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Các nhà lãnh đạo Ấn Độ gửi điện mừng nhân Ngày Quốc khánh Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9/2021, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath 
Kovind và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân và 

Chính phủ Việt Nam. Trong thông điệp chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân 
Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng vào sự tiến bộ 
và thịnh vượng không ngừng của Việt Nam, đồng thời tái khẳng định mong muốn thắt 

chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước. 

Chính phủ phê duyệt Đề án Khuyến khích Sản xuất cho Ngành dệt may 

Hướng tới tầm nhìn về một ‘Ấn Độ Tự cường’, Chính phủ 
Ấn Độ đã phê duyệt Đề án Khuyến khích Sản xuất (PLI) 
cho Ngành dệt may, tập trung vào quần áo làm từ sợi 
nhân tạo, vải sợi nhân tạo và 10 phân khúc/sản phẩm 
hàng dệt may kỹ thuật với ngân sách 106,8 tỷ rupee 
(1,4 tỷ USD). Đề án PLI cho ngành Dệt may là một phần 
của Tổng hợp các Đề án Khuyến khíc Sản xuất cho 13 

lĩnh vực được đề cập trong Kế hoạch Ngân sách Trung 
ương 2021-22. Với việc công bố Đề án PLI cho 13 lĩnh 
vực, sản xuất tối thiểu ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt khoảng 
37,5 nghìn tỷ rupee (509 tỷ USD) và tạo tối thiểu gần 

10 triệu việc làm trong 5 năm. Đề án PLI cho Ngành Dệt 
may sẽ thúc đẩy sản xuất vải sợi nhân tạo, hàng may 
mặc và dệt may kỹ thuật giá trị cao trong nước 

ĐỌC THÊM 

Đại sứ chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc chào xã giao với 
Chủ tịch nước Việt Nam Ngài Nguyễn Xuân Phúc tại 
Phủ Chủ tịch, Hà Nội ngày 6 tháng 9 năm 2021. Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hài lòng về 
những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối 
tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam và quan 
hệ hợp tác đang phát triển giữa hai quốc gia trong 

cuộc chiến chung chống lại đại dịch COVID-19. Đại 

sứ cảm ơn sự chỉ đạo và khuyến khích thường xuyên 
của Chủ tịch nước đối với việc thúc đẩy quan hệ Ấn 

Độ - Việt Nam. 
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• Đoàn thể thao Ấn 
Độ đạt mức huy 
chương lịch sử tại 
Thế vận hội Tokyo 

Paralympic: Thủ 
tướng tiếp đón 
đoàn về nước   

• Ra mắt ứng dụng 
giao thức Yoga 'Y-
Break' cho người đi 
làm  

• Tháng Dinh Dưỡng 
sẽ được kỷ niệm 
khắp Ấn Độ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc Ngày Nhà giáo 

Thủ tướng Narendra Modi đã 
phát biểu trực tuyến tại phiên 
khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Nhà 
giáo vào ngày 7 tháng 9. Trong 

phát biểu của mình, Thủ tướng 
chúc mừng những thầy cô đã 
nhận giải thưởng quốc gia nhờ 
đóng góp của họ cho ngành giáo 
dục. Ông khen ngợi đóng góp của 

các giáo viên cho tương lai của học sinh vào những thời điểm khó khăn. Nhân Ngày 
Nhà giáo, nhiều chương trình mới quan trọng đã được khởi động khi Ấn Độ kỷ niệm 

Azadi ka Amrit Mahotsav nhân dịp 75 năm Ấn Độ độc lập. Ông nói rằng: “Nếu chúng 
ta đang ở trong thời kỳ chuyển đổi, thì may mắn thay, chúng ta đã có Chính sách Giáo 
dục Quốc gia mới mang tính hiện đại và tương lai.” 

ĐỌC THÊM 

Hải quân Ấn Độ tiếp nhận Hệ thống chống máy bay không người lái do  

DRDO phát triển 

Hải quân Ấn Độ đã ký hợp đồng với Công ty Navratna 
Defense PSU Bharat (BEL) nhận Hệ thống chống máy 
bay không người lái toàn diện nội địa (NADS) đầu tiên 
ở New Delhi vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. NADS do 
DRDO phát triển và được sản xuất bởi BEL. Đây là hệ 
thống chống máy bay không người lái nội địa đầu tiên 

được đưa vào sử dụng 
trong lực lượng vũ trang 
Ấn Độ. Nhiều đơn vị của BEL, phòng thí nghiệm của 
DRDO đã phối hợp chặt chẽ với Hải quân Ấn Độ để chế 

tạo hệ thống nội địa này theo sáng kiến Ấn Độ Tự 
cường nhằm chống lại các mối đe dọa từ máy bay 
không người lái. BEL cũng sẽ ký các hợp đồng tương tự 

với Lục quân và Không quân Ấn Độ.  

