Nam đang ngày càng phát triển. Đây là
chuyến thăm thứ hai liên tiếp của tàu INS
AIRAVAT đến Việt Nam trong thời gian gần
đây. Trước đó vào tháng 5, tàu đã đến Việt
Nam để vận chuyển hàng hóa y tế sang Ấn
Độ do phía Việt Nam viện trợ. Trong
chuyến thăm này, thủy thủ đoàn của tàu
đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga
2021 tại Vịnh Cam Ranh xinh đẹp.

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ
(ISRO) mời các bên quan tâm gửi thư mời
thầu cho việc Xây dựng công trình hỗ trợ
lắp đặt ăng ten cao 11m, tiếp nhận, xử lý
và phân tích dữ liệu tại Khu công nghiệp
Mỹ Phước-3, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Dự án được thực hiện trong khuôn khổ hợp
tác ASEAN-Ấn Độ.

