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Giải thưởng Padma 2021 

Giải thưởng Padma là một trong những giải thưởng dân sự cao quý nhất của Ấn Độ. Giải 

thưởng được công bố hàng năm và được trao theo ba hạng mục: Padma Vibhushan 
(cống hiến đặc biệt xuất sắc), Padma Bhushan (cống hiến xuất sắc cấp cao) và Padma 

Shri (cống hiến xuất sắc). Trong những năm qua, Giải thưởng Padma đã thực sự trở 
thành Giải thưởng của Người dân, tôn vinh cống hiến phi thường của những người bình 
dân và công nhận những đóng góp to lớn của họ cho cộng đồng địa phương và cho sự 
phát triển của Ấn Độ. Năm nay, Tổng thống Ấn Độ trao 119 Giải thưởng Padma bao 
gồm 7 Giải Padma Vibhushan, 10 Giải Padma Bhushan và 102 Giải Padma Shri, trong 
các cá nhân nhận giải, có 29 người phụ nữ, 1 người chuyển giới, 10 người nước ngoài/Ấn 
kiều sinh sống ở nước ngoài và 16 người đã khuất. Năm 2018, Thượng tọa Thích Đức 

Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã trở thành người nhận 
Giải thưởng Padma Shri đầu tiên của Việt Nam. 

Một vài cá nhân nhận giải năm nay: 
   

Tấm gương làm nông 
hữu cơ 106 tuổi 

Pappammal 

Harekala Hajabba, người 
bán hoa quả rong đã dành 

số tiền kiếm được cho công 
tác giáo dục của làng mình 

“Bách khoa toàn thư 
về Rừng” 72 tuổi  

Tulasi Gowda 

ĐỌC THÊM 

Tham vấn Chính trị và Đối thoại Chiến lược Ấn Độ-Việt Nam  

Vòng Tham vấn Chính trị lần thứ 11 và Đối 
thoại Chiến lược lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao 
Ấn Độ và Việt Nam đã được tổ chức trực 

tuyến giữa Bà Riva Ganguly Das, Thứ trưởng 
(phương Đông), Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Thứ 
trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc 
Dũng vào ngày 12 tháng 11. Hai bên đã 
đánh giá những bước phát triển gần đây 
trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam theo tinh thần của “Tầm 
nhìn chung vì Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân” mà Thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam 

thông qua trong Hội nghị Cấp cao trực tuyến vào tháng 12 năm 2020 và Kế hoạch Hành 
động 2021-2023 được Ngoại trưởng hai bên ký kết. Hai bên bày tỏ hài lòng với động 
lực bền vững trong quan hệ song phương nhiều mặt, bất chấp sự gián đoạn do đại dịch 

COVID-19 gây ra, với các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên qua nền tảng trực tuyến. 
Hai bên cũng thảo luận chương trình hợp tác trong tương lai, bao gồm giao lưu cấp cao 
và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam vào năm 2022. 

ĐỌC THÊM 
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WHO và Việt Nam Phê duyệt Vắc xin COVAXIN của Ấn Độ 

Vào ngày 3 tháng 11, WHO đã cho 
phép sử dụng khẩn cấp vắc xin 
COVAXIN do công ty Bharat 
Biotech của Ấn Độ phát triển. 

COVAXIN được khuyến nghị cho 
tất cả các nhóm tuổi từ 18 trở lên 
và có hiệu quả chống lại COVID-
19 ở mức 78%. Vắc xin này rất 
phù hợp với các nước có thu nhập 
thấp và trung bình do điều kiện 
bảo quản đơn giản. Theo Bộ 

trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh 
Mandaviya, cho đến nay, Covaxin 
đã được khoảng 100 quốc gia công nhận. Ngày 10 tháng 11, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã 
cấp phép sử dụng khẩn cấp cho COVAXIN tại Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 

