
Consulate General of India

WEBINAR ON‘SOCIAL SECURITY POLICIES OF INDIA AND VIETNAM’

Ho Chi Minh City, Tuesday, 
has successfully organized a 
Policies of India and Vietnam’
who aregovernment officials, scientists, researchers, lecturers and students 
from Southern Provinces of Vietnam.
activities to celebrate the 75

About 500participants from Provincial Departments of Foreign Affairs
Development Offices and 
Universities in Ho Chi Minh City and Southern Provinces of Vietnam joined the 
webinar with an in-depth discussion with speakers from India and Vietnam.

The Consulate General of India 
Mr. Pranay Verma, Ambassadorof India to Vietnam to deliver an 
The webinar consisted of 03
Vietnam. The first remark was
for Transforming India (NITI Aayog) on “Recent Developments in Social Security in 
India”, followed by Madam Nguyen Thi Thanh Tung, Lecturer, Faculty of Social 
Work, VNUHCM - University of Social Sciences and Humanities, on “Social Security 
Policies of Vietnam”. Prof. Dr. Do Thu Ha, Head of Indology Department, VNU Hanoi 
- University of Social Sciences and Humanities 
COVID-19 and Strategic Policy for Vietnam’.

To emphasize the meaning of the event, Ambassad
concern received from both Vietnamese and Indian participants for this first
ever topic to discuss social development, especially in this COVID
Ambassador also mentioned some of the campaigns which were c
Government of India to maintain the social security issues in India.

Looking at India as one of the largest democracy countries in the world, a developing 
nation with a population of more than 1.3 billion, ranking the 2
country in the world, the presentation by Dr. Muniraju, Deputy Advisor, NITI Aayog 
gave a broad understanding to the audience on types of social securities in India, 
such as Financial Security, Economic Security, Food Security, Employment Security, 
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, 31st August, 2021 – The Consulate General of India 
has successfully organized a 90-minute webinar on the topic ‘Social Security 
Policies of India and Vietnam’ with the presence of more than 500 participants, 
who aregovernment officials, scientists, researchers, lecturers and students 
from Southern Provinces of Vietnam. The webinar is a part of a chain of 
activities to celebrate the 75th Independence Day of India. 

from Provincial Departments of Foreign Affairs
 lecturers, researchers, students from renowned 

Universities in Ho Chi Minh City and Southern Provinces of Vietnam joined the 
depth discussion with speakers from India and Vietnam.

The Consulate General of India was honoured to welcome the participation of H.E. 
Mr. Pranay Verma, Ambassadorof India to Vietnam to deliver an inaugural

03 keynote remarks by senior speakers from India and 
was from Dr. Muniraju, Deputy Advisor, Nationa

for Transforming India (NITI Aayog) on “Recent Developments in Social Security in 
Madam Nguyen Thi Thanh Tung, Lecturer, Faculty of Social 

University of Social Sciences and Humanities, on “Social Security 
Prof. Dr. Do Thu Ha, Head of Indology Department, VNU Hanoi 

University of Social Sciences and Humanities shared her view on ‘Social Impacts of 
19 and Strategic Policy for Vietnam’. 

To emphasize the meaning of the event, Ambassador Pranay Verma appreciated the 
concern received from both Vietnamese and Indian participants for this first
ever topic to discuss social development, especially in this COVID-19 crisis. The 
Ambassador also mentioned some of the campaigns which were carried out by the 
Government of India to maintain the social security issues in India. 

Looking at India as one of the largest democracy countries in the world, a developing 
nation with a population of more than 1.3 billion, ranking the 2nd most populous 

untry in the world, the presentation by Dr. Muniraju, Deputy Advisor, NITI Aayog 
gave a broad understanding to the audience on types of social securities in India, 
such as Financial Security, Economic Security, Food Security, Employment Security, 
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he participation of H.E. 
inaugural remarks. 

keynote remarks by senior speakers from India and 
Dr. Muniraju, Deputy Advisor, National Institution 
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19 crisis. The 
arried out by the 

Looking at India as one of the largest democracy countries in the world, a developing 
most populous 

untry in the world, the presentation by Dr. Muniraju, Deputy Advisor, NITI Aayog 
gave a broad understanding to the audience on types of social securities in India, 
such as Financial Security, Economic Security, Food Security, Employment Security, 



Health Security, Education for all, Social Protection against exploitation, Affirmative 
actions, in which various Indian Government’s schemes and actions were 
mentioned. 

Madam Nguyen Thi Thanh Tung, Lecturer, Faculty of Social Work, VNUHCM - 
University of Social Sciences and Humanities shared a detailed research on the 
social security system of Vietnam, from the ancient time to the modern era. The 
presentation also gave a quick update on current social security policies provided by 
the Government of Vietnam on different sectors, such as labour, healthcare, 
education and social relief packages. 

Prof. Dr. Do Thu Ha, Head of Indology Department, VNU Hanoi - University of Social 
Sciences and Humanities spoke on the social impacts of the COVID-19 and 
suggested solutions to overcome the difficulties that the marginalized group was 
facing, due to the pandemic. The report consisted of up-to-date figures and gained a 
lot of attention from the participants. 

Besides all sharing points of the guest speakers, the participants also received more 
useful take-aways through a 20 minutes Q&A session. 

