
T 

 

 

 

 

ĐẠI SỨ QUÁN ẤN ĐỘ 

HÀ NỘI 

BẢN TIN ẤN ĐỘ 
(MANG ĐẾN NHỮNG TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ ĐẤT 

NƯỚC ẤN ĐỘ VÀ QUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM)  

THÁNG 9 NĂM 2021 (2021) Tập 9, Số 2 

TRONG SỐ NÀY 

• Thủ tướng phát biểu 
tại Đại hội đồng 
LHQ 

• Thủ tướng tham dự 
cuộc họp của các 
nhà lãnh đạo Bộ Tứ 

• Thủ tướng và Tổng 
thống Hoa Kỳ   thảo 
luận triển vọng 
quan hệ song 
phương  

• Bộ trưởng Ngoại 
giao Ấn Độ và Việt 

Nam Gặp tại Đại hội 

đồng LHQ 

• Thủ tướng tham dự 
Cuộc họp lần thứ 21 
của Hội đồng 
Nguyên thủ các 
Quốc gia SCO   

• Thủ tướng ra mắt 
Chương trình Kỹ 
thuật số Ayushman 
Bharat 

• Akash Prime, Phiên 
bản mới của Tên lửa 

Akash, thực hiện 

thành công lần 
phóng thử đầu tiên 

 

HÃY THEO DÕI 
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Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đồng LHQ 

Thủ tướng Narendra Modi đã phát biểu tại Phiên 

thảo luận chung Cấp cao của kỳ họp thứ 76 của 
Đại hội đồng LHQ (ĐHĐLHQ) vào ngày 25 tháng 9. 

Đây cũng là lần thứ 4 ông phát biểu tại ĐHĐLHQ 
trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ. Trong phát biểu 
của mình, Thủ tướng đề cập một số vấn đề quan 
trọng bao gồm tính hiệu quả của nền dân chủ, tầm 
nhìn không ai bị bỏ lại phía sau, tác động tích cực 
của sự phát triển ở Ấn Độ đối với tiến bộ toàn cầu, 
và quyền sử dụng các nguồn tài nguyên đại dương. 

Ông cũng lên án việc sử dụng chủ nghĩa khủng bố 
như một công cụ chính trị. 

Về vắc-xin Covid-19, Thủ tướng thông báo rằng Ấn 
Độ đã phát triển vắc-xin ADN đầu tiên trên thế giới, 
trong khi một vắc-xin m-ARN nội địa khác đang ở 
giai đoạn phát triển cuối cùng. Ông đã mời các nhà 

sản xuất trên thế giới tới sản xuất vắc-xin tại Ấn 

Độ. Ông cũng thông báo rằng Ấn Độ sẽ sớm nối lại 
nguồn cung vắc xin Covid-19 cho thế giới. 

Thủ tướng Modi cho biết thêm đại dịch đã khiến thế 
giới nhận ra rằng nền kinh tế toàn cầu phải đa dạng 
hơn và việc mở rộng các Chuỗi Giá trị Toàn cầu là 
cần thiết. Sáng kiến Ấn Độ Tự cường được lấy cảm 

hứng từ tinh thần này. 

ĐỌC THÊM 

Thủ tướng tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ 

Thủ tướng Narendra Modi đã dự Hội nghị Cấp cao 
trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ tại 

Washington vào ngày 24 tháng 9. Các nhà lãnh 

đạo đã trao đổi quan điểm, củng cố lại lợi ích, giá 
trị và các nguyên tắc cơ bản chung của Bộ Tứ. 

Họ đã chia sẻ quan điểm của mình về 
Afghanistan, tình hình khu vực ở Nam Á và Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương. Lãnh đạo các nước 
hoan nghênh khi Thủ tướng Modi thông báo rằng 
Ấn Độ sẽ bắt đầu cung cấp 8 triệu liều vắc-xin 

Covid-19 sản xuất tại Ấn Độ cho khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Thủ tướng cũng đề xuất thỏa 
thuận đi lại chung và công nhận chứng chỉ tiêm vắc xin giữa các quốc gia. 

Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo biến Bộ Tứ thành một nguồn lực hoạt động vì lợi 
ích toàn cầu dựa trên động lực tích cực và chương trình nghị sự mang tính xây dựng 
của cơ chế này. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết và tầm nhìn chung về một 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm.  

