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THỦ TƯỚNG ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM TỔ 

CHỨC ĐIỆN ĐÀM 

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện 
đàm vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 với 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Ngài Phạm 

Minh Chính. Thủ tướng Modi chúc mừng 
Ngài Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm 

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và tin tưởng 
rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm 
Minh Chính, quan hệ Đối tác Chiến lược 
Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam sẽ tiếp tục phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng Modi 

hoan nghênh việc cả hai nước đều có chung 
tầm nhìn về một Khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm, hòa 
bình và dựa trên luật lệ. Do đó, quan hệ 
Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt 
Nam có thể góp phần thúc đẩy ổn định, 
thịnh vượng và phát triển của khu vực này. 

Thủ tướng cũng đề cập rằng cả Ấn Độ và 
Việt Nam hiện đều là ủy viên không thường 

trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 
 

ĐỌC THÊM 
 

 
THỦ TƯỚNG PHÁT BIỂU TẠI HỘI 

NGHỊ TOÀN CẦU COWIN 2021 
 

Vào ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Narendra 
Modi đã phát biểu tại Hội nghị Toàn cầu 

CoWin và nói rằng nền tảng CoWIN là một 
“sản phẩm kỹ thuật số công” dành cho thế 
giới để chống lại COVID-19. Thủ tướng nói 
rằng trong hàng trăm năm qua chưa từng 
có một đại dịch nào như COVID-19 và 
không quốc gia nào, dù hùng mạnh đến 

đâu, có thể đơn độc giải quyết một thách 
thức như vậy. “Bài học lớn nhất từ đại dịch 
COVID-19 là vì nhân loại, chúng ta phải 
làm việc cùng nhau và tiến lên cùng nhau”. 
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ 
trong cuộc chiến chống đại dịch, Thủ tướng 
nói rằng lĩnh vực phần mềm không bị hạn 

chế về mặt tài nguyên. Đó là lý do vì sao 
Ấn Độ đã thiết kế ứng dụng theo dõi và truy 
vết Covid có mã nguồn mở ngay khi nhận 
thấy việc này khả thi về mặt kỹ thuật. 
 

ĐỌC THÊM 

 
ẤN ĐỘ THIẾT KẾ NHÓM MÁY TẠO OXY DI ĐỘNG TÊN “OXYJANI” 

 
Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã thiết kế 
một nhóm thiết bị tạo oxy di động có thể 
sử dụng ở khu vực nông thôn và lắp đặt 

một cách nhanh chóng trong trường hợp 
khẩn cấp ở bất kỳ địa điểm nào. Làn sóng 
COVID-19 thứ hai đã gây ra tình trạng 
thiếu oxy y tế trầm trọng ở Ấn Độ. Trong 

khi khủng hoảng ở các thành phố lớn chủ 
yếu xoay quanh việc nhanh chóng khắc 
phục những hạn chế của chuỗi cung ứng, 

thì ở những thành phố và làng mạc nhỏ 
hơn, cuộc khủng hoảng đã để lộ ra tình 
trạng thiếu thốn oxy y tế triền miên ở Ấn 
Độ. 

ĐỌC THÊM 
 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1734387
https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33980/Prime_Minister_addresses_CoWIN_Global_Conclave_2021
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1731966
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/
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THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CỐ VẤN  
CHO DỰ ÁN MẠNG LƯỚI MỞ  

CHO THƯƠNG MẠI SỐ (ONDC) 

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã 
đề xuất một dự án về Mạng lưới Mở cho 
Thương mại số (ONDC). Nhiệm vụ triển 

khai được giao cho Hội đồng Thẩm định 
Chất lượng của Ấn Độ (QCI). ONDC có mục 
tiêu thúc đẩy các mạng lưới mở được phát 
triển dựa trên nguồn mở, sử dụng các 

thông số kỹ thuật mở và giao thức mạng 
mở độc lập với bất kỳ nền tảng cụ thể nào. 
ONDC dự kiến sẽ số hóa toàn bộ chuỗi giá 
trị, tiêu chuẩn hóa hoạt động, tăng cường 
sự tham gia của các nhà cung cấp, đạt hiệu 
quả trong lĩnh vực logistics và nâng cao giá 

trị cho người tiêu dùng. 
ĐỌC THÊM 

 

 

