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Thủ tướng Khai mạc Diễn đàn Infinity 

Thủ tướng Narendra Modi đã khai mạc Diễn 

đàn InFinity, một diễn đàn hàng đầu về 
FinTech, vào ngày 3 tháng 12. Sự kiện được tổ 
chức bởi Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế 
(IFSCA), dưới sự bảo trợ của Chính phủ Ấn Độ 
phối hợp với Thành phố GIFT và Bloomberg. 
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng thông báo 
rằng năm ngoái, ở Ấn Độ, lần đầu tiên thanh 

toán di động đã vượt lượng rút tiền mặt qua 
ATM. Ông chỉ ra rằng từ dưới 50% người dân 
có tài khoản ngân hàng vào năm 2014, Ấn Độ 
đã gần như phổ cập thêm 430 triệu tài khoản 
Jan Dhan trong 7 năm qua. Các sáng kiến 
chuyển đổi trong khuôn khổ Ấn Độ Số đã mở 

cửa cho việc áp dụng các giải pháp Fintech 
sáng tạo trong quản trị.  

Thủ tướng nhấn mạnh rằng tài chính toàn diện 
là động lực của Cách mạng Fintech. Ông cho 
rằng Fintech đang dựa vào 4 trụ cột: thu nhập, 
đầu tư, bảo hiểm và tín dụng. Thủ tướng nhận xét rằng Thành phố GIFT không chỉ đơn 
thuần là một địa điểm mà còn thể hiện sự cởi mở của Ấn Độ đối với các ý tưởng, sự đổi 

mới và Thành phố GIFT là một cửa ngõ vào thế giới fintech toàn cầu. 

ĐỌC THÊM 

55% dân số Ấn Độ tiêm đủ hai liều  

Vào ngày 14 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế 
và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, Tiến sĩ Mansukh 
Mandaviya đã thông báo trên Twitter rằng 

hơn 55% dân số đủ điều kiện tiêm của Ấn 
Độ đã được tiêm đủ hai liều. Ông nói rằng 

chiến dịch tiêm chủng đã tăng cường hơn 
nữa cuộc chiến chung của quốc gia chống 
lại COVID-19. 

Chỉ 1 tuần trước đó, Ấn Độ đã vượt qua cột 

mốc quan trọng là có trên 50% dân số đủ 
điều kiện được tiêm chủng đầy đủ. Thủ 
tướng Narendra Modi bày tỏ vui mừng trước 
thông tin này và kêu gọi cả nước tiếp tục 
duy trì động lực để tăng cường cuộc chiến 
chống lại COVID-19 và tất cả các biện pháp 
phòng chống COVID-19 khác bao gồm đeo 

khẩu trang và giãn cách xã hội. 
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Lãnh đạo Ấn Độ tri ân cố Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ 

Tướng Bipin Rawat, Tổng Tham mưu trưởng 
Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ, vợ ông cùng với 

11 quân nhân khác đã thiệt mạng trong một vụ 
rơi trực thăng ở bang Tamil Nadu ngày 8 tháng 
12. Hài cốt của Tướng Rawat đã được hỏa táng 
với đầy đủ các nghi thức quân đội và 17 phát 
súng đưa tiễn tại Nhà hỏa táng Brar ở Quảng 
trường Delhi vào ngày 9 tháng 12. Cùng ngày, 

các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã bày tỏ long thành 
kính lần cuối tới Tướng Bipin Rawat. Thủ tướng 
Modi nói rằng Tướng Bipin Rawat là một quân 
nhân xuất sắc, một người yêu nước chân chính, 
đã góp phần to lớn vào việc hiện đại hóa các lực 
lượng vũ trang và bộ máy an ninh của Ấn Độ. Là 

Tổng tham mưu trưởng Quân đội đầu tiên của Ấn 

Độ, Tướng Rawat có nhiều kinh nghiệm phục vụ 
trong Quân đội. Ấn Độ sẽ không bao giờ quên những cống hiến của ông. 