ĐỌC THÊM 
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  IndiaInVietnam 
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https://www-mea-gov-in.translate.goog/Speeches-Statements.htm?dtl/34326/English_translation_of_the_Prime_Ministers_address_at_the_76th_session_of_the_United_Nations_General_Assembly&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://mea-gov-in.translate.goog/press-releases.htm?dtl/34324/Prime_Ministers_participation_in_the_Quad_Leaders_Summit&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://twitter.com/MEAIndia/status/1442168553390497798
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng và Tổng thống Mỹ thảo luận 

triển vọng quan hệ song phương  
 

Thủ tướng Narendra Modi đã có buổi gặp 
thân mật và gặt hái nhiều kết quả với Tổng 
thống Mỹ Joseph Biden vào ngày 24 tháng 
9. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của 

hai nhà lãnh đạo sau khi Tổng thống Biden 

nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Hai 
bên đã đánh giá lại Quan hệ Đối tác Chiến 
lược Toàn diện Toàn cầu Ấn Độ-Mỹ và tiềm 
năng tăng cường hợp tác song phương. 
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình 
COVID-19 và hợp tác hiện nay giữa Ấn Độ 

và Hoa Kỳ để ngăn chặn đại dịch. Họ cũng 
trao đổi quan điểm về khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương và nhất trí tầm 
nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương 
- Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm. 

ĐỌC THÊM 

Bộ trưởng Ngoại giao  

Ấn Độ và Việt Nam Gặp  
tại Đại hội đồng LHQ 

 

 

Bên lề Đại hội đồng LHQ, Bộ trưởng Ngoại 
giao Ấn Độ, Tiến sỹ S. Jaishankar và Bộ 
trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn 

đã có cuộc gặp song phương để thảo luận 
hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, 
cũng như trao đổi quan điểm về lợi ích 
chung và các vấn đề trong khu vực. 

 

Thủ tướng tham dự Cuộc họp lần thứ 21 của  
Hội đồng Nguyên thủ các Quốc gia SCO   

Thủ tướng đã tham dự trực tuyến Cuộc họp 
lần thứ 21 của Hội đồng Nguyên thủ các Quốc 
gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 
vào ngày 17 tháng 9. Thủ tướng cũng gửi 

video thông điệp tới Phiên tiếp cận chung 
SCO-CSTO về vấn đề Afghanistan. Trong 
phát biểu của mình, Thủ tướng nhấn mạnh 
những vấn đề gây ra bởi chủ nghĩa cực đoan 
và cực đoan hóa ngày càng gia tăng tại các 
khu vực SCO. Ông đề xuất SCO đưa ra một 

chương trình nghị sự để thúc đẩy tư duy khoa học và hợp lý. Ông cũng nhắc đến kinh 

nghiệm của Ấn Độ trong việc áp dụng công nghệ số trong các chương trình phát triển 
và sẵn sàng chia sẻ các giải pháp công nghệ có mã nguồn mở này với các nước thành 
viên SCO. 

ĐOC THÊM 

Thủ tướng ra mắt Chương trình Kỹ thuật số Ayushman Bharat   

Với một sáng kiến lịch sử, Thủ tướng Modi đã khởi động 
Chương trình Kỹ thuật số Ayushman Bharat (ABDM) vào 
ngày 27 tháng 9 thông qua hình thức trực tuyến. Sáng 
kiến ABDM gồm ba thành phần chính: một ID sức khỏe 
cho mọi công dân đồng thời là tài khoản sức khỏe của họ; 
Cơ quan đăng ký trở thành chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
(HPR); và Cơ quan đăng ký cơ sở chăm sóc sức khỏe 

(HFR). Hai cơ quan này sẽ là kho lưu trữ thông tin của tất 
cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuộc cả 
hệ thống y học hiện đại và truyền thống. Chương trình 
này đảm bảo các bác sĩ/bệnh viện và các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể hoạt động thuận lợi và 

tạo khả năng tương tác trong hệ sinh thái y tế số. Người 
dân giờ đây chỉ cần một cú chạm là có thể tiếp cận các cơ 

sở chăm sóc sức khỏe. 