Thủ tướng Giới thiệu Hai Sáng kiến lấy Khách hàng làm Trung tâm của  

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ 

Thủ tướng Narendra Modi vào ngày 12 tháng 11 đã giới 
thiệu trực tuyến hai sáng kiến đổi mới lấy khách hàng 
làm trung tâm của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI): 
Chương trình Bán lẻ Trực tiếp và Chương trình Thanh tra 
Tích hợp của RBI. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho 

biết các chương trình này sẽ mở rộng phạm vi đầu tư tại 
Ấn Độ và giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường vốn dễ 
dàng hơn, an toàn hơn. Chương trình Bán lẻ Trực tiếp đã 
mang lại cho các nhà đầu tư nhỏ trong nước một phương 

tiện đầu tư đơn giản và an toàn vào chứng khoán chính 
phủ. Tương tự, “Hệ thống Thanh tra Toàn quốc” đã thành 
hình trong lĩnh vực ngân hàng với Chương trình Thanh 

tra Tích hợp. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải lấy công 
dân của đất nước làm trọng tâm và tiếp tục củng cố lòng 

tin của các nhà đầu tư. Ông tin tưởng rằng RBI sẽ tiếp tục củng cố bản sắc mới của Ấn 
Độ như một điểm đến thân thiện với các nhà đầu tư.  

ĐỌC THÊM 

Mỹ trở thành Thành viên thứ 101 của Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế 

Trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng 
năng lượng mặt trời trên phạm vi 
toàn cầu, John Kerry, Đặc phái viên 
của Tổng thống Mỹ về Biến đổi Khí 

hậu đã thông báo tại Hội nghị 
COP26 vào ngày 10 tháng 11 rằng 

Mỹ đã gia nhập Liên minh Năng 
lượng Mặt trời Quốc tế (ISA) với tư 
cách là một quốc gia thành viên. Mỹ 
trở thành quốc gia thứ 101 ký thỏa 
thuận khung của ISA để xúc tác quá 
trình chuyển đổi năng lượng toàn 

cầu thông qua phương pháp tiếp cận 
dựa vào năng lượng mặt trời. Hoan 
nghênh Mỹ trở thành thành viên thứ 101 của ISA, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến 
đổi khí hậu Ấn Độ, ông Bhupender Yadav nói rằng động thái này sẽ củng cố ISA và thúc 
đẩy các hành động trong tương lai nhằm cung cấp nguồn năng lượng sạch cho thế giới. 
Việc thành lập ISA đã được Thủ tướng Narendra Modi và cựu Tổng thống Pháp Francois 
Hollande công bố vào năm 2015 tại COP-21 ở Paris. Thủ tướng Narendra Modi hoan 

nghênh Mỹ tham gia ISA và nói rằng bước đi này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Liên minh 
trong nhiệm vụ chung là khai thác năng lượng mặt trời cho một hành tinh bền vững. 

ĐỌC THÊM 
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Ấn Độ Thử nghiệm Thành công 

Vũ khí Phòng không Thông minh Nội địa 

Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng (DRDO) và Lực lượng Không quân Ấn Độ 
(IAF) đã phối hợp thực hiện hai cuộc bay thử nghiệm của hệ thống vũ khí phòng không 
thông minh nội địa. Vũ khí này được một máy bay của Không quân Ấn Độ phóng từ dãy 

Chandan bang Rajasthan vào ngày 28 tháng 10 và ngày 3 tháng 11. Cấu hình điện 
quang của hệ thống được trang bị công nghệ quan trắc hồng ngoại (Imaging Infra-Red), 
có thể nâng cao khả năng tấn công chính xác của vũ khí này. Trong cả hai cuộc thử 
nghiệm, vũ khí đã phóng trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Hệ thống được thiết kế 
cho phạm vi hoạt động tối đa 100 km. Tất cả các mục tiêu đều đạt. 

ĐỌC THÊM 

Sứ mệnh thám hiểm đại dương có người lái đầu tiên và độc đáo của Ấn Độ 
“Samudrayan” 

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Ấn Độ, 
Tiến sĩ Jitendra Singh vào ngày 29 tháng 10 
đã khởi động Sứ mệnh Thám hiểm Đại 
dương có người lái đầu tiên của Ấn Độ - 

Samudrayan tại Chennai. Bộ trưởng cho biết 
công nghệ hiện đại này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi giúp Bộ Khoa học Trái đất trong 
việc thăm dò sâu dưới đại dương đối với các 
tài nguyên phi sinh vật như các nốt mangan 
đa kim, khí hydrat, vỏ sunfua và coban thủy 
nhiệt nằm ở độ sâu từ 1000 đến 5500 mét. 

