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Ấn Độ Kỷ niệm Ngày Hiến pháp 

Ấn Độ tổ chức kỷ niệm Ngày Hiến pháp vào 

ngày 26 tháng 11 nhằm tôn vinh sự kiện Hội 
đồng Lập hiến thông qua Hiến pháp của Ấn 
Độ vào năm 1949. Lễ kỷ niệm năm nay được 
tổ chức tại Hội trường Trung tâm của Quốc 
hội và có phát biểu của Tổng thống, Phó 
Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện. 
Trong phát biểu của mình, Tổng thống 

Kovind nhấn mạnh rằng Lời Mở đầu của Hiến 
pháp, với chỉ vỏn vẹn 85 từ, đã thể hiện 
những giá trị cốt lõi thúc đẩy Cuộc đấu tranh 
giành Tự do, tầm nhìn của những Người khai 
quốc Ấn Độ, cũng như ước mơ và khát vọng của mọi người dân Ấn Độ. Tổng thống nói 
rằng Lời Mở đầu là trái tim của Hiến pháp, và cốt lõi của nó chứa đựng những giá trị 

nhất định đóng vai trò như một chiếc la bàn đạo đức chỉ lối cho Ấn Độ tới một tương lai 
huy hoàng. Phát biểu nhân sự kiện này, Thủ tướng Modi cho biết Ngày Hiến pháp là 

ngày tôn vinh Quốc hội, nơi nhiều nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã suy nghĩ để soạn thảo 
Hiến pháp cho Ấn Độ. 

Sau bài phát biểu của Tổng thống, cả nước đã cùng 
ông trực tiếp đọc Lời Mở đầu của Hiến pháp. Tổng 
thống cũng đã ra mắt phiên bản số của cuốn “Các 

cuộc tranh luận của Hội đồng Lập hiến”, phiên bản 
số của Hiến pháp Ấn Độ bản Thư pháp, và bản cập 
nhật của Hiến pháp Ấn Độ gồm tất cả các sửa đổi từ 
trước đến nay. Nhân dịp này, tất cả các cán bộ Đại 
sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội cũng đã tham gia buổi Đọc 
Lời Mở đầu của Tổng thống Ấn Độ qua hình thức trực 
tuyến. 

Ngày Hiến pháp được kỷ niệm từ năm 2015 nhằm tôn 

vinh ý nghĩa của cột mốc lịch sử này. 

Tìm hiểu thêm về Hiến 

pháp Ấn Độ 
 

Phó Tổng thống Kêu gọi Cải cách HĐBA và các Tổ chức Quốc tế khác 

 

 

 

 
 
Phát biểu tại Phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 vào 
ngày 25 tháng 11, Phó Tổng thống M. Venkaiah Naidu nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế quan trọng khác, 
giúp các cơ quan này trở thành đại diện cho thực tế hiện nay và có đủ năng lực đối phó 
với những thách thức đương đại. Phó Tổng thống cho rằng thế giới đang phải chứng kiến 

và vật lộn với những thách thức kinh tế, công nghệ và an ninh và hệ thống đa phương 
hiện nay không còn đủ khả năng đối phó những thách thức này một cách hiệu quả. Cải 
cách Chủ nghĩa đa phương là nguyên tắc chính mà Ấn Độ theo đuổi nhằm mục đích cải 
cách các thể chế toàn cầu. 

ĐỌC THÊM 
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Thủ tướng khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Toàn cầu Đầu tiên trong 