ĐỌC THÊM 

 

o Dòng FDI vào 
Ấn Độ tăng 
62% trong 4 
tháng đầu tiên 
của năm tài 
chính 2021-22 

o Ấn Độ tăng 35 
bậc trong Chỉ 
số Đổi mới 

Toàn cầu trong 
sáu năm 

o “Sản xuất tại 
Ấn Độ” thúc 

đẩy ngành 
dược phẩm  

CÂU CHUYỆN 

TĂNG TRƯỞNG 

 
o Deeksha 

Bhoomi 

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 

https://mea-gov-in.translate.goog/press-releases.htm?dtl/34325/Prime_Ministers_meeting_with_President_of_the_United_States_of_America&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleasePage.aspx?PRID=1755831&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1758511&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui#:~:text=In%20a%20historic%20initiative%2C%20Hon,for%20Health%20and%20Family%20Welfare
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/darjeeling.html
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/darjeeling.html
https://amritmahotsav.nic.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akash Prime, Phiên bản mới của Tên lửa Akash, thực hiện thành công  

lần phóng thử đầu tiên 

 

Phiên bản mới của Tên lửa Akash của Ấn Độ - 'Akash Prime' - đã được phóng thử nghiệm 
thành công từ Khu thử nghiệm Tích hợp (ITR), Chandipur ở bang Odisha vào ngày 27 
tháng 9.  Trong lần phóng thử nghiệm đầu tiên sau cải tiến, tên lửa đã đánh chặn và 

tiêu diệt một mục tiêu không người lái giả làm máy bay địch trên không. Akash Prime 
được trang bị bộ dò tìm tần số vô tuyến nội địa để cải thiện độ chính xác. Những cải tiến 
khác cũng đảm bảo hiệu suất tốt hơn trong môi trường nhiệt độ thấp ở độ cao lớn.   

ĐỌC THÊM 

 

 

Dòng FDI vào Ấn Độ tăng 62% trong 
4 tháng đầu tiên của năm tài chính 

2021-22 

 

Các biện pháp mà Chính phủ thực hiện 
trong cải cách chính sách FDI, tạo điều 
kiện đầu tư và kinh doanh thuận lợi đã làm 
tăng dòng vốn FDI vào Ấn Độ. Đáng chú ý, 
Ấn Độ đã thu hút được tổng vốn FDI ở mức 
27,37 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm tài 

chính (TC) 2021-22 (tháng 4-7), cao hơn 

62% so với giai đoạn cùng kỳ năm TC trước 
đó (16,92 tỷ USD). Ngoài ra, dòng vốn chủ 
sở hữu FDI đã tăng 112% trong 4 tháng 
đầu năm của năm TC 2021-22 lên đến 
20,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. 
Ngành 'Công nghiệp ô tô' nổi lên thành lĩnh 

vực hàng đầu trong bốn tháng đầu tiên của 
năm TC 2021-22, chiếm 23% tổng dòng 
vốn FDI, tiếp theo là Phần mềm & Phần 
cứng Máy tính (18%) và Lĩnh vực Dịch vụ 
(10%). 

ĐỌC THÊM 

 

 

Ấn Độ tăng 35 bậc trong Chỉ số Đổi 
mới Toàn cầu trong sáu năm 

 

Ấn Độ đã tăng hai bậc và được Tổ chức Sở 
hữu Trí tuệ Thế giới xếp thứ 46 trong bảng 
xếp hạng Chỉ số Đổi mới Toàn cầu năm 
2021. Trong vài năm qua, Ấn Độ tăng dần 

thứ hạng trong Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 
(GII), từ hạng 81 vào năm 2015 lên hạng 
46 vào năm 2021. Đổi mới là lĩnh vực đi 

đầu trong cuộc chiến của Ấn Độ chống lại 
cuộc khủng hoảng chưa từng có do đại dịch 
gây ra, và sẽ là lĩnh vực then chốt trong 
thúc đẩy khả năng phục hồi và tự cường 

của đất nước, theo lời kêu gọi xây dựng Ấn 
Độ Tự cường của Thủ tướng Modi. 

Sự cải thiện nhất quán trong xếp hạng GII 
là nhờ vào vốn tri thức khổng lồ, hệ sinh 
thái khởi nghiệp sôi động và công lao của 
các tổ chức nghiên cứu nhà nước và tư 
nhân. 

