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Ấn Độ tiêm vượt mốc 1 tỷ liều vắc xin COVID-19 

Vào ngày 21 tháng 10, Ấn Độ đã đạt thành tích tiêm 1 tỷ 

liều vắc xin COVID-19 theo Chiến dịch Tiêm chủng Toàn 
quốc. Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lòng biết ơn 

đối với các bác sĩ, y tá và tất cả những người đã giúp biến 
điều này thành hiện thực. Trên Twitter, Thủ tướng cho 
biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự thành công của khoa 
học, doanh nghiệp và tinh thần tập thể của 1,3 tỷ người 
dân Ấn Độ. Chúc mừng Ấn Độ đã đạt thành tích tiêm 1 
tỷ liều vắc xin. Thực biết ơn các bác sĩ, y tá của chúng ta 
và tất cả những người đã nỗ lực để đạt kỳ tích này". Để 

tôn vinh cột mốc lịch sử này, một số di tích đã được chiếu 
sáng bằng ba màu cờ Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

Lãnh đạo tưởng niệm Mahatma Gandhi vào ngày sinh thứ 152 của ông 

Nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 152 của Mahatma Gandhi 
(Gandhi Jayanti), Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng 

cùng các nhà lãnh đạo chính trị khác của Ấn Độ đã đến 
viếng người cha già dân tộc tại khu tưởng niệm Raj Ghat. 
Tổng thống Ram Nath Kovind cũng đã gửi một thông điệp 
vào đêm trước ngày Gandhi Jayanti. Trong thông điệp, 
Tổng thống nhắc lại rằng Gandhi được toàn thế giới biết đến 
nhờ phong trào bất bạo động 

và ngày sinh của ông được tôn vinh là Ngày Quốc tế Bất 
bạo động. Tổng thống Kovind nói Gandhi Jayanti là một 
ngày đặc biệt đối với tất cả người dân Ấn Độ, một dịp để 
đất nước tưởng nhớ sự đấu tranh và hy sinh của Gandhi. 
Ông mô tả đây là một dịp truyền cảm hứng để tất cả người 
dân quyết tâm làm việc vì sự thịnh vượng và phát triển của 
đất nước. 

Thủ tướng ra mắt Gati Shakti – Quy hoạch Tổng thể Quốc gia cho 
Phát triển Cơ sở Hạ tầng 

Thủ tướng Narendra Modi ngày 13 tháng 10 đã khởi động 
Gati Shakti - Quy hoạch Tổng thể Quốc gia về Kết nối đa 
phương thức. Gati Shakti là một nền tảng kỹ thuật số kết 

hợp các chương trình cơ sở hạ tầng của các Bộ và Chính 
quyền Bang khác nhau để lập thành một quy hoạch tích 
hợp và phối hợp thực hiện các dự án kết nối cơ sở hạ tầng. 
Các Khu Kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được 
cải thiện kết nối và giúp doanh nghiệp Ấn Độ cạnh tranh 
hơn. Kết nối đa phương thức sẽ mang lại kết nối tích hợp 
và không bị gián đoạn cho sự di chuyển, hàng hóa và dịch 

vụ, tạo điều kiện kết nối cơ sở hạ tầng chặng cuối và cũng 
giảm thời gian đi lại cho người dân. Gati Shakti được xây 

dựng dựa trên sáu trụ cột: Sự Toàn diện, Tính Ưu tiên, Tối 
ưu hóa, Đồng bộ hóa, Khả năng Phân tích và Tính Năng 
động. 