Lĩnh vực Dược phẩm 

Thủ tướng Narendra Modi đã khai mạc Hội nghị 

Thượng đỉnh Đổi mới Toàn cầu đầu tiên trong 
lĩnh vực Dược phẩm.  Đây là một sáng kiến đặc 
biệt nhằm tập hợp các bên liên quan của chính 
phủ, ngành công nghiệp, hàn lâm, các nhà đầu 
tư và nghiên cứu từ Ấn Độ cũng quốc tế để thảo 
luận và lập chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy 

một hệ sinh thái đổi mới đang phát triển mạnh 
trong ngành dược phẩm Ấn Độ. Hội nghị cũng 
nhấn mạnh những cơ hội trong ngành dược 
phẩm Ấn Độ có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. 
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho biết đại dịch 
đã khiến mọi chú ý đồ vào ngành Dược Thủ 

tướng cho rằng ngành dược phẩm Ấn Độ đã sẵn 

sàng đón nhận các thách thức. Ông nói rằng: 
“Sự tin tưởng mà thế giới dành cho lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đã khiến Ấn Độ 
được mệnh danh là “Nhà thuốc của Thế giới” 
trong thời gian gần đây”. 

Ông giải thích thêm rằng định nghĩa về sức khỏe của Ấn Độ không bị giới hạn bởi địa lý 
và Ấn Độ đã thể hiện tinh thần này với toàn thế giới trong đại dịch Covid-19. Ấn Độ đã 

xuất khẩu thuốc và thiết bị y tế đến hơn 150 quốc gia trong giai đoạn đầu của đại dịch, 
và xuất khẩu hơn 65 triệu liều vắc xin Covid tới gần 100 quốc gia vào năm 2021. 

ĐỌC THÊM 

Thủ tướng Modi Phát biểu tại Đối thoại Sydney  

Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu quan 

trọng tại phiên khai mạc Đối thoại Sydney qua 
hình thức trực tuyến vào ngày 18 tháng 11. Ông 
nhấn mạnh sự phát triển công nghệ đã đưa Ấn Độ 
trở thành nước có vai trò quan trọng trong khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trong thế giới 
số mới nổi. Ghi nhận những lợi ích của thời đại kỹ 
thuật số, Thủ tướng cho rằng thế giới cũng phải 

đối mặt với những nguy cơ mới và những hình thức 
xung đột mới với các mối đe dọa đa dạng từ dưới 
đáy biển đến không gian mạng. Thủ tướng cho 
biết, với tư cách là một quốc gia dân chủ và đi đầu 
trong lĩnh vực số, Ấn Độ sẵn sàng làm việc với các 
đối tác vì sự thịnh vượng và an ninh chung. 
Thủ tướng đã liệt kê 5 quá trình chuyển đổi quan 

trọng đang diễn ra ở Ấn Độ. Một, cơ sở hạ tầng 
thông tin công cộng lớn nhất thế giới đang được 
xây dựng ở Ấn Độ. Hai, sử dụng công nghệ số cho 
mục đích quản trị, hòa nhập, trao quyền, kết nối, 
cung cấp lợi ích và phúc lợi. Ba, Ấn Độ có hệ thống sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba và 
phát triển nhanh nhất thế giới. Bốn, các ngành công nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ, thậm 

chí cả nông nghiệp, đang trải qua quá trình chuyển đổi số lớn. Năm, chính phủ đang nỗ 
lực chuẩn bị cho tương lai của Ấn Độ. 

ĐỌC THÊM 

Ấn Độ tái cử vào Hội đồng Chấp hành 
UNESCO và Ủy ban Điều hành của Interpol 

Ngày 25 tháng 11, cùng với Việt Nam, Ấn Độ đã 

tái cử vào Hội đồng Chấp hành của UNESCO cho 
nhiệm kỳ 2021-25. Cùng ngày, ứng viên của Ấn 
Độ, ông Praveen Sinha, Giám đốc Đặc biệt của 
Cục Điều tra Trung ương được bầu làm Đại biểu 
Châu Á trong Ủy ban Điều hành của Tổ chức Cảnh 
sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL). 

o Tăng trưởng 
GDP của Ấn Độ 
phục hồi  

o Xuất khẩu của 

Ấn Độ tăng 
hơn 35% 
trong tháng 10 

o Ấn Độ nhận 87 
tỷ USD kiều 
hối năm 2021 

CÂU CHUYỆN 

TĂNG TRƯỞNG 
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o Chính phủ Ấn 
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chuyến Tàu 
hỏa Du lịch 
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o Thành phố 

Huyền thoại 
Cổ xưa Hampi 

 