ĐỌC THÊM 

 

 

o Ấn Độ hỗ trợ 
Việt Nam phát 
triển vắc xin 
Nano Covax  

o Đại sứ trò 
chuyện với 
kênh VITV về 5 
năm  

o Quan hệ Đối 

tác Chiến lược 
Toàn diện Ấn 

Độ-Việt Nam  

o Hội thảo trực 
tuyến về 
COVID-19 giữa 
các chuyên gia 
y tế Ấn Độ và 

Việt Nam 

o Đại sứ quán tổ 
chức hội thảo 
về   Triết học 
Phật giáo 

 

BILATERAL & 

EMBASSY 

CORNER 

https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleasePage.aspx?PRID=1758711&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1756999&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1756465&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4455778001155182&__cft__%5b0%5d=AZWG7INJMIsYSVv3A5CjO7as_Ax-eypeK5hxTr4SKMhwgTuMWQwG_rYFr43n99hQx0YSS3HLvUiRcWLoNo6auvZKjW9F9ul9qznZTBx6evO6lQVdN0kIj1woA0KLkopLkXpNfmwv9gHxJasfUGKEaril&__tn__=-R
https://www.mygov.in/
https://www.mea.gov.in/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sản xuất tại Ấn Độ” thúc đẩy ngành dược phẩm  

Ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ là 
ngành công nghiệp dược phẩm lớn thứ 3 trên 
thế giới về sản lượng và trị giá 41 tỷ USD. Ấn 
Độ đóng góp 3,5% tổng lượng thuốc và dược 

phẩm được xuất khẩu trên toàn thế giới tới 
hơn 200 quốc gia. Để tăng cường khả năng tự 
chủ trước những cú sốc từ bên ngoài, bảo đảm 
an ninh dược phẩm, tăng cường năng lực sản 
xuất hoạt dược quan trọng và các sản phẩm 
có giá trị cao trong nước, Cục Dược phẩm Ấn 

Độ đã đưa ra 3 chương trình hỗ trợ nhằm khuyến khích các công ty trong nước và toàn 

cầu tăng cường đầu tư và sản xuất các loại sản phẩm này. 

Các chương trình này bao gồm: (i) Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) 
nhằm thúc đẩy sản xuất các Nguyên liệu Đầu vào Then chốt (KSM)/Dược phẩm Trung 

gian (DIs) và Hoạt Dược (API) ở Ấn Độ; (ii) Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản 
xuất cho ngành dược phẩm nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Ấn Độ; và (iii) Chương 
trình Khuyến khích thành lập các Công viên Hoạt dược nhằm tài trợ Cơ sở Hạ tầng Chung 

của ba Công viên Hoạt dược. 

ĐỌC THÊM  

 

 

Bảo tháp Deeksha Bhoomi 

 

Bảo tháp Dhamma Chakra hay còn gọi là Deekshabhoomi ở Nagpur là một di tích Phật 
giáo và là một trong những trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Kỳ 
quan kiến trúc này nổi tiếng với một bảo tháp Phật giáo lớn nằm trong khuôn viên. Đây 
cũng là bảo tháp lớn nhất châu Á và là bảo tháp dạng rỗng lớn nhất thế giới. 

Được xây dựng bởi kiến trúc sư nổi tiếng Sheo Dan Mal, toàn bộ cấu trúc bảo tháp được 
làm bằng đá sa thạch ở Dholpur, đá cẩm thạch và đá granit, và đứng hiên ngang với độ 

cao 36m. Các cửa vòm của khu phức hợp được trang trí bằng luân xa Ashok cùng các 
biểu tượng voi, ngựa và sư tử. Mái vòm khổng lồ của bảo tháp được tô điểm bởi các đài 
phun nước, làm tăng thêm vẻ đẹp của quần thể bảo tháp. Khu phức hợp này cũng có 

một tịnh xá và một cây bồ đề nằm ngay trước bảo tháp. 

“Deekshabhoomi” có nghĩa là vùng đất nơi con người xuất gia theo đạo Phật.  

ĐỌC THÊM 

 

https://www-investindia-gov-in.translate.goog/schemes-for-pharmaceuticals-manufacturing?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=generic&utm_content=gemeric&utm_term&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/nagpur/dhamma-chakra-stupa.html
https://www.makeinindia.com/
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://little-guru.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam phát triển vắc xin Nano Covax 

Là một phần của hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam trong 
cuộc chiến chống lại Covid-19, Viện Khoa học Công 

nghệ Y tế Liên hợp (THSTI) của Ấn Độ đã ký một bản 
ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác với Công ty Cổ phần 
Công nghệ sinh học Dược phẩm Nanogen (NPB) của Việt 
Nam vào ngày 23 tháng 9 để hỗ trợ trong việc đánh giá 
tính sinh miễn dịch của vắc-xin NanoCovax, một trong 
những vắc-xin chống Covid-19 đang được Việt Nam 

phát triển. Kết quả đánh giá của THSTI sẽ cung cấp thông tin đầu vào quan trọng để 

công ty Nanogen xin Chính phủ Việt Nam cấp phép 
khẩn cấp cho vắc-xin NanoCovax. 