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã mở Sổ Tang từ ngày 13 đến 14 tháng 12 để tưởng nhớ 
Đại tướng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo và bạn bè của Ấn Độ tại 
Việt Nam cũng như các đồng nghiệp thuộc đoàn Ngoại giao ở Hà Nội đã đến Đại sứ quán 
ký vào Sổ Tang và bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi đau buồn của Tướng Bipin 
Rawat. 

Đối thoại Ấn Độ Dương lần thứ 8  

Ấn Độ đã tổ chức Đối thoại Ấn Độ Dương lần thứ 
8 với chủ đề “Ấn Độ Dương Hậu Đại dịch: Tận 
dụng công nghệ số cho Y tế, Giáo dục, Phát triển 
và Thương mại ở các quốc gia thành viên IORA” 

vào ngày 15 tháng 12 với sự hỗ trợ của Hội đồng 
phụ trách các vấn đề Quốc tế của Ấn Độ và Ban 
thư ký Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA). 
Mục đích của Đối thoại nhằm tìm hiểu cách các 
quốc gia thành viên IORA tiếp nhận và sử dụng 
các nền tảng và công nghệ kỹ thuật số khác 
nhau nhằm khắc phục sự gián đoạn COVID-19 gây ra trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, 

Phát triển và Thương mại, cũng như các cơ hội có thể tận dụng khi sử dụng các công 
nghệ này. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ Rajkumar Ranjan Singh đã có bài phát 
biểu quan trọng và nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác nhiều hơn nữa giữa các quốc 
gia thành viên IORA trên tinh thần đoàn kết để chống lại đại dịch. Ông ghi nhận vai trò 
quan trọng của các công nghệ mới và đang phát triển, đồng thời tái khẳng định Ấn Độ 
sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác trong vấn đề này. Bài phát biểu bế mạc do Thứ trưởng Ngoại 
giao (phương Đông), bà Riva Ganguly Das nhắc lại rằng các quốc gia thành viên IORA 

có tiềm năng hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực chính được nhấn mạnh tại Đối thoại. 

ĐỌC THÊM 

Thử nghiệm thành công Hệ thống phóng tên lửa tầm xa Pinaka  

Các cuộc thử nghiệm thành công đối với Hệ thống Tên 
lửa Pinaka Mở rộng (Pinaka-ER), các vũ khí ngăn chặn 

khu vực (ADM) và kíp nổ nội địa đã được thử nghiệm 
ở nhiều phạm vi khác nhau. Hệ thống phóng tên lửa 
nhiều nòng Pinaka-ER đã được thử nghiệm thành công 
ở bãi Pokharan. Hệ thống được thiết kế bởi các phòng 
thí nghiệm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc 
phòng (DRDO) - Cơ sở Nghiên cứu & Phát triển Vũ khí 
(ARDE), Pune và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật 

liệu Năng lượng Cao (HEMRL), Pune. DRDO cùng với 
quân đội đã tiến hành một loạt các thử nghiệm đánh 

giá hiệu suất của các tên lửa sản xuất trong nước tại bãi thử nghiệm trong 3 ngày. Trong 
các thử nghiệm này, các tên lửa Pinaka có tầm bắn nâng cao đã được bắn thử ở các 
phạm vi khác nhau cùng các đầu đạn khác nhau. Tất cả các mục tiêu được đáp ứng một 
cách mỹ mãn.  

ĐỌC THÊM 
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https://www.indiaperspectives.gov.in/en_US/


Thử thành công phiên bản không quân của tên lửa hành trình siêu thanh 

BrahMos  

Phiên bản không quân của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được bắn thử thành 

công từ máy bay chiến đấu siêu thanh Sukhoi 30 MK-I lúc 10h30 từ Bãi thử Tích hợp, 
Chandipur ngoài khơi bờ biển Odisha ngày 8 tháng 12. Tên lửa phóng từ máy bay đi 
theo quỹ đạo đã định trước và hoàn thành mọi mục tiêu. 