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 
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Quá trình Nội địa hóa Ngành Quốc phòng của Ấn Độ tiếp tục đạt Thành tựu  

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thực hiện một số 
bước để thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Tự cường 

trong lĩnh vực quốc phòng hai năm qua, bao 
gồm danh sách nội địa hóa tích cực, dành 64% 
ngân sách vốn mua sắm cho ngành công 
nghiệp trong nước, thúc đẩy các công ty khởi 
nghiệp theo sáng kiến Đổi mới để Nâng cao 
Quốc phòng (iDEX), đẩy nhanh quá trình mua 

lại vốn và thiết lập các Hành lang Công nghiệp 
Quốc phòng, cùng những hoạt động khác. 

Như một minh chứng cho việc thúc đẩy Ấn Độ 
Tự cường, Lục quân Ấn Độ, Không quân Ấn Độ và Hải quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế 
các thiết bị được thiết kế và phát triển trong nước. Ba loại trang thiết bị đã được Thủ 
tướng chính thức bàn giao cho Tham mưu trưởng của từng lực lượng vào ngày 19 tháng 

11. Thủ tướng đã bàn giao Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ (LCH) được  thiết kế và phát 

triển bởi công ty TNHH Hàng không Vũ trụ Hindustan (HAL) cho Tham mưu trưởng Không 
quân. Trực thăng LCH tích hợp các công nghệ tiên tiến và tính năng tàng hình giúp chiến 
đấu hiệu quả và là máy bay trực thăng tấn công duy nhất trên thế giới có thể hạ cánh 
và cất cánh ở độ cao 5000 mét với tải trọng vũ khí & nhiên liệu đáng kể. Thủ tướng cũng 
bàn giao máy bay không người lái do các công ty khởi nghiệp của Ấn Độ thiết kế và phát 
triển cho Tham mưu trưởng Lục quân. DRDO đã thiết kế và công ty Bharat Electronics 
Limited (BEL) sản xuất bộ tác chiến điện tử tiên tiến cho các tàu hải quân, bao gồm Tàu 

sân bay Vikrant của Ấn Độ. Bộ tác chiến sẽ được sử dụng trên các tàu hải quân khác 
nhau bao gồm tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ, v.v. và đánh dấu một bước tiến lớn hướng 
tới Ấn Độ Tự cường. 

ĐỌC THÊM 

Bộ trưởng Quốc phòng bàn giao Tàu khu trục tối tân cho Hải quân Ấn Độ 

Tàu INS Visakhapatnam, một tàu khu trục 
mang tên lửa dẫn đường tàng hình P15B, đã 
được đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ 
trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng 
Rajnath Singh tại Mumbai vào ngày 21 tháng 
11. Sự kiện này đánh dấu việc chính thức đưa 
vào biên chế chiếc tàu khu trục đầu tiên trong 

số 4 tàu khu trục lớp ‘Visakhapatnam’, do Cục 
Thiết kế Hải quân Ấn Độ, thuộc Hải quân Ấn Độ 
thiết kế và chế tạo bởi công ty Mazagon tại 
Mumbai. 
Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc 
phòng đã gọi INS Visakhapatnam là biểu tượng 
cho sức mạnh hàng hải ngày càng lớn mạnh 

của đất nước và là một cột mốc quan trọng 
trong nỗ lực đạt tầm nhìn 'Sản xuất tại Ấn Độ, 
Kiến tạo cho Thế giới' của Thủ tướng Narendra Modi. Bộ trưởng tin rằng con tàu tối tân 
này với những trang bị hệ thống và vũ khí mới nhất, sẽ củng cố an ninh hàng hải và bảo 
vệ lợi ích quốc gia. Con tàu là một trong những tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường 
có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai của 

các Lực lượng Vũ trang và đất nước nói chung. 
ĐỌC THÊM 

 