ĐỌC THÊM 

Chính phủ tạo cú hích cho các nhà 
xuất khẩu 

Dưới sự lãnh đạo 

quyết đoán của 
Thủ tướng 
Narendra Modi, 
Chính phủ Ấn Độ 
đã quyết định 

cấp 560 tỷ rupee 
(7,6 tỷ USD) vào 

ngân sách của 
năm tài chính 

21-22 để giải ngân toàn bộ các chương 
trình khuyến khích xuất khẩu còn tồn 
đọng. Khoản này sẽ được giải ngân cho 
hơn 45.000 nhà xuất khẩu, trong đó 

khoảng 98% là các nhà xuất khẩu MSME. 
Xuất khẩu ở Ấn Độ đã tăng trưởng mạnh 
mẽ trong những tháng gần đây. Xuất khẩu 
hàng hóa từ tháng 4 đến tháng 8 năm 
2021 là gần 164 tỷ USD, tăng 67% so với 
giai đoạn 2020-21 và 23% so với 2019-20. 
Quyết định xử lý toàn bộ các chương trình 

khuyến khích xuất khẩu tồn đọng trong 
năm tài chính này sẽ giúp xuất khẩu tăng 
trưởng nhanh hơn trong những tháng tới. 

ĐỌC THÊM 

Trung ương tăng mức hỗ trợ tối thiểu 
cho cây vụ đông 2022-23 

Ủy ban Nội các 

về các vấn đề 
Kinh tế do Thủ 
tướng Narendra 
Modi chủ trì vào 
ngày 8/9 đã phê 

duyệt việc tăng 
Giá hỗ trợ tối 

thiểu (MSP) cho 
tất cả các loại cây 
vụ đông trong Mùa Marketing Vụ Đông 
(RMS) 2022-23, nhằm đảm bảo thu nhập 
cho những người trồng trọt. Việc tăng 
MSP đối với cây trồng vụ đông 2022-23 

tuân theo mức MSP được Kế hoạch Ngân 
sách Nhà nước 2018-19 ấn định là tối 
thiểu 1,5 lần chi phí sản xuất trung bình 
có trọng số trên toàn Ấn Độ, đảm bảo 
mức lợi nhuận hợp lý cho người nông dân. 
Với việc tăng Giá hỗ trợ tối thiểu này, so 
với chi phí sản xuất, nông dân có thể thu 

lợi cao nhất với lúa mì, hạt cải dầu & mù 
tạt (100% mỗi loại cậy), tiếp theo là đậu 
lăng (79%); đậu gà (74%).  

ĐỌC THÊM  

 

o Ấn Độ tự tin 

tiến bước trở 
thành trung 

tâm sản xuất 
toàn cầu  

o Ấn Độ tiếp tục 
là trung tâm 
thu hút đầu tư 

nước ngoài 

o Ấn Độ trở 
thành thị 
trường chứng 
khoán hoạt 
động hàng đầu 

thế giới 

o Sản lượng 
công nghiệp 

của Ấn Độ 
tăng 11,5% 
vào tháng 7   

CÂU CHUYỆN 

TĂNG TRƯỞNG 

CỦA ẤN ĐỘ  
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Tốc độ tiêm chủng của Ấn Độ cán mốc 800 triệu liều  

Ấn Độ vào ngày 17 tháng 9 đã đạt mốc tiêm chủng 
cao nhất từ trước đến nay là 25 triệu liều trong 24 
giờ và cán mốc 800 triệu vào ngày hôm sau. Cho 
đến nay, 6 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ đã tiêm 

cho 100% dân số của họ với ít nhất 1 liều. 

