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PRESS RELEASE 

HANDOVER CEREMONY  

DONATION OF MEDICAL RELIEF PACKAGE  

FROM GOVERNMENT OF INDIA TO GOVERNMENT OF VIETNAM 

Ho Chi Minh City – The Consulate General of India in Ho Chi Minh City and the Department of External Relations, 

on Tuesday, 31st August, 2021, successfully co-organized the handover ceremony for donation of medical relief 

package consisting of 100MT of Liquid Medical Oxygen (LMO) and 300 oxygen concentrators from the 

Government of India to the Government of Vietnam at Nha Rong Port. 

 

Speaking at the event, Dr Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City, said that Vietnam 

Government and people of Vietnam came forward to assist India when India was going through a severe Covid-19 crisis 

in the month of April to June 2021. Now, the crisis has affected Vietnam, particularly the large industrial provinces 

including Ho Chi Minh City, Dong Nai Province and Binh Duong Province. Understanding very well that this covid-19 

crisis affecting the whole world for most part of this year and last year, cooperation among the countries is the way 

forward to stem this pandemic. Yesterday, the Indian navy ship AIRAVAT came to Nha Rong Port of HCMC with 300 

Oxygen Concentrators and 100 MT of LMO in 5 containers of 20 MT capacity each as assistance from India.  

Mr Tran Phuoc Anh, Director General of the Department of External Relations in Ho Chi Minh further replied 

that given the surge in Covid-19 cases since April, in Southern Viet Nam, including Ho Chi Minh City, the guarantee of 

oxygen supply for the treatment of Covid-19 patients has been critical. Thus, the emergency donation of 100 MT of LMO 

and 300 oxygen concentrators from India would certainly help Viet Nam save more lives. 

“On behalf of the Ministry of Foreign Affairs, I would like to thank Mr Madan Sethi-Consul General of India for 

his dedication and hard work. My appreciation to Chợ Rẫy Hospital, Sovigaz, Sai Gon Port and Ho Chi Minh City 

Customs for the swift and safe delivery of the huge oxygen tankers and the oxygen concentrators.” Added Mr Phuoc 

Anh.  

The said medial items would be received by Cho Ray Hospital, the consignee on behalf of the Vietnam Ministry 

and Health, to assist the fight against the ongoing pandemic in Vietnam.  

Over the past months, the Indian community and businesses in Vietnam have lent a helping hand, both in cash 

and in kinds, to support Vietnamese patients such as most recently the ECMO donation. These meaningful deeds, 

together with the emergency aid by the Indian Government today, have grown the ties between Viet Nam and India 

even stronger. 

Recently, the Consulate General of India in Ho Chi Minh is offering various training courses to train 200 octors 

and nurses in Ho Chi Minh City, and around 300 doctors and nurses in other provinces in Southern Vietnam./. 
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(Bản dịch không chính thức) 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

LỄ BÀN GIAO GÓI HỖ TRỢ Y TẾ 
TỪ CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ ĐẾN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 

 
Thành phố Hồ Chí Minh - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ 

Chí Minh đã phối hợp tổ chức thành công Lễ bàn giao gói hỗ trợ y tế gồm 100 tấn Oxy y tế lỏng và 300 máy tạo 

oxy của Chính phủ Ấn Độ đến Chính phủ Việt Nam tại Bến cảng Nhà Rồng ngày 31 tháng 8 năm 2021. 

 

Phát biểu tại sự kiện, Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 

Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Ấn Độ khi Ấn Độ trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên 

quan đến Covid-19 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021. Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Hiểu được những khó khăn trong 

cuộc khủng hoảng Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến toàn thế giới trong 2 năm vừa qua, hợp tác giữa các quốc gia 

là một trong những cách để ngăn chặn đại dịch này. Ngày hôm qua, tàu hải quân Ấn Độ AIRAVAT đã cập cảng Nhà 

Rồng, thành phố Hồ Chí Minh, mang theo 300 máy tạo oxy và 100 tấn khí ô xy y tế lỏng đựng trong 5 thùng container 

với mỗi container có dung tích 20 tấn từ Ấn Độ đến Việt Nam. 

 

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh đáp lời rằng trong bối cảnh số ca mắc 

Covid-19 gia tăng tại các tỉnh phía nam Việt Nam, trong đó có TP.HCM, kể từ tháng 4, việc đảm bảo cung cấp ôxy cho 

bệnh nhân điều trị Covid-19 là điều hết sức quan trọng. Do đó, việc hỗ trợ nhanh chóng 100 tấn Oxy y tế lỏng và 300 

máy tạo oxy của Ấn Độ chắc chắn góp phần cứu sống các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.  

 

“Thay mặt Bộ Ngoại giao, tôi xin cảm ơn Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí 

Minh vì sự cống hiến và nỗ lực của Ông. Tôi trân trọng cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy, Sovigaz, Cảng Sài Gòn và Hải 

quan thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ các thủ tục tiếp nhận các thiết bị y tế trong gói hỗ trợ này", Ông Trần Phước 

Anh chia sẻ.  

 

Được biết, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ là đơn vị thay mặt Bộ Y Tế tiếp nhận các thiết bị y tế nói trên để hỗ trợ cuộc 

chiến chống lại đại dịch Covid đang diễn ra tại Việt Nam. 

 

Trong những tháng qua, cộng đồng người Ấn Độ và các doanh nghiệp tại Việt Nam đã chung tay giúp đỡ bằng 

tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Gần nhất là việc quyên góp trao tặng máy 

thở ECMO cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Những việc làm ý nghĩa này cùng với việc Chính phủ Ấn 

Độ viện trợ y tế ngày hôm nay đã giúp mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng bền chặt hơn. 

 

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin rằng sẽ hỗ trợ các khóa đào tạo cho 200 bác 

sĩ và y tá tại Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 300 bác sĩ và y tá tại các tỉnh khác ở phía Nam Việt Nam. /. 

 

 


