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PRESS RELEASE 

WEBINAR “INDIA – AN EMERGING GLOBAL POWER AND  

ITS RELATIONSHIP WITH VIETNAM” 

Ho Chi Minh City, Friday, 13th August, 2021 – The Consulate General of India has successfully 
organized a 120-minute webinar on the topic “India – An Emerging Global Power and Its Relationship 
with Vietnam” with the presence of more than 270 participants, who are senior government officials, 
scientists, researchers, lecturers and students from Ho Chi Minh City and Southern Provinces of 
Vietnam. 
 

India@75 is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of 
progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. The Consulate General of 
India in Ho Chi Minh City, Vietnam, is now celebrating by conducting a series of webinars in the areas of 
India’s socio-cultural, political and economic identity to enhance interaction, engagement and promote mutual 
understanding between people of India and Vietnam. 

In view of these series, the webinar is a platform to share the knowledge on different topics & angles 
in the field of International Relationship between India and Vietnam. Throughout the talk today, officials, 
scientists, researchers, lecturers and students could gain insight into the current perspective of India in the 
global scale as well as key achievements about the Comprehensive Strategic Partnership between two 
countries. 
 

About 270 government officials from Provincial Departments of Foreign Affairs, lecturers, 
researchers, students from renowned Universities in Ho Chi Minh City and Southern Provinces of Vietnam 
joined the webinar with an in-depth discussion with senior speakers from India and Vietnam. 

The Consulate General of India is honoured to welcome the participation of H.E. Mr. Pranay Verma, 
Ambassador of the Republic of India to Vietnam to deliver an inaugural remark. The webinar consisted of 04 
keynote remarks by senior speakers from India and Vietnam. The first remark is from H.E. Mr. Shyam Saran, 
Former Foreign Secretary of India on the topic “India, an emerging global power”, followed by Prof. S.D.Muni 
to share the knowledge on “Foreign Policy of India in the last 75 years”. Ambassador, Dr. Ton Sinh Thanh, 
Former Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to India also shared his view of “Milestones of the 
Comprehensive Strategic Partnership between India and Vietnam from the traditional bonds to the current 
relations”. Last but not least, Assoc. Prof. Hoang Van Viet, Director of Thai Center, University of Social 
Sciences and Humanities (USSH), VNU-HCM commented on the topic “Vietnam's views on current India’s 
foreign policy and future development prospects”. 

To emphasize the meaning of the event, Ambassador Pranay Verma spoke at the opening remarks: 
“The celebration of India@75 Independence Day is the occasion for us to reaffirm our commitment, to take 
our special relationship, our Comprehensive Strategic Partnership with Vietnam to newer heights”. At the 
webinar, H.E. Mr. Shyam Saran, Former Foreign Secretary of India shared his view on the relationship 
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between India and Vietnam in different dimensions such as geo-politics, economics, and multilateral concerns 
especially during the pandemic time. Furthermore, he also emphasized ways to reinforce this long-lasting 
relationship by conducting multiple means of cooperation in politics, trade, maritime issues, technology and 
especially in people to people activities. 

Prof. S.D.Muni, Former Ambassador and Special Envoy, Government of India said that India invested 
resources and diplomatic efforts in Asian struggles against colonialism, imperialism and internal conflicts, 
such as Myanmar, Indonesia, Vietnam, Laos and Cambodia etc. He also mentioned how India has played a 
significant role in helping its neighbours secure their freedom, peace and stability since 1947, especially in 
the form of 'Act East Policy'. 
  

Ambassador, Dr. Ton Sinh Thanh, Former Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to India 
extended his congratulations on the 75th year of the Indian Independence Day. The former Ambassador 
highlighted key achievements of India since the 1st Independence Day as the world’s 5th largest economy, 
and 4th military strength. Moreover, Dr. Thanh also believed relations between Vietnam and India will 
continue to flourish in the future based on three foundations: the historical and cultural bonds, strategic 
parallelism and the potential cooperation among two nations. 