ĐỌC THÊM  
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https://twitter.com/mohfw_india/status/1451041051372752896?s=21
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Thủ tướng ra mắt Hiệp hội Không gian Ấn Độ 

Thủ tướng Narendra Modi đã ra mắt Hiệp hội Không gian 
Ấn Độ (ISpA) vào ngày 11 tháng 10 qua hình thức trực 
tuyến. ISpA là Hiệp hội hàng đầu của các công ty Không 
gian và Vệ tinh, được đại diện bởi các tập đoàn hàng đầu 

trong nước và trên thế giới với năng lực tiên tiến trong 
công nghệ không gian và vệ tinh, mong muốn trở thành 
tiếng nói chung của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ. 
Hiệp hội sẽ thực hiện vận động chính sách và kết nối với 
tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực Không gian của 
Ấn Độ, bao gồm Chính phủ và các cơ quan ban ngành. 
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho rằng cách tiếp cận 

của Chính phủ đối với cải cách không gian dựa trên 4 trụ 
cột: Thứ nhất, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tự do 
đổi mới sáng tạo. Thứ hai, chính phủ hỗ trợ tạo mọi điều 
kiện có thể. Thứ ba, giúp giới trẻ chuẩn bị cho tương lai. 

Và thứ tư, coi lĩnh vực không gian là một nguồn lực cho sự tiến bộ của nhân loại.   

XEM THÊM 

7 công ty quốc phòng mới được thành lập 

Bảy công ty quốc phòng mới đã được tách ra từ Hội 
đồng Nhà máy Quân sự (OFB) vào ngày 15 tháng 
10. Thủ tướng Narendra Modi gửi thông điệp video 
tới sự kiện này. Để tăng cường tính tự chủ, hiệu 
quả, mở ra tiềm năng tăng trưởng và đổi mới, 

Chính phủ Ấn Độ đã quyết định biến OFB từ một cơ 
quan cấp Cục của Chính phủ thành bảy tổ chức 
doanh nghiệp do Chính phủ sở hữu 100% như một 
biện pháp để nâng cao khả năng tự cường, chủ 
động chuẩn bị cho năng lực quốc phòng của đất 

nước. 

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng tin tưởng 

rằng 7 công ty mới này sẽ tạo thành cơ sở vững 
chắc cho sức mạnh quân sự của đất nước trong thời 
gian tới.  

ĐỌC THÊM 

Thủ tướng khánh thành Nhà máy Oxy PSA theo khuôn khổ PM CARES 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập 35 Nhà máy sản xuất oxy bằng công nghệ hấp 
phụ xoay áp (PSA) theo chương trình PM CARES (Quỹ Hỗ trợ Người dân trong Tình huống 
Khẩn cấp của Thủ tướng) tại 35 Bang và Vùng lãnh thổ vào ngày 7 tháng 10. Tất cả các 
bang của Ấn Độ giờ đã có nhà máy Oxy PSA riêng của mình. 

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho biết việc Ấn Độ có thể chuẩn bị các cơ sở vật chất 
chống lại đại dịch Corona trong khoảng thời gian ngắn như vậy cho thấy khả năng thực 

sự của Ấn Độ. Thủ tướng cho biết những gì Ấn Độ đã làm là biểu tượng cho sự quyết 
tâm, tinh thần phục vụ và đoàn kết của cả nước. Thủ tướng nói trong điều kiện bình 
thường, Ấn Độ từng sản xuất 900 tấn oxy y tế lỏng một ngày. Giờ khi nhu cầu tăng lên, 

Ấn Độ đã tăng sản lượng oxy y tế lên gấp hơn 10 lần. 

ĐỌC THÊM 

 
o Đền 

Akshardham 

o Tiếp tục cấp 
thị thực du lịch 

đến Ấn Độ  

o Ứng dụng 
Chính thức về 
thị thực Ấn Độ: 
Su-Swagatam 

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 

 

o Chương trình 
Khuyến khích 
Liên kết Sản 
xuất (PLI) có 

tiềm năng thúc 
đẩy Sản xuất 
và Xuất khẩu 
của Ấn Độ  

o Chính phủ 
công bố Tập 
đoàn Tata 

thắng thầu 
mua cổ phần 

Air India 

o Kinh tế Ấn Độ 
dự kiến tăng 
trưởng 9,5% 
năm 2021 và 

8,5% vào năm 
2022 

CÂU CHUYỆN 

TĂNG TRƯỞNG 

https://twitter.com/PIB_India/status/1447543015816396801
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1764148
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1761697