 

o Cuộc thi Thiết 
kế Logo  

o Đại sứ chào xã 
giao Chủ tịch 
Quốc hội        

Việt Nam 

o Đại sứ quán tổ 

chức Hội thảo 
trực tuyến về 
“Xây dựng Hiến 
pháp Ấn Độ” 

o Đại sứ phát 
biểu tại Viện 
Hàn lâm Khoa 
học Xã hội Việt 
Nam 

o Đại sứ quán tổ 
chức Giao lưu 

Trực tuyến các 
Doanh nghiệp 

Ấn Độ-Việt 
Nam trong lĩnh 
vực Dệt may  
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Tăng trưởng GDP của Ấn Độ phục hồi  

Văn phòng Thống kê Quốc gia (NSO) của Bộ 
Thống kê và Thực thi Chính sách đã công bố ước 
tính GDP của Ấn Độ cho Quý 2 (tháng 7 đến 
tháng 9) năm 2021-22. Trong giai đoạn này, Ấn 
Độ đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP 8,4%. 
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ 

trong nửa đầu năm 2021-22 (từ tháng 4 đến 
tháng 9) đã chứng kiến mức tăng trưởng 
13,7%. Ấn Độ hiện đang duy trì mức tăng 
trưởng dương liên tiếp trong 4 quý vừa qua. 

 

Xuất khẩu của Ấn Độ tăng hơn 35% 

trong tháng 10 

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Thương mại Ấn 
Độ công bố, tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Ấn Độ trong tháng 10 ước tính là 56,51 tỷ 
USD, tăng 35,16% so với cùng kỳ năm 
ngoái trong khi nhập khẩu giảm xuống còn 

55,4 tỷ USD. 

Ấn Độ nhận 87 tỷ USD kiều hối  

năm 2021 

Ấn Độ đã nhận được 87 tỷ USD kiều hối 
vào năm 2021 với nguồn từ Mỹ chiếm hơn 
20% theo Báo cáo tóm tắt về Di cư và Phát 
triển của Ngân hàng Thế giới. Lượng kiều 
hối mạnh mẽ này tương đồng với khả năng 
phục hồi của hoạt động chuyển kiều hối 

vào năm trước, khi chỉ ghi nhận mức giảm 
1,7% bất chấp cuộc suy thoái toàn cầu 
nghiêm trọng do COVID-19 gây ra. Vào 
năm 2022, kiều hối được dự báo sẽ tăng 
2,6%, phù hợp với các dự báo kinh tế vĩ 
mô toàn cầu và đạt 89,6 tỷ USD ở Ấn Độ. 

Xét tổng lượng kiều hối nhận được, sau Ấn 
Độ là Trung Quốc, Mexico, Philippines và Ai 
Cập. 

ĐỌC THÊM 

 

 

Thủ tướng Modi đặt đá khởi công xây dựng 
Sân bay Quốc tế Noida 

Thủ tướng Narendra Modi ngày 25 tháng 11 đã 

thực hiện lễ đặt đá khởi công xây dựng Sân bay 
Quốc tế Noida ở bang Uttar Pradesh. Sân bay 
Quốc tế Noida có vị trí chiến lược với hệ thống 
đường kết nối tuyệt vời tỏa ra tất cả các hướng. 
Khi thực hiện dự án này, cơ sở hạ tầng công 
nghiệp trong khu vực sẽ phát triển toàn diện, cơ 

hội việc làm sẽ tăng lên, đồng thời khuyến khích 
sản xuất và xuất khẩu. Sân bay sẽ là một công 
trình giúp nâng cao năng lực để bắt kịp với lưu 

lượng hàng không đang tăng cùng với tốc độ tăng 
trưởng du lịch nhanh chóng. 