Với Sứ mệnh Thám hiểm Đại dương độc đáo 
này, Ấn Độ cùng các quốc gia phát triển như 
Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp và Trung Quốc là 
những nước có phương tiện dưới nước để 

thực hiện các hoạt động dưới biển. 

ĐỌC THÊM 

 

 

Ngành chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ 

Ngành chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ bao gồm 
bệnh viện, thiết bị y tế, thử nghiệm lâm sàng, 
thuê dịch vụ ngoài, y tế từ xa, du lịch y tế, 

bảo hiểm sức khỏe và thiết bị y tế. Ngành này 
đang phát triển với tốc độ chóng mặt nhờ vào 
việc tăng cường phạm vi phủ sóng, dịch vụ và 
tăng chi tiêu của các nhà đầu tư công và tư 

nhân. Thị trường chăm sóc sức khỏe Ấn Độ dự 
kiến sẽ đạt 372 tỷ USD vào năm 2022 với tỷ 
lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 39%. 

Ngành công nghiệp bệnh viện ở Ấn Độ, chiếm 
80% thị trường chăm sóc sức khỏe, đang 
chứng kiến nhu cầu đầu tư lớn từ các nhà đầu 
tư toàn cầu cũng như trong nước. Ngành này 
dự kiến đạt 132 tỷ USD vào năm 2023 từ mức 
61,8 tỷ USD năm 2017; và tăng trưởng với tốc 

độ CAGR là 16-17%. 

Ấn Độ cũng có Chương trình Bảo hiểm Y tế lớn nhất thế giới (Ayushman Bharat) do 
chính phủ hỗ trợ đang cung cấp dịch vụ cho hơn 500 triệu người dân Ấn Độ. Hơn 70.000 
trung tâm Ayushman Bharat được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cơ bản gần nhà. 

ĐỌC THÊM 

CÂU CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG CỦA ẤN ĐỘ 
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Báo cáo Đánh giá Kinh tế Hàng tháng của Ấn Độ 

Báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Bộ 
Tài chính Ấn Độ cho tháng 10 năm 2021 ghi 
nhận rằng Ấn Độ đang trên đà trở thành nền 
kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. 

Báo cáo cho biết chiến dịch tiêm vắc xin 
COVID-19 của Ấn Độ liên tiếp vượt qua các 
mốc quan trọng và sự khởi sắc của các lễ hội 
đã mang lại tín hiệu lạc quan cho sự phục hồi 
kinh tế của Ấn Độ. Chiến lược Ấn Độ Tự 
cường bao gồm các cải cách cơ cấu lớn tiếp 
tục đóng một vai trò quan trọng trong việc 

định hình sự phục hồi kinh tế của Ấn Độ, thông qua việc báo hiệu các cơ hội kinh doanh 
và mở rộng các kênh chi tiêu. Được trang bị các động lực tăng trưởng vĩ mô và vi mô 
cần thiết, đây là giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư của Ấn Độ để bắt đầu và thúc đẩy 
sự phục hồi của nước này trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. 

ĐỌC THÊM 

Ấn Độ ghi nhận các giao dịch UPI cao 
nhất từ trước đến nay trong tháng 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ đã ghi nhận số lượng giao dịch trên 
Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) cao 
nhất từ trước đến nay vào tháng 10 năm 
2021 ở mức 100 tỷ USD. Mức tăng trưởng 

kỷ lục trong các giao dịch UPI tiếp tục thúc 
đẩy việc chấp nhận thanh toán số ở Ấn Độ 
bằng cách giúp người dân ở nơi xa xôi nhất 
có thể chuyển tiền tức thì một cách dễ 
dàng và an toàn.  

Ấn Độ giữ vững vị trí trong Top 10 Chỉ 
số Hiệu suất Biến đổi Khí hậu Toàn cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ vẫn giữ vững vị trí trong danh sách 
10 quốc gia có thành tích tốt nhất trong 

Chỉ số Hiệu suất Biến đổi Khí hậu toàn cầu 
(CCPI) do Tổ chức Germanwatch công bố. 