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy bay không người lái 'Sản xuất tại Ấn Độ' lần đầu tiên  

vận chuyển vắc xin Covid-19  

 

Trong một sự kiện đánh dấu cam kết của Chính phủ Ấn 
Độ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tới 

từng công dân của đất nước, ông Mansukh   Mandaviya, 
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình đã giới thiệu Máy 
bay không người lái Phản hồi và Tiếp nhận (i-Drone) 
của Hội đồng Nghiên cứu Y t  ế Ấn Độ (ICMR) ở vùng 
Đông Bắc Ấn Độ. Đây là một mô hình vận chuyển nhằm 
đảm bảo vắc xin có thể đến được với tất cả mọi người. 
Bộ trưởng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên một máy bay 

không người lái "Sản xuất tại Ấn Độ" được sử dụng ở 
Nam Á để vận chuyển vắc xin COVID trên không với 
khoảng cách 15km trong 12-15 phút.  

  ĐỌC THÊM 

Tập trận Hàng hải Đa phương Malabar 2021 - Giai đoạn II tại Vịnh Bengal 

Hải quân Ấn Độ đã tham gia Giai đoạn hai của Cuộc tập trận Hàng hải Đa phương Malabar 
cùng với Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Hoa 
Kỳ. Cuộc tập trận được tiến hành tại Vịnh Bengal ngày 12 - 15 tháng 10. Giai đoạn đầu 
của cuộc tập trận được tiến hành tại Biển Phillipines ngày 26 - 29 tháng 8. 

Giai đoạn hai của cuộc tập trận được xây dựng dựa trên sức mạnh tổng hợp, sự phối 

hợp và khả năng tương tác được phát triển trong Giai đoạn đầu của cuộc tập trận và tập 
trung vào các bài tập tác chiến trên mặt nước và chống tàu ngầm tiên tiến, khả năng 
điều khiển tàu biển và tập trận bắn đạn thật. 

Tập trận Malabar lần thứ 25 này phản ánh cam kết của các nước tham gia đó là ủng hộ 
một khu vực Ấn Độ Dương –Thái Bình Dương tự do, mở, bao trùm cũng như một trật tự 
quốc tế dựa trên luật lệ. 

ĐỌC THÊM 

Hội nghị Kinh doanh Ấn Độ-ASEAN  

Hội nghị Kinh doanh Ấn Độ-ASEAN được tổ chức vào 
ngày 7 tháng 10 bởi Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ 
(CII) và Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Trong phát biểu của 
mình tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ 

S. Jaishankar lưu ý rằng mối quan hệ của Ấn Độ với 
ASEAN bắt nguồn từ lịch sử, địa lý và văn hóa. 
ASEAN là một trong những trung tâm chính trong 
quan hệ kinh tế toàn cầu của Ấn Độ. Khi quan hệ 
hợp tác phát triển trong 25 năm qua, các khía cạnh 

và lĩnh vực hợp tác mới đã xuất hiện. Trong hai năm vừa rồi, hai bên đã tập trung mạnh 
mẽ vào bốn lĩnh vực trong hợp tác kinh doanh quốc tế, đó là chuỗi cung ứng linh hoạt 

và tự chủ, an ninh y tế, kỹ thuật số để phát triển, và phục hồi xanh và bền vững. 

Đại sứ Pranay Verma cũng tham gia sự kiện này và phát biểu về những cơ hội mới nổi 
cho hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trong các lĩnh vực mới nổi. 