ĐỌC THÊM 

 

 

CÂU CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG CỦA ẤN ĐỘ  

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 
 

 
INDIA 

https://indbiz.gov.in/india-receives-87-billion-in-remittances-in-2021/
https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1775015
https://www.investindia.gov.in/
https://www.makeinindia.com/
https://www.fieo.org/


Chính phủ Ấn Độ ra mắt các chuyến Tàu hỏa Du lịch mới 

Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw ngày 
23 tháng 11 đã giới thiệu khoảng 190 chuyến tàu du lịch 

theo chủ đề - tàu Bharat Gaurav (Niềm tự hào của Ấn 
Độ). Ông nói rằng đây là phân khúc hoàn toàn mới sau 
phân khúc vận tải hàng hóa và hành khách của Đường 
sắt Ấn Độ. Các chuyến tàu Bharat Gaurav có mục đích 
chính là thúc đẩy du lịch và sẽ giúp hiện thực hóa tầm 
nhìn của Thủ tướng Narendra Modi trong việc giới thiệu 

di sản văn hóa phong phú và những địa điểm lịch sử tráng 
lệ của Ấn Độ tới người dân Ấn Độ và thế giới. Minister 
Vaishnaw nói thêm rằng thế mạnh của các chuyên gia 
trong lĩnh vực du lịch sẽ được tận dụng để phát triển/xác 
định các tour du lịch và chạy các chuyến tàu theo chủ đề 
để khai thác tiềm năng du lịch rộng lớn của Ấn Độ.  

ĐỌC THÊM 

Thành phố Huyền thoại Cổ xưa Hampi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Một thành phố huyền thoại - xưa từng là trụ cột một vương quốc cổ đại và là một thị 
trấn đền đài linh thiêng nằm bên bờ sông Tungabhadra hùng vĩ, thành phố Hampi ở 
bang Karnataka là nơi lịch sử và thần thoại luôn hiện hữu. Di sản thế giới được UNESCO 
công nhận này ẩn chứa lịch sử ở mọi nơi. Mặc dù về sau bị cướp bóc, Hampi vẫn còn lưu 
giữ hơn 1.600 di tích, bao gồm cung điện, pháo đài, công trình tưởng niệm, đền, miếu, 
hội trường, nhà tắm và cổng thành phố. Dù đã đổ nát, các công trình kiến trúc tráng lệ 

ở đây là minh chứng cho quá khứ giàu có của Hampi dưới đế chế Vijayanagara hùng 
mạnh (1336 - 1646 SCN). Hampi cũng được đề cập trong sử thi Ramayana của đạo 
Hindu. Nơi này được xếp thứ hai trong danh sách các điểm đến phải ghé thăm năm 2019 
do tờ New York Times bình chọn! 

ĐỌC THÊM 

 

 

Cuộc thi Thiết kế Logo  

 

Vụ Đối ngoại & Ngoại giao Công chúng (XPD) của Bộ Ngoại giao Ấn Độ kính mời các 

công dân Ấn Độ và Việt Nam tham gia Cuộc thi thiết kế Logo nhân kỷ niệm 50 năm quan 

hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam vào năm 2022. Dịp kỷ niệm 50 năm này sẽ tổ chức rất 
nhiều sự kiện chào mừng mà trong đó việc thiết kế logo có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Các tác phẩm đạt giải sẽ nhận được Rs. 75,000 (US$1,000) cho giải nhất, Rs. 15.000 
(US$200) cho giải nhì, và Rs.10.000 (US$ 130) cho giải ba. Hạn nộp hồ sơ cuối cùng là 
ngày 23 tháng 12 năm 2021. 

MỜI QUÝ VỊ THAM GIA 

GÓC ĐẠI SỨ QUÁN 

https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1774237
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/hampi.html
https://www.mygov.in/task/logo-design-contest-50th-anniversary-celebrations-establishment-diplomatic-relations-between/?fbclid=IwAR2LCvWC4Vzp14FvhDAI_5e_cDfFANZHUIVyA3JJU8b8TDSuuVnGZK2rtAc
https://little-guru.com/
https://www.ibef.org/


Đại sứ chào xã giao Chủ tịch Quốc hội        

Việt Nam 

Đại sứ Pranay Verma đã tới chào xã giao Chủ tịch 

Quốc hội Việt Nam, Ngài Vương Đình Huệ vào ngày 
29 tháng 11 và thảo luận về các hoạt động trao đổi 
đang diễn ra cũng như các hoạt động sắp tới giữa 
Nghị viện Ấn Độ và Quốc hội Việt Nam. Trao đổi nghị 
viện là một phần quan trọng của quan hệ Đối tác 
Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. 