THỎA THUẬN MUA MÁY BAY  
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC KÝ KẾT THEO  
SỨ MỆNH ẤN ĐỘ TỰ CƯỜNG   

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2021 đánh dấu một 
ngày quan trọng khác trong lịch sử ngành 
hàng không Ấn Độ với việc ký đơn hàng 
mua máy bay đầu tiên bởi một công ty cho 
thuê tài chính có trụ sở ở thành phố GIFT 
(Khu Tài chính Công nghệ Quốc tế Gujarat 
- Gujarat International Finance Tec) theo 

Sứ mệnh Ấn Độ Tự cường của Chính phủ 
Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

 

GÓI HỖ TRỢ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP & 
CHUẨN BỊ HỆ THỐNG Y TẾ CHỐNG 

COVID-19: GIAI ĐOẠN II 
 
Vào ngày 8 tháng 7, Nội các Ấn Độ đã phê 
duyệt đề án mới: 'Gói hỗ trợ Ứng phó Khẩn 
cấp & Chuẩn bị Hệ thống Y tế chống 
COVID-19 của Ấn Độ: Giai đoạn II' lên tới 
231,23 tỷ rupee (3,1 tỷ USD) cho năm tài 

khóa 2021-22. Gói hỗ trợ này nhằm mục 
đích đẩy nhanh công tác chuẩn bị của hệ 
thống y tế, có thể ứng phó nhanh chóng, 
phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát dịch 
bệnh sớm với kết quả rõ rệt, tập trung vào 
phát triển cơ sở hạ tầng y tế bao gồm chăm 

sóc trẻ em.   
ĐỌC THÊM 

 

 

THƯƠNG MẠI CỦA ẤN ĐỘ  
VÀO THÁNG 6 NĂM 2021 

 
Tổng giá trị xuất khẩu của Ấn Độ (bao gồm 
hàng hóa và dịch vụ) trong tháng 6 năm 
2021 ước tính đạt 49,85 tỷ USD, thể hiện 
mức tăng trưởng dương 31,87% so với 
cùng kỳ năm ngoái và 17,17% so với tháng 
6 năm 2019. Tổng giá trị nhập khẩu trong 

tháng 6 năm 2021 ước tính đạt 52,18 tỷ 
USD, tăng 73,65% so với cùng kỳ năm 
ngoái và 1,08% so với tháng 6 năm 2019. 
 

ĐỌC THÊM 

 
 
 

 
BỨC TRANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ẤN ĐỘ: 

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CỦA NGÀNH HÓA CHẤT & HÓA DẦU Ở ẤN ĐỘ VÀO 
KHOẢNG 178 TỶ USD; DỰ KIẾN SẼ TĂNG LÊN 300 TỶ USD VÀO NĂM 2025 

 
Tổng sản lượng ngành công nghiệp 
Hóa chất và Hóa dầu trong giai đoạn 

2020-21 (đến tháng 9 năm 2020) là 

12.502 nghìn mega tấn. Tỷ lệ tăng 
trưởng hàng năm kép (CAGR) trong 
sản xuất tổng sản lượng ngành công 
nghiệp Hóa chất và Hóa dầu giai đoạn 
2015-16 đến 2019-20 là 5,74%. Kiềm 

chiếm khoảng 71% tổng sản lượng 
Hóa chất chính cho năm 2019-20 (đến 
tháng 9 năm 2019). 

ĐỌC THÊM 

o THỊ TRẤN 
NAGARJUNAKO
NDA 

o BỨC TRANH 
NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP ẤN ĐỘ:  

 
QUY MÔ THỊ 

TRƯỜNG CỦA 
NGÀNH HÓA 
CHẤT & HÓA 
DẦU Ở ẤN ĐỘ 
VÀO KHOẢNG 

178 TỶ USD; DỰ 
KIẾN SẼ TĂNG 
LÊN 300 TỶ 
USD VÀO NĂM 
2025 

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 

CÂU CHUYỆN 

TĂNG TRƯỞNG 

CỦA ẤN ĐỘ 

o INDIA@75: 
TRAO GIẢI 
HACKATHON 

ASEAN-ẤN ĐỘ 
TẠI ĐẠI SỨ 
QUÁN  
 

o INDIA@75: 
CUỘC THI TÌM 

HIỂU VANDE 
BHARAT TRỰC 
TUYẾN  

GÓC HỢP TÁC 

SONG PHƯƠNG 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1732949
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1733463
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1733841
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1735926
https://www.investindia.gov.in/sector/chemicals
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/india-75/
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HÃY THEO DÕI 
CHÚNG TÔI! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

THỊ TRẤN NAGARJUNAKONDA 
 

Thị trấn Nagarjunakonda nằm gần 
hữu ngạn con sông Krishna. Nơi 
này được đặt tên theo nhà triết 
học Phật giáo Nagarjuna, được 
cho là đã sinh sống ở đây và đưa 
ra học thuyết của ông về 
sunyavada (Trung luận tông). 