 

 

o Đại sứ thăm 
tỉnh Yên Bái 
ngày 2 tháng 
10 

o Đại sứ quán kỷ 
niệm Gandhi 

Jayanti - 2021 

o Hội thảo quốc 
tế về "Kết nối 
Văn hóa - Văn 
minh giữa 

ASEAN và Ấn 
Độ" 

o Đại sứ gặp các 
cơ quan truyền 
thông hàng 
đầu Việt Nam 

o Hội thảo về Kết 

nối Phật giáo 

Ấn Độ-Việt 
Nam 

GÓC SỨ QUÁN & 

HOẠT ĐỘNG 

SONG PHƯƠNG 

https://pib-gov-in.translate.goog/PressReleasePage.aspx?PRID=1760806&_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=1762720&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=nui
https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/34351/Remarks_by_the_External_Affairs_Minister_at_the_inaugural_session_of_the_India_ASEAN_Business_Summit_October_07_2021
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4501438173255831
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4476179632448352&__cft__%5b0%5d=AZWeRhIyq1CJdVOTgWiNWxmhADNDN3Lblfyhck-YxW8Rx6p9E7vpOr3446OIlfwZm__2qla0q4YreYogjLFF4bN_d4vpGVq58wbuQZenjZ_fGWCy_U3BqHPBRyRDmpHTD8K6GDzTqNYtmeY8i1xd7Ohj&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4476179632448352&__cft__%5b0%5d=AZWeRhIyq1CJdVOTgWiNWxmhADNDN3Lblfyhck-YxW8Rx6p9E7vpOr3446OIlfwZm__2qla0q4YreYogjLFF4bN_d4vpGVq58wbuQZenjZ_fGWCy_U3BqHPBRyRDmpHTD8K6GDzTqNYtmeY8i1xd7Ohj&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4511565268909788&__cft__%5b0%5d=AZV5vHwW56ItQcw9Cokd5oPWz6HJF1Dv9shWI8HHnGoFdpkHejpqKIfhH2feXpL3o-G4BwDS1hnSDQgdDvbMbJM_bkLjZdyx7MZ6M30XwlXczYvsR7LttxjG1rIEsyfZdRIlVXga5lF-NF3gi7PYZfLu&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4511565268909788&__cft__%5b0%5d=AZV5vHwW56ItQcw9Cokd5oPWz6HJF1Dv9shWI8HHnGoFdpkHejpqKIfhH2feXpL3o-G4BwDS1hnSDQgdDvbMbJM_bkLjZdyx7MZ6M30XwlXczYvsR7LttxjG1rIEsyfZdRIlVXga5lF-NF3gi7PYZfLu&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4511565268909788&__cft__%5b0%5d=AZV5vHwW56ItQcw9Cokd5oPWz6HJF1Dv9shWI8HHnGoFdpkHejpqKIfhH2feXpL3o-G4BwDS1hnSDQgdDvbMbJM_bkLjZdyx7MZ6M30XwlXczYvsR7LttxjG1rIEsyfZdRIlVXga5lF-NF3gi7PYZfLu&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4511565268909788&__cft__%5b0%5d=AZV5vHwW56ItQcw9Cokd5oPWz6HJF1Dv9shWI8HHnGoFdpkHejpqKIfhH2feXpL3o-G4BwDS1hnSDQgdDvbMbJM_bkLjZdyx7MZ6M30XwlXczYvsR7LttxjG1rIEsyfZdRIlVXga5lF-NF3gi7PYZfLu&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4508897835843198&__cft__%5b0%5d=AZVjCowyVGmt9OW7UNv8Myzz8adEgBjadf5GHnburQygf-aBgVjgq7L0r58_-Bi_SVb7N2KsxvGhQOFOcQqze2daNe2IvDfwA5eCQ1jYH9P2l-moyMYVyN2rmFzKRONltLcbC3W8twjLXP3hgNwrcR1N&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4508897835843198&__cft__%5b0%5d=AZVjCowyVGmt9OW7UNv8Myzz8adEgBjadf5GHnburQygf-aBgVjgq7L0r58_-Bi_SVb7N2KsxvGhQOFOcQqze2daNe2IvDfwA5eCQ1jYH9P2l-moyMYVyN2rmFzKRONltLcbC3W8twjLXP3hgNwrcR1N&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4508897835843198&__cft__%5b0%5d=AZVjCowyVGmt9OW7UNv8Myzz8adEgBjadf5GHnburQygf-aBgVjgq7L0r58_-Bi_SVb7N2KsxvGhQOFOcQqze2daNe2IvDfwA5eCQ1jYH9P2l-moyMYVyN2rmFzKRONltLcbC3W8twjLXP3hgNwrcR1N&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4508897835843198&__cft__%5b0%5d=AZVjCowyVGmt9OW7UNv8Myzz8adEgBjadf5GHnburQygf-aBgVjgq7L0r58_-Bi_SVb7N2KsxvGhQOFOcQqze2daNe2IvDfwA5eCQ1jYH9P2l-moyMYVyN2rmFzKRONltLcbC3W8twjLXP3hgNwrcR1N&__tn__=-R
https://amritmahotsav.nic.in/
https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) có tiềm năng thúc đẩy 