Theo TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình 
Nghiên cứu Chiến lược Mekong-Trung Quốc, trong 
chuỗi bài viết của ông về chương trình tiêm chủng 
của Ấn Độ, tốc độ phủ vắc xin đáng kinh ngạc này 
của Ấn Độ đến từ chiến lược tiêm chủng rõ ràng: 
(1) Sản xuất vaccine nhanh nhất có thể; (2) Tổ chức 

tốt kho vận, bảo quản và phân phối; (3) Sử dụng 
chuyển đổi số đúng nghĩa để tăng hiệu quả phân 
phối, bảo quản vaccine và tổ chức tiêm chủng; (4) 

Lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm chủng đúng đắn để giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Đây được 
gọi chung là chiến lược tiêm chủng quốc gia ba giai đoạn, với rất nhiều kinh nghiệm quý 
báu mà các quốc gia đang phát triển khác, đặc biệt là các nước có nguồn vaccine khan 

hiếm, có thể áp dụng nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong việc kiểm soát tỷ lệ tử vong và 
khôi phục các hoạt động kinh tế. 

ĐỌC THÊM 

Đoàn thể thao Ấn Độ đạt mức huy chương lịch sử tại Thế vận hội Tokyo 
Paralympic: Thủ tướng tiếp đón đoàn về nước 

Với 19 huy chương - 5 huy chương vàng, 8 huy chương 

bạc, 6 huy chương đồng - Tokyo 2020 là Thế vận hội 
Paralympic Ấn Độ có thành tích tốt nhất từ trước đến 
nay. Thế vận hội lần này cũng ghi dấu một số thành tích 
đầu tiên để ăn mừng, với việc Bhavina Patel trở thành 

vận động viên bóng bàn Ấn Độ đầu tiên giành huy 
chương Paralympic và Harvinder Singh đạt thành tích 
tương tự trong môn bắn cung. Tuy nhiên, vận động viên 

bắn súng Avani Lekhara là cái tên nổi bật khi cô trở 
thành người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên giành huy chương 
vàng Paralympic. 

Sau khi đoàn thể thao Ấn Độ trở về, Thủ 
tướng Narendra Modi đã tiếp đón họ tại tư 
dinh và chúc mừng họ với những thành tích 

phá kỷ lục lịch sử của Ấn Độ tại Thế vận hội. 
Thành tích của họ sẽ thúc đẩy đáng kể tinh 
thần của nền thể thao trong nước và khuyến 
khích những người mới bắt đầu tham gia các 

môn thể thao. 

ĐỌC THÊM 

Ra mắt ứng dụng giao thức Yoga 'Y-Break' cho người đi làm  

Là một phần của lễ hội 
#AzadiKaAmritMahotsav kỷ niệm 75 năm 
Ngày Độc lập của Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ 
Ayush Sarbanand Sonowal đã ra mắt ứng 
dụng ‘Y-Break’ tại New Delhi vào ngày 1 

tháng 9. Bộ giao thức Yoga năm phút được 
thiết kế dành riêng cho người đi làm, giúp 
họ giảm căng thẳng, mang lại tinh thần 
sảng khoái và sự tập trung và tăng hiệu 
suất làm việc, bao gồm các bài tập Asana, 
tập thở Pranayam và tập thiền Dhyana. 

ĐỌC THÊM 
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https://diendandoanhnghiep.vn/chien-luoc-tiem-chung-cua-an-do-bai-1-tu-chu-nguon-cung-206196.html
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1756012
https://olympics.com/en/news/india-tokyo-2020-paralympics-medal
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1751228
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https://olympics.com/en/news/india-tokyo-2020-paralympics-medal
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Dinh Dưỡng sẽ được kỷ niệm khắp Ấn Độ 

Chương trình Dinh dưỡng POSHAN do Thủ 
tướng Narendra Modi phát động nhân Ngày 
Quốc tế Phụ nữ năm 2018 là một chương 
trình hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ nhằm 

cải thiện kết quả dinh dưỡng cho trẻ em, 
trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai 
và các bà mẹ đang cho con bú. Để vận động 
cộng đồng và tăng cường kêu gọi người dân 
tham gia, hàng năm, tháng 9 được kỷ niệm 
là tháng Dinh dưỡng trên toàn quốc 

ĐỌC THÊM 

 

 

Ấn Độ tự tin tiến bước trở thành trung 
tâm sản xuất toàn cầu  

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 52 công ty đã nộp đơn đăng ký 

với cam kết đầu tư 58.66 tỷ rupee (830 
triệu hìn USD) theo Đề án Khuyến khích 
Sản xuất (PLI) cho Hàng Điện gia dụng 
(Máy điều hòa và đèn LED). 