 

 

 

Sravasti 

 

 

 

 

 

 

Thành phố cổ kính Sravasti là trung tâm hành hương lớn của Phật giáo và thu hút một 
lượng lớn tín đồ từ nước ngoài. Trải dài dọc theo bờ sông Rapti, thành phố từng là thủ 
đô của vương quốc Kosala, được cai trị bởi vua Pasenadi - một đệ tử của Đức Phật. Điểm 
thu hút khách du lịch nhất ở thành phố cổ kính này là Bảo tháp Phép màu, nơi Đức Phật 

được cho là đã dành thời gian của mình sau khi giác ngộ. Các bài thuyết pháp và giáo 
lý của Đức Phật đã khiến Sravasti trở thành một trung tâm quan trọng cho việc học Phật 
pháp. 

ĐỌC THÊM 

INCREDIBLE INDIA 

 
 

INDIA 

https://dea.gov.in/sites/default/files/October%202021_0.pdf
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/ayodhya/sravasti.html
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mygov.in/
https://www.investindia.gov.in/


 

 

Đại sứ gặp Chủ nhiệm Ủy ban Đối 
ngoại của Quốc hội  

Đại sứ Pranay Verma đã có cuộc gặp với 
Ngài Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối 

ngoại Quốc hội Việt Nam, vào ngày 15 
tháng 11 và thảo luận về những cuộc trao 
đổi đang diễn ra cũng như trong tương lại 
giữa Quốc hội Ấn Độ và Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 

 

 

Đại sứ thăm Hội đồng Lý luận và Phê 
bình Văn học và Nghệ thuật Trung 

ương Việt Nam   

Đại sứ Pranay Verma đã đến thăm Hội 
đồng Lý luận và Phê bình Văn học và Nghệ 
thuật Trung ương Việt Nam vào ngày 12 
tháng 11 và có buổi nói chuyện với Chủ 
tịch Hội đồng, ông Nguyễn Thế Kỷ, thảo 

luận về một số đề xuất nhằm thúc đẩy giao 
lưu văn học và nghệ thuật giữa Ấn Độ và 
Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc 
lập của Ấn Độ và kỷ niệm 50 năm Quan hệ 
ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam vào năm 2022. 

XEM THÊM 

Đại sứ phát biểu trước các Học giả Việt Nam   

Đại sứ Pranay Verma đã được Viện Nghiên cứu 
Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS) thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) mời 
phát biểu với các học giả về 5 năm Quan hệ 
Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam 

vào ngày 2 tháng 11. VIISAS là một trong 
những cơ quan cố vấn hàng đầu của Việt Nam 
tập trung vào các nghiên cứu về Ấn Độ và 
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
quan hệ song phương. Trong phần trình bày 
của mình, Đại sứ đã phân tích những bước 

phát triển chính trong 5 năm qua của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam và đưa ra những khả 

năng cho tương lai, khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 
cũng như trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm ngày Độc lập của Ấn Độ. 

XEM THÊM 

Đại sứ quán tổ chức Thi Đố vui về Phật giáo 

Cuộc thi đố vui về Phật giáo do Đại sứ quán 
Ấn Độ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam (GHPGVN) phát động nhằm nâng cao 
nhận thức và hiểu biết của người dân Việt 
Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ về các điểm đến 
Phật giáo khác nhau tại Ấn Độ và khuyến 
khích họ tới thăm các địa điểm lịch sử này. 
Đại sứ Pranay Verma và Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Hòa Thượng 
Thích Thanh Nhiễu đã cùng chủ trì lễ ra mắt 
cuộc thi tại trụ sở GHPGVN vào ngày 15 
tháng trước sự chứng kiến của truyền thông 

Việt Nam. Cuộc thi sẽ dành cho tất cả công dân Việt Nam và được thực hiện theo ba 
vòng. Ba người chiến thắng cuối cùng sẽ được đến thăm Ấn Độ trong một chuyến đi kéo 
dài 5 ngày do Bộ Du lịch, Chính phủ Ấn Độ tài trợ. 