Phát biểu tại lễ ký kết trực tuyến, Đại sứ Pranay 

Verma đã mô tả lần hợp tác này là biểu hiện cụ thể 
của mối quan hệ bền chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam 
trong việc hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại 

đại dịch Covid-19. 

Đại sứ trò chuyện với kênh VITV về 5 năm  
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam 

Kênh VITV đã trao đổi với Đại sứ Pranay 
Verma về những thành tựu đạt được trong 5 

năm qua kể từ khi quan hệ Ấn Độ-Việt Nam 
được nâng lên thành Quan hệ Đối tác Chiến 
lược Toàn diện trong chuyến thăm của Thủ 
tướng Narendra Modi tới Việt Nam vào tháng 

9 năm 2016.  

XEM THÊM   

Hội thảo trực tuyến về COVID-19 
giữa các chuyên gia y tế Ấn Độ và 

Việt Nam 

 
Là một phần trong chuỗi sự kiện đánh dấu 

75 năm Ấn Độ độc lập 
#AzadiKaAmritMahotsav, một hội thảo 

trực tuyến được Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ 
TP.HCM và INCHAM Việt Nam tổ chức vào 
ngày 25 tháng 9 để các bác sĩ ưu tú của Ấn 
Độ và Việt Nam thảo luận và trao đổi kinh 
nghiệm trong kiểm soát Covid-19. Đại sứ 
Pranay Verma nhấn mạnh giá trị của các 

cuộc tham vấn và hợp tác chặt chẽ giữa Ấn 
Độ và Việt Nam trong cuộc chiến chung 
chống Covid-19 và hoan nghênh sự tham 
gia của các chuyên gia nổi tiếng ở hai nước 
do Giáo sư Randeep Guleria, Giám đốc 
Viện AIIMS, New Delhi và Tiến sĩ Nguyễn 
Quốc Thái, Chuyên gia Bệnh Truyền nhiễm 

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội làm trưởng 
đoàn. Một vài bác sỹ phía Việt Nam cũng 
tham dự hội thảo trực tuyến này. 

 

Đại sứ quán tổ chức hội thảo về   
Triết học Phật giáo 

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm 
Ngày Độc lập của Ấn Độ 
#AzadiKaAmritMahotsav, Đại sứ quán Ấn 
Độ và Trung tâm Văn hóa Swami 

Vivekananda (SVCC) đã tổ chức Tọa đàm 
trực tuyến về Triết học Phật giáo vào ngày 
28 tháng 09. Trong phát biểu khai mạc, 
Đại sứ Pranay Verma đã nhấn mạnh mối 
liên kết Phật giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam 

như một nền tảng quan trọng của quan hệ 
song phương đương đại và nhấn mạnh sự 

phù hợp của thông điệp Đức Phật và triết 
lý Phật giáo trong bối cảnh bất ổn toàn cầu 
và lối sống hiện đại căng thẳng. 

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng 
thường trực, Học 
viện Phật giáo 

Việt Nam, TP. 
HCM và Tiến sĩ 
Arvind Kumar 
Singh, Giáo sư 
Dự khuyết, 
Trường Nghiên 

cứu Phật giáo & Văn minh Phật giáo tại Đại 

học Gautam Buddha, New Delhi đã trình 
bày về triết học Phật giáo và mối liên hệ 
văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam. 

http://vitv.vn/tin-video/18-09-2021/that-chat-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-an-do/294180?fbclid=IwAR1ybmhfcWcdLVkF9ALrROqxkGZ8CDtiPkpDa0JzFp4o7k-S8dgpH1k8e_E
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4455778001155182&__cft__%5b0%5d=AZWG7INJMIsYSVv3A5CjO7as_Ax-eypeK5hxTr4SKMhwgTuMWQwG_rYFr43n99hQx0YSS3HLvUiRcWLoNo6auvZKjW9F9ul9qznZTBx6evO6lQVdN0kIj1woA0KLkopLkXpNfmwv9gHxJasfUGKEaril&__tn__=-R
https://www.fieo.org/
https://www.ibef.org/
https://www.investindia.gov.in/