At the webinar, Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Viet, Director of Thai Center, former Dean of the Faculty 
of Oriental Studies, USSH, VNU-HCM, said that the comprehensiveness of this relationship is based on the 
actual needs of the two countries on the principle of mutual benefit, especially in the field of economy, trade 
and investment. Furthermore, India’s Act East Policy has been supporting Vietnam in national defense, by 
providing training courses for officials, building high-speed marine patrol boats. The Professor concluded by 
commenting that The Vietnam - India Comprehensive Strategic Partnership is built on traditional humanitarian 
values, which was founded during difficult times of both nations and is now concreted to the current and future 
era. 

Besides all sharing points of the guest speakers, the participants can also receive more useful take-
aways through a 20 minutes Q&A session. The successful webinar ended with impressive comments of the 
guest speakers to confirm the stable development of this special relationship. 

The Consulate General continues to celebrate this special event by upcoming webinars with various 
topics of culture, social policies, technology, medical and pharmacy. 

*** 
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN “ẤN ĐỘ - CƯỜNG QUỐC MỚI VÀ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC 
TOÀN DIỆN VỚI VIỆT NAM” 

Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021 – Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ đã tổ chức thành 
công buổi tọa đàm trực tuyến 120 phút với chủ đề “Ấn Độ - Cường quốc mới và mối quan hệ Đối tác Chiến lược 
Toàn diện với Việt Nam” với sự tham dự của hơn 270 cán bộ, nhà khoa học, nghiên cứu, sinh viên ở Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Việt Nam. 

India@75 là sáng kiến của Chính phủ Ấn Độ nhằm kỷ niệm và chào mừng 75 năm lịch sử vẻ vang về sự phát 
triển đất nước, con người, văn hóa và thành tựu của Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí 
Minh sẽ tổ chức chuỗi các buổi nói chuyện chuyên đề trực tuyến trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội, chính trị và kinh 
tế nhằm thúc đẩy tương tác, kết nối và phát triển tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam.  

Mở đầu cho các chuỗi các hoạt động trên, chương trình này được tổ chức với mục đích chia sẻ kiến thức trên 
nhiều chủ đề khác nhau với đa dạng các góc nhìn trong lĩnh vực Quan hệ Quốc tế. Qua sự kiện, các cán bộ ngoại giao, 
nhà khoa học, nghiên cứu, giảng viên và sinh viên đã có cái nhìn sâu sắc về các quan điểm của Ấn Độ đối với các mối 
quan hệ trên thế giới cũng như các thành tựu đạt được của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và 
Ấn Độ. 

Khoảng hơn 270 cán bộ từ các Sở Ngoại vụ các tỉnh thành, giảng viên và sinh viên từ các trường Đại học đào 
tạo chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tham dự sự kiện và có tham luận 
chuyên sâu với các diễn giả có nhiều thâm niên trong lĩnh vực Quan hệ Quốc tế từ Ấn Độ và Việt Nam. 

Sự kiện vinh hạnh được đón tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Pranay Verma tham dự và phát 
biểu chào mừng. Tọa đàm bao gồm bốn phần trình bày của các diễn giả. Mở đầu là phần trình bày của Nguyên Thứ 
trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Ngài Shyam Saran với chủ đề “Ấn Độ, một cường quốc mới”, tiếp theo sau đó là từ Giáo sư 
S.D.Muni với nội dung “Chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong 75 năm qua”. Đại sứ, Tiến sĩ Tôn Sinh Thành, Cựu Đại 
sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ cũng có phần trình bày về “Những Thành tựu trong mối quan 
hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của Ấn Độ và Việt Nam, từ quan hệ truyền thống đến hiện tại”. Phần chia sẻ cuối cùng 
của PGS.TS Hoàng Văn Việt, Giám đốc trung tâm Thái Lan, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
(ĐHKHXH&NV), ĐHQG-HCM cũng có phần bình luận về nội dung “Góc nhìn của Việt Nam về chính sách đối ngoại 
của Ấn Độ và các triển vọng phát triển trong tương lai”. 

Nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Pranay Verma đã chia sẻ “Việc kỷ 
niệm 75 năm ngày Độc lập của Ấn Độ chính là cơ hội để chúng tôi khẳng định một lần nữa các cam kết, đưa mối quan 
hệ đặc biệt này, mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới”. Nguyên Thứ trưởng 
Ngoại giao Ấn Độ, Ngài Shyam Saran trình bày về mối quan hệ giữa hai quốc gia qua các khía cạnh địa chính trị, kinh 
tế, các vấn đề đa phương đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh các phương 
thức thắt chặt mối quan hệ này bằng việc hợp tác về chính trị, thương mại, vấn đề an ninh biển, công nghệ và các hoạt 
động ngoại giao nhân dân. 



4 | Page 
  

Qua phần trình bày về sự phát triển chính sách đối ngoại của Ấn Độ, Nguyên Đại sứ và Đặc phái viên của Chính 
phủ Ấn Độ, GS.S.D. Muni cho biết Ấn Độ đã đầu tư nguồn lực, tài nguyên và các nỗ lực ngoại giao đối với các vấn đề 
xâm lược thực dân, đế quốc căng thẳng ở châu Á, ví dụ như ở Myanmar, Indonesia, Vietnam, Lào, Campuchia.  Ông 
cũng đề cập đến vai trò quan trọng của Ấn Độ trong việc bảo đảm tự do, hòa bình và ổn định cho các quốc gia láng 
giềng kể từ năm 1947 qua việc thực hiện Chính sách Hành động Hướng Đông. 

Đại sứ, TS. Tôn Sinh Thành đã gửi lời chúc mừng nhiệt liệt đến người dân Ấn Độ nhân ngày độc lập Ấn Độ 
(15/8/1947 – 15/8/2021) và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các thế hệ chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã giành 
được. Đại sứ đã nhấn mạnh nỗ lực của Ấn Độ để trở thành trở thành một nước lớn với qui mô kinh tế lớn thứ 5 thế giới, 
sức mạnh quốc phòng đứng thứ 4 thế giới. Ông cũng tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ 
còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và sẽ dựa trên 3 nền tảng vững chắc, đó sự gắn bó giữa hai nước 
bằng truyền thống văn hóa lịch sử và giờ đây tiếp tục gắn bó với nhau bằng sự song trùng lợi ích chiến lược và nhờ tiềm 
năng hợp tác to lớn giữa hai nước.  

PGS.TS Hoàng Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Thái Lan, nguyên Trưởng khoa Đông phương học, ĐH 
KHXH&NV cũng đã chia sẻ về tính toàn diện của mối quan hệ này là dựa trên các nhu cầu thực tế của hai nước trên 
nguyên tắc hai bên cùng có lợi, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại về đầu tư. Với “Hành động hướng Đông”, 
Chính phủ Ấn Độ, trong khả năng của mình đã, đang và xem xét hỗ trợ Việt Nam xây dựng đội quân chính quy hoàn 
thiện hơn, hiện đại hơn và hiệu quả hơn, như mở các lớp huấn luyện sĩ quan, cung cấp một số các thiết bị quân sự, đóng 
các tàu tuần tra biển cao tốc. Ông kết luận bằng mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ đã được xây dựng 
trên những giá trị nhân đạo truyền thống, sự sẻ chia, cảm thông, đồng cảm những khó khăn và hành động trắc ẩn nhân 
văn của hai dân tộc đã để lại những hình ảnh đẹp, cao quý, bền vững lâu dài.  

Bên cạnh các chia sẻ của các diễn giả, người tham dự cũng nhận được nhiều kiến thức bổ ích qua hơn 20 phút 
của phần Hỏi-Đáp. Buổi tọa đàm trực tuyến được kết thúc với những bình luận đầy ấn tượng từ các diễn giả, khẳng định 
sự phát triển bền vững của mối quan hệ đặc biệt này.  

Sự thành công của sự kiện sẽ tiếp tục mở ra các hoạt động chào mừng ngày Độc lập của Ấn Độ được tổ chức 
bởi Tổng Lãnh Sự Quán với các chủ đề về văn hóa, chính sách xã hội, công nghệ, y tế, v.v.  

*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