XEM THÊM 

GÓC ĐẠI SỨ QUÁN 

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/IndiaInVietnam/posts/4617587104974270
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4606154752784172
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4583662338366747
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4617734008292913
https://www.ibef.org/
https://little-guru.com/
https://www.makeinindia.com/


Hội thảo trực tuyến “Vòng quanh Thánh tích Phật giáo” tại Ấn Độ  

Nằm trong khuôn khổ sự kiện quảng bá 
du lịch từ Việt Nam tới Ấn Độ, Đại sứ 
quán Ấn Độ phối hợp với Tổng cục Du 
lịch Việt Nam (VNAT), Bộ Du lịch Ấn Độ 

và Văn phòng Du lịch Ấn Độ tại 
Singapore tổ chức hội thảo trực tuyến 
chủ đề Du lịch “Vòng quanh Thánh tích 
Phật giáo” tại Ấn Độ vào ngày 8 tháng 
11. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo 
các công ty du lịch và lữ hành, các hãng 
truyền thông và các chuyên gia du lịch 

đến từ Ấn Độ và Việt Nam. Trong bài 
phát biểu của mình, Đại sứ Pranay 
Verma nhấn mạnh các hoạt động gần đây mà Ấn Độ đã thực hiện để chào đón khách du 
lịch nước ngoài, bao gồm việc mở cửa tất cả các hoạt động du lịch đến Ấn Độ từ ngày 

15 tháng 11 và ra mắt ứng dụng thị thực Ấn Độ “SU-SWAGATAM” như một cơ chế tạo 
điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài. Đại sứ ghi nhận sự quan tâm của các 

du khách Việt Nam đối với di sản Phật giáo ở Ấn Độ. Ông cũng nhấn mạnh các cơ sở mới 
được thành lập để thúc đẩy du lịch quốc tế đến những điểm này, đặc biệt là việc Thủ 
tướng Ấn Độ khánh thành Sân bay Quốc tế Kushinagar vào tháng 10 năm 2021. Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Hà Văn Siêu cũng phát biểu tại sự kiện 
này, ông hoan nghênh sáng kiến của Đại sứ quán và kêu gọi các công ty lữ hành phổ 
biến thêm thông tin về các gói du lịch Phật giáo phù hợp với du khách Việt Nam. 

XEM THÊM 

Đại sứ Tri ân Nhà thơ Tagore tại Bảo tàng Văn học Việt Nam 

Nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 
năm Ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ 
Pranay Verma đã đến thăm Bảo tàng 

Văn học Việt Nam vào ngày 1 tháng 
11 để dâng hoa tại tượng bán thân của 

Nhà thơ Rabindranath Tagore tại Bảo 
tàng. Tháng 11 này đánh dấu kỷ niệm 
10 năm đặt tượng Tagore cũng như kỷ 
niệm 10 năm thành lập Bảo tàng Văn 
học Việt Nam. Tượng bán thân của 
Tagore là bức tượng danh nhân văn 

học nước ngoài đầu tiên được đặt tại 
Bảo tàng Văn học Việt Nam, thể hiện 
sự ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt 
của Việt Nam đối với vị danh nhân. 

ĐỌC THÊM 

Đại sứ quán Kỷ niệm Ngày Y học Cổ truyền Ayurveda 2021 

Nằm trong các sự kiện kỷ niệm 75 năm 
Ngày Độc lập Ấn Độ, Đại sứ quán và Trung 
tâm Văn hóa Swami Vivekananda đã tổ 
chức hội th 

ảo trực tuyến đặc biệt để kỷ niệm ngày Y 
học cổ truyền Ayurveda vào ngày 2 tháng 

11. Từ Ấn Độ, Bác sĩ Ayurveda, Tiến sĩ 
Chandrashekhar đã giới thiệu các khái niệm 
cơ bản của Ayurveda như một hệ thống 
chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ phía Việt 
Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Tâm Thuận, PGĐ Trung tâm Hợp tác Quốc tế Bệnh viện YHCT 
Việt Nam đã trình bày những nét tương đồng giữa hệ thống y học cổ truyền Ấn Độ và 
Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh chủ đề của Ngày 

Ayurveda năm nay - “Ayurveda vì dinh dưỡng” và ghi nhận sự hợp tác quốc tế ngày 
càng tăng trong ngành Ayurveda và ý nghĩa của Ayurveda đối với việc chăm sóc sức 
khỏe toàn diện trong bối cảnh dịch COVID-19.  

XEM THÊM 

https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4592831250783189
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4583572555042392
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4583764458356535
https://www.fieo.org/