Sản xuất và Xuất khẩu của Ấn Độ  

Chính phủ trung ương Ấn Độ đã giới thiệu Chương trình 
Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) vào tháng 3 năm 

2020 để đưa Ấn Độ trở thành một đối thủ cạnh tranh trên 
thị trường toàn cầu và thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu trong 
nước. Chương trình PLI mời các công ty nước ngoài thành 
lập đơn vị tại Ấn Độ nhưng cũng nhằm mục đích khuyến 
khích các công ty địa phương thành lập hoặc mở rộng các 
đơn vị sản xuất hiện có, tạo thêm việc làm và giảm phụ 
thuộc vào nhập khẩu. 

Chương trình ban đầu được thiết kế cho năm tài chính (TC) 
2020 đối với một số ngành công nghiệp chọn lọc như sản 

xuất điện thoại di động và thiết bị đi kèm, nguyên liệu dược phẩm và thiết bị y tế. Trong 
năm TC 2020, chương trình này đã mang lại lợi ích cho khoảng 150 đơn vị sản xuất, tạo 
doanh thu gia tăng là 6,1 tỷ USD và cho thấy tiềm năng bổ sung thêm việc làm trong 
tám năm tới. Do đó, chương trình đã được mở rộng để hỗ trợ thêm 10 lĩnh vực "nổi trội" 

để thúc đẩy nền kinh tế và khả năng tự cường của Ấn Độ. Sáng kiến này được công bố 
bởi Bộ trưởng Tài chính Bà Nirmala Sitharaman trong Gói Kích thích Ấn Độ Tự cường 3.0 
cho năm TC20–21, với mức phân bổ ước tính là 20,1 tỷ USD trong 5 năm. 

ĐỌC THÊM 

Chính phủ công bố Tập đoàn Tata thắng thầu mua cổ phần Air India 

Ủy ban Nội các về các vấn đề kinh tế (CCEA) đã 

chấp thuận mức thầu cao nhất của công ty 

Talace, một công ty con thuộc sở hữu của công 
ty Tata Sons để bán 100% vốn cổ phần của 
Chính phủ Ấn Độ tại hãng hàng không Air India 
với giá 180 tỷ rupee (2,4 tỷ USD), cùng với vốn 
cổ phần của Air India tại Air India Express và 
Công ty TNHHTN Dịch vụ Sân bay Air India 

SATS. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 
12 năm 2021. Thứ trưởng Bộ trưởng Hàng 
không Dân dụng Ấn Độ Rajeev Bansal cũng đảm 
bảo rằng Tata sẽ giữ lại tất cả nhân viên trong 
thời hạn một năm. 

Thủ tướng Narendra Modi ngày 20 tháng 10 

nhận xét rằng bước đi này sẽ giúp ngành hàng 
không của đất nước vận hành một cách chuyên 
nghiệp và ưu tiên sự thuận tiện và an toàn. Ông 

nói thêm rằng việc thoái vốn của Air India sẽ 
mang lại nguồn năng lượng mới cho lĩnh vực 
hàng không và một quyết định tương tự đã được thực hiện để mở không phận quốc 
phòng trong nước cho mục đích dân dụng, giúp giảm khoảng cách và thời gian di chuyển 

của một số chặng bay. 