Nagarjunakonda lưu giữ một số di 
tích ban đầu chưa được đánh dấu, 
một số đã được di dời khỏi vùng 

thung lũng ngập lũ, một giảng 
đường và một bảo tàng chứa 
những tác phẩm điêu khắc và chữ 

khắc có tuổi đời từ hơn hai nghìn 
năm đến 200 năm.  

ĐỌC THÊM 
 

 
 

 
INDIA@75: TRAO GIẢI HACKATHON ASEAN-ẤN ĐỘ TẠI ĐẠI SỨ QUÁN 

 
Vào ngày 7 tháng 7, Đại sứ quán 
Ấn Độ đã tổ chức một buổi gặp 

mặt nhỏ với các sinh viên Việt Nam 
đạt giải cuộc thi Hackathon 

ASEAN-Ấn Độ. Đại sứ Pranay 
Verma đã trao giải thưởng cho 16 
sinh viên đến từ 3 trường Đại học 
của Việt Nam - Đại học Bách Khoa 
Hà Nội (HUST), Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông Thái 

Nguyên và Đại học FPT. Các cán 
bộ cấp cao của các trường đại học 
và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 
Nam cũng đã tham gia sự kiện. 
 
Cuộc thi Hackathon ASEAN-Ấn Độ được tổ chức trực tuyến từ ngày 1-4 tháng 2 năm 
2021 và đã thu hút 330 sinh viên và 110 cố vấn từ mười quốc gia ASEAN và Ấn Độ. 55 

đội đã thi đấu để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho 11 vấn đề thuộc hai chủ đề lớn: 
“Giáo dục” và “Nền kinh tế Xanh”. 

ĐỌC THÊM 
 

 

 
INDIA@75: CUỘC THI TÌM HIỂU VANDE BHARAT  

TRỰC TUYẾN 
 
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của 
Ấn Độ, Đại sứ quán đã tổ chức cuộc thi đố vui trực tuyến tìm 
hiểu Sứ mệnh Vande Bharat vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, 

với sự tham gia của các em học sinh trong độ tuổi 9-15. 20 
em học sinh trong cộng đồng người Ấn tại Việt Nam đã tham 

gia cuộc thi này. Đại sứ Pranay Verma đã có buổi tương tác 
với các thí sinh trước sự kiện và khuyến khích các em tìm hiểu 
thêm về Ấn Độ, kết nối với cội nguồn của mình qua chuỗi 
chương trình đố vui mà Đại sứ quán dự kiến sẽ tiếp tục tổ 
chức trong những tháng tới khi Ấn Độ kỷ niệm 75 năm Ngày 

Độc lập. 
ĐỌC THÊM 

  

o ĐẠI SỨ GẶP 
CHỦ TỊCH ỦY 
BAN TRUNG 
ƯƠNG MẶT 
TRẬN TỔ QUỐC 
VIỆT NAM  

 

o ĐẠI SỨ GẶP 
LÃNH ĐẠO 
GIÁO HỘI 
PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM   

 
o SỰ KIỆN TRỰC 

TUYẾN GIỚI 
THIỆU ỨNG 
DỤNG MYOGA 
CỦA WHO  

 
o KẾ HOẠCH 

TRỒNG CÂY 

HỮU NGHỊ 
VIỆT NAM- ẤN 
ĐỘ TẠI TỈNH 

YÊN BÁI  

GÓC ĐẠI SỨ QUÁN 

Web  Embassy Of India 

  IndiaInVietnam 

 AmbHanoi 

  Instagram 

 

http://www.aptourism.gov.in/destinations/25/nagarjunakonda
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4213533692046282?__tn__=-R
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4219529078113410?__tn__=-R
https://little-guru.com/
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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 