Đề án PLI cho Hàng Điện gia dụng trắng 

cho năm tài chính 2021-22 đến năm 2028-
29 với chi phí 62 tỷ rupee (846 triệu USD) 
đã được Nội các phê duyệt vào ngày 7 
tháng 4 năm 2021. Đề án này nhằm tạo ra 
hệ sinh thái hoàn chỉnh cho ngành công 
nghiệp Máy điều hòa và Đèn LED, và đưa 
Ấn Độ trở thành một phần không thể thiếu 

của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề án này 
nâng mức khuyến khích doanh số tăng dần 

từ 4% đến 6% trong khoảng thời gian 5 
năm sau một năm cơ sở và một năm chuẩn 
bị.  

ĐỌC THÊM  

 

 

Ấn Độ tiếp tục là trung tâm thu hút đầu 
tư nước ngoài 

 

Ấn Độ tiếp tục là 
trung tâm thu 
hútđầu tư nước 
ngoài với hơn 27,4 
USD vốn đầu tư đổ 
vào trong 12 tháng 

qua. 

 

Ấn Độ trở thành thị trường chứng 
khoán hoạt động hàng đầu thế giới 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bất chấp đại dịch, thị trường chứng khoán 

của Ấn Độ trở thành thị trường hoạt động 
hàng đầu trong các nền kinh tế lớn vào 
năm ngoái cũng như trong giai đoạn từ đầu 
năm đến nay nhờ sự hỗ trợ của dòng tiền 
ngành bán lẻ khi triển vọng thu nhập tương 

đối tốt hơn. 

ĐỌC THÊM 

Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ tăng 11,5% vào 
tháng 7   

Với sự mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực khai khoáng cùng tăng 
trưởng trong lĩnh vực điện và sản xuất, Chỉ số Sản xuất Công 

nghiệp (IPP) của Ấn Độ đã phục hồi 11,5% vào tháng 7 so với 
mức giảm 10,5% cùng kỳ năm ngoái theo ước tính nhanh từ 

Văn phòng Thống kê Quốc gia (NSO) ngày 10 tháng 9. 

ĐỌC THÊM 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1750104
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1755458&fbclid=IwAR2bDBZC4TMq9xpZcPjn1_g3SQM6EBc0OaoeVWzewsAVj9YWWznPk1Zz3e8
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/india-emerges-top-performing-equity-market-in-the-world/articleshow/85668415.cms#:~:text=Indian's%20equity%20market%20has%20emerged,amid%20relatively%20better%20earnings%20prospects.&text=India's%20return%20correlation%20with%20global,80%25%20a%20few%20months%20ago.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indias-july-industrial-production-rises-over-11-year-on-year-basis/videoshow/86097788.cms?from=mdr
https://www.mea.gov.in/
https://www.ibef.org/
https://www.fieo.org/
https://www.makeinindia.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darjeeling: Nữ hoàng của những ngọn đồi  

Nằm trải dài trên một sườn núi dốc và được tổ điểm với 
những đồn điền chè xanh mướt trải dài bất tận, trạm 

dừng chân cổ kính trên đồi Darjeeling ở bang Tây 
Bengal là một điểm du lịch nổi tiếng. Nếu là một người 
yêu trà, có thể bạn đã biết đến trà Darjeeling. Trà 
Darjeeling, thường được gọi là sâm panh của các loại 
trà, được ưa chuộng trên khắp thế giới vì hương vị và 
hương thơm độc đáo. Điểm tham quan được lựa chọn 
nhiều nhất ở đây là 

đỉnh Kanchenjunga hùng vĩ hay còn gọi là 
Khangchendzong, đỉnh núi cao thứ ba trên thế giới. 
Khách du lịch đổ xô đến các đỉnh núi gần đó để ngắm 

bình minh và hoàng hôn rực rỡ trên Kanchenjunga. Một 
trong những cách khám phá thành phố hay nhất là đi 
tuyến đường sắt Darjeeling Himalaya 140 năm tuổi, 

uốn khúc qua một số cảnh quan tuyệt đẹp bên trong 
và xung quanh nhà ga trên đồi.  