ĐỌC THÊM 

Kinh tế Ấn Độ dự kiến tăng trưởng  

9,5% năm 2021 và 8,5% vào năm 2022 

Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới 

nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ấn Độ dự 
kiến sẽ tăng trưởng 9,5% vào năm 2021 và 
8,5% vào năm 2022, giữ vững vị trí nền kinh 

tế phát triển nhanh nhất. 

XEM THÊM 

https://www.ibef.org/research/case-study/production-linked-incentive-pli-scheme-potential-to-boost-to-india-s-manufacturing-and-exports
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1762146
https://twitter.com/i/web/status/1448561483823017989
https://www.mygov.in/
https://www.mea.gov.in/
https://www.makeinindia.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đền Akshardham  

 

Giữ Kỷ lục Guinness Thế giới là ngôi đền Hindu toàn diện lớn nhất thế giới, quần thể đền 
Akshardham ở New Delhi là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Ngôi đền cao 42,6m, 

rộng khoảng 91m, có 234 cây cột được chạm trổ tinh xảo, cùng với 9 mái vòm được tô 
điểm công phu. Khuôn viên ngôi đền lưu giữ khoảng 20.000 bức tượng của các vị thần 
Hindu, và điện thờ chính thờ Đấng Swaminarayan. Một bức tượng cao khoảng 3m của 
ông được đặt dưới mái vòm trung tâm. Điều thú vị là mỗi bức tượng ở Akshardham đều 
được đúc từ năm loại kim loại gọi là panch-dhaatu. Nơi này cũng chứa 148 bức tượng 
voi nặng hơn 3.000 tấn. 

ĐỌC THÊM 

Tiếp tục cấp thị thực du lịch đến Ấn Độ 

Chính phủ Ấn Độ đã thông báo nối lại việc cấp thị thực du lịch đến Ấn Độ chi tiết như 
sau: 

(i) Công dân nước ngoài dự định đến Ấn Độ với mục đích du lịch sẽ được phép nhập 
cảnh vào Ấn Độ bằng Thị thực Du lịch Điện tử/Thị thực Du lịch thông qua các chuyến 

bay trọn gói (charter flight - chỉ dành cho du lịch theo nhóm) từ ngày 15 tháng 10 năm 
2021; và 

(ii) Tất cả các công dân nước ngoài dự định đến Ấn Độ với mục đích du lịch sẽ được phép 
nhập cảnh vào Ấn Độ từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. 

500.000 Thị thực Du lịch đầu tiên sẽ được cấp miễn phí và chỉ áp dụng một lần đối với 
mỗi khách du lịch. 

ĐỌC THÊM 

Ứng dụng Chính thức về thị thực Ấn Độ: Su-Swagatam 

Bộ Nội vụ, Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt một ứng 
dụng chính thức cho các vấn đề liên quan đến thị 

thực Ấn Độ tên là “Su-Swagatam” nhằm cung cấp 
một ứng dụng di động thống nhất tạo thuận tiện 

cho những công dân nước ngoài có kế hoạch đến 
thăm Ấn Độ. Mục tiêu chính của ứng dụng là tạo 
điều kiện thuận lợi cho du khách xin thị thực Ấn Độ 
ở nước ngoài và tiếp nhận các dịch vụ liên quan đến 
thị thực tại Ấn Độ trong thời gian lưu trú của họ. 
Ứng dụng sẽ phổ biến thông tin liên quan đến thị 
thực Ấn Độ tới các đối tượng và được thiết kế với 

cách tiếp cận tổng thể là tạo điều kiện thuận lợi cho 
Du khách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
cho mọi vấn đề, từ việc 
xin thị thực Ấn Độ đến 

khám phá Văn hóa, Di sản Ấn Độ, Triển vọng Kinh doanh, 
Điều trị Y tế, Giáo dục, Dịch vụ Khẩn cấp và Yoga/Tâm linh 