*** 

  



TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN VỀ ‘CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH X

Thành phố Hồ Chí Minh, Th
sự quán Ấn Độ đã tổ chức th
về chủ đề 'Các chính sách an sinh x
diện của hơn 500 đại biểu là các cán b
nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các t
này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ng

Khoảng 500 đại biểu đến từ các Sở Ngoại vụ, Văn ph
và các giảng viên, nhà nghiên c
Thành phố Hồ Chí Minh và các t
trực tuyến với phần thảo luận chuy
Nam. 

Tổng Lãnh sự quán Ấn 
Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện. Buổi trao 
đổi trực tuyến giới thiệu 03 b
Việt Nam. Phát biểu đầu tiên c
Chuyển đổi Ấn Độ (NITI Aayog) về “Những phát triển gần đây trong an sinh x
Ấn Độ”, tiếp theo là Bà Nguyễn Thị Thanh T
ĐHQG TP.HCM - Đại học Khoa học X
hội của Việt Nam”. GS.TS Đỗ Thu H
Trường Đại học Khoa học Xã h
hội của COVID-19 và Chính sách chi

Để nhấn mạnh ý nghĩa của sự
quan tâm từ các đại biểu Việt Nam v
ra thảo luận về phát triển xã h
Đại sứ cũng đề cập đến một số chiến dịch do Chín
trì các vấn đề an sinh xã hội ở Ấn Độ.

Với cái nhìn Ấn Độ ở khía cạnh một trong những quốc gia dân chủ lớn nhất 
trên thế giới, một quốc gia đang phát triển với dân số h
trong số các quốc gia đông dâ

(Bản dịch không chính thức)

 

 
 
 

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

ỔI TRỰC TUYẾN VỀ ‘CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ẤN ĐỘ -

Chí Minh, Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 -
ổ chức thành công buổi trao đổi trực tuyến kéo d

ề chủ đề 'Các chính sách an sinh xã hội của Ấn Độ và Việt Nam' với sự hiện 
à các cán bộ từ các địa phương, nhà khoa h

ên và sinh viên các tỉnh phía Nam Việt Nam. Ch
ằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ.

ảng 500 đại biểu đến từ các Sở Ngoại vụ, Văn phòng Phát tri
ên, nhà nghiên cứu, sinh viên từ các trường Đại học danh tiếng tại 

à các tỉnh phía Nam Việt Nam đã tham dự buổi trao đổi 
ực tuyến với phần thảo luận chuyên sâu với các diễn giả đến từ Ấn Độ v

ự quán Ấn Độ vinh dự được đón tiếp sự tham dự của Ng
ại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện. Buổi trao 

ổi trực tuyến giới thiệu 03 bài phát biểu quan trọng của các diễn giả từ Ấn Độ v
ên của Tiến sĩ Muniraju, Phó Cố vấn, Viện Quốc gia về 

ển đổi Ấn Độ (NITI Aayog) về “Những phát triển gần đây trong an sinh x
ễn Thị Thanh Tùng, Giảng viên Khoa Công tác xã h

ại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, về “Chính sách An sinh Xã 
ội của Việt Nam”. GS.TS Đỗ Thu Hà, Trưởng Ngành Ấn Độ học, ĐHQG H

ã hội và Nhân văn chia sẻ quan điểm về “Tác động x
19 và Chính sách chiến lược đối với Việt Nam”. 

ể nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Pranay Verma đánh giá cao sự 
ừ các đại biểu Việt Nam và Ấn Độ đối với chủ đề lần đầu tiên đư

ã hội, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng COVID
ại sứ cũng đề cập đến một số chiến dịch do Chính phủ Ấn Độ thực hiện nhằm duy 

ội ở Ấn Độ. 

Ấn Độ ở khía cạnh một trong những quốc gia dân chủ lớn nhất 
ế giới, một quốc gia đang phát triển với dân số hơn 1,3 tỷ người, đứng thứ 2 
ố các quốc gia đông dân trên thế giới, bài trình bày của Tiến sĩ Muniraju, Phó 
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Cố vấn, NITI Aayog đã đưa ra thông tin về những loại hình an sinh xã hội ở Ấn Độ, 
chẳng hạn như An sinh tài chính, An sinh kinh tế, An sinh lương thực, An sinh việc 
làm, An sinh y tế, Giáo dục cho tất cả mọi người, Bảo vệ xã hội chống bóc lột, Các 
hành động khẳng định, trong đó các kế hoạch và hành động khác nhau của Chính 
phủ Ấn Độ đã được đề cập. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng, Giảng viên Khoa Công tác xã hội, ĐHQG 
TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chia sẻ những nghiên 
cứu chi tiết về hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, từ thời cổ đại đến thời kỳ hiện 
đại. Bài thuyết trình cũng cập nhật nhanh về các chính sách an sinh xã hội hiện 
hành của Chính phủ Việt Nam trên các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như các gói 
cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và lao động. 

GS. TS. Đỗ Thu Hà, Trưởng Ngành Ấn Độ học, ĐHQG Hà Nội - Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phát biểu về tác động xã hội của COVID-19 và 
đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn mà nhóm yếu thế đang gặp phải 
do đại dịch. Báo cáo bao gồm các số liệu cập nhật và thu hút được nhiều sự quan 
tâm của đại biểu tham dự chương trình. 

Bên cạnh tất cả những chia sẻ của các diễn giả khách mời, các đại biểu đã 
nhận được nhiều kiến thức bổ ích thông qua phần Hỏi & Đáp kéo dài 20 phút. 

*** 

 

 