ĐỌC THÊM 

 

 

Đại sứ quán kỷ niệm Ngày ITEC 2021 

 

 

 

 

 

 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu Ngày ITEC vào ngày 15 

tháng 9 năm 2021 và kỷ niệm quan hệ đối tác Ấn Độ - Việt Nam trong khuôn khổ Chương 
trình ITEC. Đại sứ Pranay Verma và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn 
Văn Phúc phát biểu tại sự kiện. Hơn 70 cựu sinh viên ITEC đến từ các tỉnh thành khác 
nhau của Việt Nam đã tham gia sự kiện trực tuyến. ITEC vẫn là sáng kiến hợp tác phát 
triển hàng đầu của Ấn Độ giúp nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực dựa trên 
nhu cầu và ưu tiên của các nước đối tác. Là quốc gia có lịch sử hợp tác phát triển lâu 

đời với Ấn Độ, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Ấn Độ với gần 3000 
cựu sinh viên ITEC. 

Đại sứ phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Gặp gỡ Dệt may Ấn Độ-Việt Nam” 

 

Đại sứ đã có bài phát biểu tại hội thảo trực tuyến có tiêu đề “Gặp gỡ Dệt may Việt Nam 
- Ấn Độ” vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 do Phòng Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội, Hiệp 
hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Dệt may Ấn Độ tổ chức. Dệt may là một 

trong những ngành chủ chốt của thương mại song phương Ấn Độ - Việt Nam và là lĩnh 
vực ưu tiên trong các nỗ lực xúc tiến thương mại của hai nước. Đại sứ nhấn mạnh những 

cơ hội mới trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ sang Việt Nam và 
tầm quan trọng của các biện pháp chính sách gần đây mà Chính phủ Ấn Độ thực hiện, 
bao gồm cả chương trình Khuyến khích Sản xuất (PLI) cho Ngành dệt may, nhằm tái 
định vị ngành dệt may của Ấn Độ ở vị trí hàng đầu trong sản xuất và chuỗi giá trị toàn 

cầu. 

https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/darjeeling.html
https://www.mygov.in/
https://www.investindia.gov.in/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html


 

 

 

 

 

 

 Hội thảo hợp tác nông nghiệp và thương mại Ấn Độ-Việt Nam 

Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác nông 
nghiệp và thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam, 
Đại sứ quán đã tổ chức hội thảo tương tác trực 
tuyến với các cơ quan quản lý của hai bên vào 

ngày 13 tháng 9 năm 2021 để trao đổi quan điểm 
về toàn bộ các vấn đề pháp lý và tiếp cận thị 
trường, đồng thời thúc đẩy hơn hiểu biết lẫn nhau 
về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong 
thương mại nông nghiệp. Nông nghiệp và các mặt 
hàng hợp tác là một thành phần quan trọng của 
thương mại song phương Ấn Độ-Việt Nam, chiếm 

gần 20% trong giỏ thương mại giai đoạn 2020-
21. Thương mại nông nghiệp mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng nông dân hai nước 
và do đó, là một ưu tiên quan trọng trong các hoạt động xúc tiến thương mại của Đại 
sứ quán. Hợp tác nông nghiệp cũng là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác 

song phương truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam, được thể hiện qua các dự án phát 
triển mang tính biểu tượng của Ấn Độ tại Việt Nam như Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng 

sông Cửu Long và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam (SOFRI) ở Tiền Giang. 

Đại sứ quán Ấn Độ kỷ niệm ngày tiếng Hindi 2021 

 

Nhân Ngày tiếng Hindi 14/9, Đại sứ quán Ấn Độ và Trung tâm Văn hóa Swami 

Vivekananda đã tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm việc Hội đồng Lập hiến thông qua 
tiếng Hindi là ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ vào năm 1949. Trong những sự kiện này, 
sinh viên Việt Nam học tiếng Hindi cũng như các thành viên của cộng đồng Ấn Độ đã 
tham gia bằng cách ngâm thơ và hát các bài hát bằng tiếng Hindi. Họ cũng đã nghe các 
thông điệp video của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Độ nhân 
dịp này. Đại sứ quán cũng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề ''Tìm hiểu văn hóa 

thông qua ngôn ngữ'' với sự tham gia của các chuyên gia về ngôn ngữ Hindi từ Ấn Độ 
và Việt Nam.  

XEM THÊM 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/videos/269053958404698/
https://little-guru.com/