ở Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

Click 

here 

https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/delhi/akshardham.html
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4514484715284510
https://www.indembassyhanoi.gov.in/page/su-swagatam/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nic.ivfrt.visitindia&hl=en&gl=US
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://little-guru.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại sứ thăm tỉnh Yên Bái ngày 2 tháng 10   

Nằm trong các sự kiện kỷ niệm đánh dấu 
ngày sinh của Mahatma Gandhi, kỷ niệm 75 

năm Ngày Độc lập của Ấn Độ và kỷ niệm 50 
năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
Ấn Độ và Việt Nam, Đại sứ Pranay Verma 
đã đến thăm tỉnh Yên Bái để dự Lễ Trồng 
cây vào ngày 2 Tháng 10. Tổng số 125 cây 
Giáng Hương (tên khoa học là Pterocarpus 
Macrocarpus Kurs) đã được trồng. Đại sứ 

mô tả việc trồng cây là biểu tượng của tình 
hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam để nhiều thế hệ 
sau này chứng kiến và là dấu ấn của hợp 

tác giữa hai nước trong việc bảo vệ môi trường và cũng sẽ đóng góp vào Sáng kiến "Vì 
một Việt Nam xanh" của Chính phủ Việt Nam với mục tiêu trồng một tỷ cây xanh vào 
năm 2025. 

Trong chuyến thăm tỉnh Yên Bái, Đại sứ Pranay Verma đã gặp Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức 
Duy và thảo luận sâu rộng về quan hệ hợp tác giữa hai nước và các cơ hội trong tương 
lai giữa Ấn Độ và Yên Bái trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn 
hóa. 

Trong chuyến thăm, Đại sứ quán cũng đã ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Biên bản ghi nhớ 
về tài trợ của Ấn Độ để xây dựng kênh thủy lợi ở huyện Văn Chấn trong chương trình 
Dự án Tác động nhanh (QIP) của Chính phủ Ấn Độ. Kênh nội đồng sẽ tưới cho 20 ha đất 

nông nghiệp và mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1500 gia đình. Các dự án QIP ở cấp cơ 
sở của Ấn Độ hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam.  

Đại sứ quán kỷ niệm Gandhi Jayanti - 2021 

Để kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, Đại sứ quán 
Ấn Độ và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ chức hội 
thảo trực tuyến về “Triết học Gandhi và giải pháp cho tương lai 

bền vững” vào ngày 2 tháng 10. Hai chuyên gia - diễn giả nổi 
tiếng thế giới về triết học Gandhi đến từ Ấn Độ, Tiến sĩ Shobhana 
Radhakrishna và Tiến sĩ Phan Anh Tú từ Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh - được mời làm Diễn giả. 
Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, Ngài M.K. Lekgoro là Khách mời Đặc 
biệt. Trong bài phát biểu của mình, ông đã trình bày một cách 

hấp dẫn về ảnh hưởng sâu rộng của Mahatma Gandhi đối với xã 
hội Nam Phi và các cuộc đấu tranh chống thực dân và chống phân biệt chủng tộc của 
đất nước này. 

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma 
đã nói về tầm quan trọng ngày càng tăng của triết 

lý Mahatma Gandhi trong việc giải quyết vô số thách 
thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay và 

trong việc đảm bảo tương lai bền vững của nó. 
Trong hội thảo trực tuyến, Đại sứ Pranay Verma 
cũng đã công bố bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Hind 
Swaraj” của Tiến sĩ Lê Thị Hằng Nga đến từ Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.   