ĐỌC THÊM 

Đại sứ quán tổ chức Hội thảo trực tuyến về “Xây dựng Hiến pháp Ấn Độ” 

Để đánh dấu Ngày Hiến pháp của Ấn Độ, Đại sứ 
quán đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về 'Xây dựng 

Hiến pháp của Ấn Độ' vào ngày 26 tháng 11 với 
phần trình bày của hai chuyên gia - Tiến sĩ Lê Thị 

Hằng Nga, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á 
(VIISAS) và Giáo sư Manish, Chủ tịch kiêm 
Trưởng khoa, Trung tâm Chính trị Quốc tế, Đại 
học Trung tâm Gujarat - người đã đưa ra những 
hiểu biết sâu sắc về việc soạn thảo Hiến pháp Ấn 
Độ và nhiều đặc điểm khác của Hiến pháp. Hơn 

40 học giả và người tham dự từ hai nước đã tham gia hội thảo trực tuyến. Đại sứ cũng 

có bài phát biểu khai mạc. 
XEM THÊM 

Đại sứ phát biểu tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Đại sứ Pranay Verma đã được Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên 

cứu Ấn Độ và Tây Nam Á mời phát biểu khai 
mạc tại hội nghị quốc tế về mối liên kết giữa 
Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á vào ngày 
18 tháng 11. Sự kiện kéo dài hai ngày, được 
tổ chức bởi VIISAS trong chuỗi các sự kiện 
của Mạng lưới Nghiên cứu Nam Á lần thứ 4 
và thảo luận các khía cạnh khác nhau của 

mối quan hệ lịch sử và đương đại giữa Ấn Độ 
với Đông Á và Đông Nam Á. 

XEM THÊM 

Đại sứ quán tổ chức Giao lưu Trực tuyến các Doanh nghiệp Ấn Độ-Việt Nam 
trong lĩnh vực Dệt may  

Nằm trong các hoạt động xúc tiến 
thương mại đang diễn ra của chúng 
tôi, Đại sứ quán Ấn Độ và Tổng Lãnh 
sự quán Ấn Độ phối hợp với Hội đồng 
xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may 
(TEXPROCIL), Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam (VITAS) và Hiệp hội Doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài Việt Nam 
(VAFIE), để tổ chức buổi Giao lưu 
trực tuyến các doanh nghiệp Ấn Độ 
- Việt Nam (VBSM) về Thương mại 
và Đầu tư trong lĩnh vực Dệt may 
vào ngày 23 tháng 11. Sự kiện có sự 
tham gia của gần 60 công ty đến từ 

Ấn Độ và Việt Nam. Trong bài phát biểu khai mạc, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh tầm 

quan trọng của ngành dệt may trong thương mại song phương Ấn Độ-Việt Nam và nhấn 
mạnh nhu cầu hình thành quan hệ đối tác mới, khám phá chuỗi cung ứng mới và giải 
quyết các vấn đề hậu cần và tiếp cận thị trường để mở rộng thương mại dệt may giữa 
hai nước. 

XEM THÊM 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4663469060386074&__cft__%5b0%5d=AZUdT-HSXd1SKti9KzSUHIC_I1XXeCbILkqTszO-voHn6w6j80oBnfiklyixAdRv5Pnl9Ori4mWF_qjVOq4ddes_S4sHMN3yEplwRbmmv6wUJU9gUrUVzZQfD0hurKF391pVxlNQ9R7T8Y1HMZtK0Yh4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4663469060386074&__cft__%5b0%5d=AZUdT-HSXd1SKti9KzSUHIC_I1XXeCbILkqTszO-voHn6w6j80oBnfiklyixAdRv5Pnl9Ori4mWF_qjVOq4ddes_S4sHMN3yEplwRbmmv6wUJU9gUrUVzZQfD0hurKF391pVxlNQ9R7T8Y1HMZtK0Yh4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4663469100386070
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4659719707427676
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4624950650904582
https://www.facebook.com/IndiaInVietnam/posts/4644257978973849