Lần phóng này là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển BrahMos, giúp tăng 
cường hệ thống sản xuất hàng loạt tên lửa BrahMos phiên bản không quân trong nước. 
Các cụm khung máy bay chính tạo thành một phần không thể thiếu của Động cơ Ramjet 

được phát triển nội địa bởi ngành công nghiệp của Ấn Độ. Chúng bao gồm các phần 
khung kim loại và phi kim loại tạo nên thùng cấp nhiên liệu Ramjet và hệ thống cung 
cấp nhiên liệu khí nén. Trong quá trình thử nghiệm, tính toàn vẹn của cấu trúc và hiệu 
suất được đảm bảo.   

ĐỌC THÊM 

 

 

Dòng vốn FDI của Ấn Độ tăng 37% trong 5 năm  

Vào ngày 15 tháng 12, Quốc vụ khanh Bộ 
Thương mại và Công nghiệp, ông Som 
Parkash, đã báo cáo với Hạ viện rằng trong 7 
năm tài chính vừa qua, dòng vốn FDI trị giá 
440,26 tỷ USD đã vào Ấn Độ. Trong 5 năm 

qua, dòng vốn FDI vào Ấn Độ tăng 37% từ 
60 tỷ USD trong năm 2014-2015 lên 82 tỷ 
USD vào năm 2020-2021. Chi tiết năm tài 
chính như sau: Để thúc đẩy FDI, Chính phủ 
đã đưa ra chính sách thân thiện với nhà đầu 
tư, ngoại trừ một số lĩnh vực, hầu hết các 

ngành đều mở cửa cho 100% vốn FDI vào 
theo lộ trình tự động. Hơn nữa, chính sách 
FDI được xem xét liên tục để đảm bảo Ấn Độ 
vẫn là điểm đến hấp dẫn và thân thiện với các 
nhà đầu tư. Các thay đổi trong chính sách 
được thực hiện sau khi tham vấn với các bên 

liên quan bao gồm các phòng công nghiệp, Hiệp hội, đại diện của các ngành/nhóm và 

các tổ chức khác. Chính phủ gần đây cũng thực hiện cải cách trong các lĩnh vực. 

ĐỌC THÊM  

Mục tiêu năng lượng hạt nhân của Ấn Độ hoàn thành  

Trong một văn bản trả lời câu hỏi tại Thượng 
viện vào ngày 2 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học & Công nghệ, kiêm Quốc vụ khanh (Phụ 

trách độc lập) Bộ Khoa học Trái đất; Văn phòng 
Chính phủ, Nhân sự, Khiếu nại công, Lương 
hưu, Năng lượng Nguyên tử và Không gian, 
Tiến sĩ Jitendra Singh thông báo rằng các mục 
tiêu sản xuất hạt nhân được đặt ra hàng năm. 

Trong thập kỷ qua (2011-12 đến 2020-21), 

tổng các mục tiêu hàng năm về sản xuất điện 
hạt nhân là 374.383 triệu đơn vị, trong đó tổng 
sản lượng phát điện là 381.593 triệu đơn vị. 
Tiến sĩ Jitendra Singh cho biết, để thúc đẩy sản 
xuất điện hạt nhân, Chính phủ đã phê duyệt 
và cấp ngân sách cho các dự án điện hạt nhân 
mới với tổng công suất lên tới 9000 MW. Sau 

khi hoàn thành tiến độ các dự án đang xây 

dựng, công suất điện hạt nhân hiện tại là 6780 
MW sẽ tăng lên 22480 MW vào năm 2031. 

ĐỌC THÊM 

CÂU CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG CỦA ẤN ĐỘ  

o Đại sứ quán tổ 
chức Hội thảo 
Thúc đẩy Hợp 
tác giữa bang 
Manipur và tỉnh 

Quảng Trị  

o Đại sứ Thuyết 
trình Chính 

sách Đối ngoại 
của Ấn Độ  

o Đại sứ quán tổ 
chức Hội thảo 

trực tuyến chủ 
đề “Xây dựng 
Quốc gia” 