ĐẠI SỨ GẶP CHỦ TỊCH ỦY BAN 

TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC 
VIỆT NAM 

Đại sứ Pranay Verma đã gặp Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Ngài Đỗ Văn Chiến vào ngày 13 
tháng 7 năm 2021. Tại buổi gặp, Chủ tịch 
Đỗ Văn Chiến khẳng định quan hệ song 

phương Việt Nam-Ấn Độ luôn được lãnh 
đạo cấp cao và nhân dân hai nước vun đắp 
và phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Đại 
sứ đã gửi lời tri ân sâu sắc đến vai trò quan 
trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 

việc hỗ trợ phát triển mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống lâu đời giữa Ấn Độ và Việt 

Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn 
với phía Mặt trận, bao gồm việc tổ chức các 
sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao 
Ấn Độ-Việt Nam cũng như các sự kiện kỷ 
niệm 75 năm ngày Ấn Độ giành độc lập. 
Hai bên cũng đã trao đổi về những vấn đề 

trong hợp tác song phương cũng như các 
vấn đề khu vực và trên thế giới mà cả hai 
bên cùng quan tâm. 

ĐỌC THÊM 
 

 

 
 
 

ĐẠI SỨ GẶP LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI 

PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Đại sứ Pranay Verma đã gặp đoàn lãnh đạo 
cấp cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 

(GHPGVN) vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 
và cảm ơn những đóng góp quan trọng của 
Giáo hội đối với sự phát triển của quan hệ 
Ấn Độ-Việt Nam thông qua việc củng cố 
liên kết văn hóa-văn minh được hình thành 
dựa trên di sản Phật giáo chung của hai 
bên. 

 

 
SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU 

ỨNG DỤNG MYOGA CỦA WHO 

Tại một sự kiện trực tuyến do Trung tâm 

Văn hóa Swami Vivekananda tổ chức ở Hà 
Nội vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 để giới 
thiệu Ứng dụng mYoga mới của WHO, Đại 

sứ Pranay Verma đã nhấn mạnh Ứng dụng 
này là một bước tiến quan trọng nhằm tiếp 
cận rộng rãi hơn các hướng dẫn Yoga tiêu 
chuẩn thông qua nền tảng kỹ thuật số và 
khuyến khích những người tham gia sự 
kiện sử dụng và quảng bá Ứng dụng này. 
Đại sứ hy vọng rằng sự phổ biến của Yoga 

tại Việt Nam sẽ được thúc đẩy mạnh hơn 
nữa với Ứng dụng mới. 
 
Ứng dụng mYoga, được phát triển thông 

qua sự hợp tác giữa Bộ AYUSH của Ấn Độ 
và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và được 
Thủ tướng Narendra Modi ra mắt nhân dịp 

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 vào ngày 21 
tháng 6 năm 2021. Ứng dụng này nhằm 
mục đích quảng bá Yoga trên toàn thế giới 
và đóng góp vào nỗ lực 'Một thế giới, một 
sức khỏe'. 

ĐỌC THÊM 

 

 

KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY HỮU NGHỊ 
VIỆT NAM- ẤN ĐỘ TẠI TỈNH YÊN BÁI 

Ngày 14 tháng 7, Phó Đại sứ Subhash P. 
Gupta đã đến thăm tỉnh Yên Bái để thảo 
luận về đề xuất trồng cây tại tỉnh Yên Bái 
nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972 - 
7/1/2022) và kỷ niệm 75 năm Ngày Độc 
lập của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2022). 
 

ĐỌC THÊM 
 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4230546483678336?__tn__=-R
https://www.who.int/initiatives/behealthy/who-myoga-app
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/photos/a.595390610527293/4239200159479635/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARBpxWk2ZbUzZpOCQ0pynQmysBQ9aUCKT6IQMr2vFEos816f4gP3zfmd2_SGbWQOML4H1rsBjftjIeACKi38lQltm9BDpFeYAjTQdpBS5wt6P7qsvb_UeeODr5gZKvdCCpgKDlKACYHPrumkL7EzqpC9ZveKlhFyUSsycYvqAcD38t-VPKy2MEn-unCrzsB0PCVmOjtpTawWZGxVSIsCah5bevw5WQmriFMH3ck41DXkyCvLGl5-Z_kMpD47JEyj_Cuq4O4UAUAZUM5dThITuL1LnKscYyzRPblAjF0lsgdQSsUTlxxPSQ
https://www.mea.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.makeinindia.com/
https://www.ibef.org/
https://www.fieo.org/
https://www.mygov.in/
https://www.investindia.gov.in/