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4479499112116404&__cft__%5b0%5d=AZVJinx45ddXNIwiBfxr6Num9LPlYLDljiyT3IeDpkD7748csZ3ml2VCCDqgNRvSLAXaDeLHEsdha7Bsb3d41vxYxLsArQq61EV4w-Ds1ih1GhACxrUl50-Lzlk2m08VKjFlY3t7M-PCFGd37D_L6op9&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4476179632448352&__cft__%5b0%5d=AZWeRhIyq1CJdVOTgWiNWxmhADNDN3Lblfyhck-YxW8Rx6p9E7vpOr3446OIlfwZm__2qla0q4YreYogjLFF4bN_d4vpGVq58wbuQZenjZ_fGWCy_U3BqHPBRyRDmpHTD8K6GDzTqNYtmeY8i1xd7Ohj&__tn__=-R
https://www.ibef.org/
https://www.investindia.gov.in/
https://www.fieo.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế về "Kết nối Văn hóa - Văn minh giữa ASEAN và Ấn Độ" 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, 
Tiến sĩ Rajkumar Ranjan Singh đã cùng 
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Ngài 
Nguyễn Quốc Dũng tham dự phiên khai 

mạc của Hội thảo "Kết nối Văn hóa - Văn 
minh giữa ASEAN và Ấn Độ" lần thứ ba 
được tổ chức vào ngày 7 tháng 10. Hội 
thảo trực tuyến này được tổ chức dưới sự 
phối hợp của Trung tâm ASEAN-Ấn Độ 
thuộc Viện Thông tin và Nghiên cứu các 
nước đang phát triển của Ấn Độ (RIS) và 

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á 
(VIISAS) thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS). Hội thảo đã mang lại một nền 
tảng tuyệt vời cho các chuyên gia lỗi lạc và học giả đến từ Ấn Độ, Việt Nam và các nước 
ASEAN khác cùng nhau tìm hiểu các mối liên hệ văn minh lâu đời của Ấn Độ với Đông 

Nam Á cũng như mối liên hệ sâu sắc trong quan hệ đương đại giữa Ấn Độ và các đối tác 
ASEAN. 

Đại sứ gặp các cơ quan truyền thông hàng đầu Việt Nam 

 

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc gặp với lãnh đạo ba cơ quan truyền thông hàng đầu 
của Việt Nam - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Ông Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Ông Đỗ Tiến Sỹ; và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Bà Vũ 
Việt Trang. 

Trong các cuộc tiếp xúc này, Đại sứ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi 
cơ quan thông tấn và truyền thông hàng đầu của Việt Nam trong việc phát triển quan 
hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác và 
trao đổi, trong bối cảnh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

Ấn Độ-Việt Nam vào năm 2022 và kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập của Ấn Độ. 

Hội thảo về Kết nối Phật giáo Ấn Độ-Việt Nam 

Là một phần của lễ kỷ niệm 75 năm ngày Độc 
lập và chuỗi sự kiện về Kết nối Phật giáo Ấn Độ 
- Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ và Trung tâm 
Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội đã tổ 

chức hội thảo trực tuyến về “Ảnh hưởng của 
Phật giáo Ấn Độ đối với Việt Nam” vào ngày 11 
tháng 10 năm 2021. Trong bài phát biểu khai 
mạc, Đại sứ Pranay Verma đã nhấn mạnh mối 
quan hệ Phật giáo của Ấn Độ với Việt Nam có 
từ hơn 2000 năm trước và liên kết này trong 

tăng cường quan hệ đương đại giữa hai nước. 
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, 
Người được trao giải thưởng Padma Shree, và Tiến sĩ Karam Tej Singh Sarao, một học 
giả lỗi lạc về Phật học từ Đại học Delhi đã trình bày những góc nhìn học thuật về chiều 
sâu và đặc điểm của mối liên kết văn minh giữa Ấn Độ và Việt Nam xoay quanh Phật 
giáo và vai trò ưu việt của nó là cầu nối giữa hai nền văn hóa Ấn Độ và Việt Nam. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4511565268909788&__cft__%5b0%5d=AZV5vHwW56ItQcw9Cokd5oPWz6HJF1Dv9shWI8HHnGoFdpkHejpqKIfhH2feXpL3o-G4BwDS1hnSDQgdDvbMbJM_bkLjZdyx7MZ6M30XwlXczYvsR7LttxjG1rIEsyfZdRIlVXga5lF-NF3gi7PYZfLu&__tn__=-R
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