GÓC ĐẠI SỨ QUÁN  
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https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1781851
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1777238
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4673517656047881&__cft__%5b0%5d=AZUhgBs43G4zBVb-2ANMs6OGbkiD2_u5ZeFnJ644sK3-mHPkk1DXSomi_pzNWSDB27irVWiz8PmW1zJwWMIwsrgcgnSMZAXyaEl_awJOxGx9A35ZcA3txT_qauh_JMUFFVeNySIzpPaOnQOMnG1T8AHx&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4673517656047881&__cft__%5b0%5d=AZUhgBs43G4zBVb-2ANMs6OGbkiD2_u5ZeFnJ644sK3-mHPkk1DXSomi_pzNWSDB27irVWiz8PmW1zJwWMIwsrgcgnSMZAXyaEl_awJOxGx9A35ZcA3txT_qauh_JMUFFVeNySIzpPaOnQOMnG1T8AHx&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4673517656047881&__cft__%5b0%5d=AZUhgBs43G4zBVb-2ANMs6OGbkiD2_u5ZeFnJ644sK3-mHPkk1DXSomi_pzNWSDB27irVWiz8PmW1zJwWMIwsrgcgnSMZAXyaEl_awJOxGx9A35ZcA3txT_qauh_JMUFFVeNySIzpPaOnQOMnG1T8AHx&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4673517656047881&__cft__%5b0%5d=AZUhgBs43G4zBVb-2ANMs6OGbkiD2_u5ZeFnJ644sK3-mHPkk1DXSomi_pzNWSDB27irVWiz8PmW1zJwWMIwsrgcgnSMZAXyaEl_awJOxGx9A35ZcA3txT_qauh_JMUFFVeNySIzpPaOnQOMnG1T8AHx&__tn__=-R
https://www.mygov.in/
https://www.makeinindia.com/


 

 

Đền Kashi Vishwanath 

 

Một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Varanasi, Vishwanath Mandir, còn 
được gọi là Đền Kashi Vishwanath, thờ cúng Thần Shiva, vị thần bảo hộ của thành phố. 
Còn được gọi là ngôi đền vàng do được dát vàng, ngôi đền này có một vị trí rất đặc biệt 

đối với những người theo đạo Hindu. Được hoàng hậu Ahilya Bai Holkar vùng Indore 
thiết kế hình dáng hiện tại vào năm 1780, ngọn tháp bằng vàng và mái vòm bằng vàng 
cao 15,5 mét mang tính biểu tượng của ngôi đền đã được Ranjeet Singh, người cai trị 
của Punjab, trao tặng vào năm 1839. Ngôi đền nằm bên bờ sông Hằng và jyotirlinga 
(điện thờ thần Shiva) hiện diện ở đây được cho là jyotirlinga thứ 12. Ngôi đền có ý nghĩa 
to lớn trong thần thoại Hindu do nhiều vị thần của tôn giáo này được cho là đã đến thăm 
ngôi đền này để được chiêm ngưỡng jyotirlinga và tắm trong nước thánh của sông Hằng. 

ĐỌC THÊM 

Thủ tướng khánh thành Shri Kashi Vishwanath Dham  

Thủ tướng Narendra Modi đã đến thăm Varanasi và 
khánh thành giai đoạn 1 của dự án Kashi Vishwanath 
Dham vào ngày 13/12. Trong bài phát biểu của mình, 

Thủ tướng nói rằng toàn bộ khu phức hợp mới này của 
Vishwanath Dham không chỉ là một tòa nhà lớn. Đây 
là biểu tượng của sự cổ kính, truyền thống, năng 
lượng và sự năng động của Ấn Độ. Thủ tướng nói rằng, 
trước đây diện tích đền chỉ có 278m2, nay đã mở rộng 
lên khoảng 46.500m2. Hiện 50000-75000 tín đồ có 
thể đến thăm ngôi đền này. 

 

Tầm nhìn của Thủ tướng là tạo điều kiện 

giúp đỡ những người hành hương và những 
người mộ đạo gặp phải tình trạng tắc nghẽn 
giao thông và dịch vụ bảo trì kém. Shri Kashi 
Vishwanath Dham được lên ý tưởng như một 
dự án tạo ra một con đường thuận lợi kết nối 

với Đền Kashi Vishwanath và bờ sông Hằng. 
Thủ tướng đặt nền móng của dự án vào ngày 
8/3/2019 với chi phí xây dựng khoảng 3,4 
tỷ rupi (44,4 triệu USD).  

Dự án cung cấp nhiều tiện ích cho những 
người hành hương đến thăm Đền Kashi Vishwanath, bao gồm các trung tâm Yatri 

Suvidha, Trung tâm Hỗ trợ Du khách, Trung tâm Vedic, Bảo tàng Thành phố, Phòng 
triển lãm, Khu ẩm thực, v.v. 

 ĐỌC THÊM 

ẤN ĐỘ DIỆU KỲ 
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https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/varanasi/vishwanath-mandir.html
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1780884
https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en.html
https://www.mea.gov.in/
https://little-guru.com/


 

 

 

Đại sứ quán tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Hợp tác giữa  

bang Manipur và tỉnh Quảng Trị 

 

Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy lễ kỷ niệm 75 năm Ấn Độ độc lập và thúc đẩy liên 
kết giữa các bang phía Đông Bắc của Ấn Độ với Đông Nam Á theo Chính sách Hành động 
Hướng Đông, Đại sứ quán đã tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 
để tìm hiểu các cơ hội hợp tác giữa Bang Manipur của Ấn Độ và tỉnh Quảng Trị của Việt 
Nam. Cả hai địa phương này đều có vị trí quan trọng trong thúc đẩy kết nối khu vực và 
tạo cơ hội bổ sung cho hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, chế 
biến nông sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch. 

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
Manipur và các bang phía Đông Bắc khác trong việc hiện thực hóa Chính sách Hành 
động Hướng Đông của Ấn Độ và nhấn mạnh khả năng hợp tác cấp tỉnh trong việc thúc 
đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Phó chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Trị, ông Hoàng Nam đã dẫn đầu các cuộc thảo luận với các quan chức 
từ Chính quyền bang Manipur để tìm hiểu các lĩnh vực khả thi về thương mại, đầu tư và 

hợp tác kinh tế. 
 

Đại sứ Thuyết trình Chính sách Đối ngoại của Ấn Độ  

Đại sứ Pranay Verma đã được Ban Đối ngoại 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mời 
thuyết trình về Chính sách Đối ngoại của Ấn 

Độ vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Phó 
Trưởng Ban Trương Quang Hoài Nam phát 
biểu khai mạc sự kiện. Sự kiện là một phần 
trong hoạt động tiếp cận đa dạng của Đại sứ 
quán nhằm đánh dấu 75 năm độc lập của Ấn 
Độ.  

 

Đại sứ quán tổ chức Hội thảo trực tuyến chủ đề “Xây dựng Quốc gia” 

Để tỏ lòng thành kính đối với Tiến sĩ 

BR Ambedkar, kiến trúc sư của Hiến 
pháp Ấn Độ và người nhận huân 
chương cao quý Bharat Ratna, vào 
ngày giỗ của ông - được gọi là ngày 
Diwas Mahaparinirvan, vào ngày 6 
tháng 12, Đại sứ quán và Trung tâm 
Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà 

Nội đã tổ chức hội thảo trực tuyến 
đặc biệt chủ đề “Xây dựng Quốc gia”, 
cùng với Triển lãm ảnh số về cuộc đời 
của Tiến sĩ Ambedkar. Là một diễn 
giả chuyên nghiệp đến từ Ấn Độ, Giáo sư Manish, Chủ tịch kiêm Trưởng khoa, Trung 

tâm Chính trị Quốc tế, Đại học Trung tâm Gujarat, đã phát biểu tại hội thảo. Đại sứ phát 

biểu khai mạc sự kiện và hơn 30 người đã tham gia trực tuyến. 
 

GÓC ĐẠI SỨ QUÁN 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=IndiaInVietnam&set=a.4673517656047881&__cft__%5b0%5d=AZUhgBs43G4zBVb-2ANMs6OGbkiD2_u5ZeFnJ644sK3-mHPkk1DXSomi_pzNWSDB27irVWiz8PmW1zJwWMIwsrgcgnSMZAXyaEl_awJOxGx9A35ZcA3txT_qauh_JMUFFVeNySIzpPaOnQOMnG1T8AHx&__tn__=-R
https://www.investindia.gov.in/
https://www.fieo.org/
https://www.ibef.org/

