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Mời tham dự các chương trình xúc tiến thương mại tại Ấn Độ nhân dịp 
chuyến thăm cấp cao. 

 

Nhân dịp chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các cơ 
quan, bộ ngành sang Ấn Độ, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xin mời 
các doanh nghiệp Việt Nam tham dự các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư 
tại Ấn Độ như sau: 

 

1. Tên sự kiện: Mời tham dự phiên “Focus on Vietnam” tại Hội nghị 
Thượng đỉnh Đối tác “Partnership Summit”. 
 
Thời gian: ngày 14/12/2021, từ 10.00 – 11.00 giờ Ấn Độ, 11.30 – 12.30 
giờ Việt Nam. 
Hình thức: trực tuyến. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Nội dung: Dự kiến có sự tham dự và phát biểu của Lãnh đạo các Bộ: Công 
Thương, Kế hoạch Đầu tư, Thông tin – Truyền thông và Đại sứ hai nước. 
Đăng ký tham dự: 
 https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=PS2021 
 
 

2. Tên sự kiện: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. 
 
Thời gian: ngày 17/12/2021, từ 9.30 – 13.00 giờ Ấn Độ; 11.00 – 14.30 
giờ Việt Nam. 
Hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại Leela Palace Hotel, New Delhi. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Nội dung: Dự kiến có sự tham dự và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và 
Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng … cùng 150 doanh nghiệp. 
Đăng ký tham dự: 
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=INDVIET 
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3. Tên sự kiện: Business Roundtable with NASSCOM  

Thời gian: ngày 18/12/2021 từ 17.30 đến 18.30 giờ Ấn Độ; 19.00 đến 
20.000 giời VN. 
Hình thức: trực tiếp tại Bangalore 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Nội dung: Dự kiến có sự tham dự và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và 
Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng … 
 

4. Tên sự kiện: 2021 Global Technology Summit 
 
Thời gian: ngày 14 đến 16/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Nội dung: Dự kiến có dự tham dự và phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông 
tin và truyền thông. 
Đăng ký tham dự: https://gts2021.com/ 
 
 

5. Tên sự kiện: Hội nghị thường niên lần thứ 94 của Liên đoàn các Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI). 
 
Thời gian: ngày 17 và 18/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại Khách sạn Taj Palace, New Delhi 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Nội dung: Dự kiến có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng và các Bộ 
trưởng Ấn Độ, các chuyên gia kinh tế.. 
Đăng ký tham dự:  
https://ficci.in/agm2021/invitee-form.asp?evid=25883 
 

 
 

6. Tên sự kiện: Hội chợ Tơ lụa Quốc tế lần thứ 10 
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Thời gian: ngày 18-20/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại The Rivera House, Ambience Golf 
Drive, Gurugram, Haryana, Ấn Độ 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Ghi chú: Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí vé máy bay, khách sạn. 
Đăng ký tham dự: ISEPC  www.indiansilkfair.in;  
Link đăng ký tham dự trực tiếp:  http://indiansilkfair.in/physical/buyer- 
register-form.php; Link đăng ký tham dự trực 
tuyến: http://indiansilkfair.in/virtual/buyer-registration-form.php;  
 

7. Tên sự kiện: Triển lãm Kho hàng và Logistics Ấn Độ 2021. 
 
Thời gian: ngày 16-18/12/2021. 
Hình thức: trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, Thủ đô New 
Delhi, Ấn Độ. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự: https://reg.xpoteck.com/reed/iwsregister.aspx 
 

8. Tên sự kiện: Triển lãm Thiết bị Đường sắt Quốc tế lần thứ 14. 
 
Thời gian: ngày 16-18/12/2021. 
Hình thức: trực tiếp tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, Thủ đô New 
Delhi, Ấn Độ. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự:  
http://www.ireeindia.com/visitor-registration.html 
 

9. Tên sự kiện: Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, 
Chẩn đoán và Công nghệ Sinh học. 
 
Thời gian: ngày 16-18/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến và trực tiếp tại trung tâm triển lãm Hitex, 
Hyderabad. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
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Đăng ký tham dự:  

https://mmiconnect.in/app/ile-2021/visitor-registration?source=AAIwebsite 

 

10. Tên sự kiện: Indian Chemicals and Petrochemicals Conference 
(ICPC) 2021. 
 
Thời gian: ngày 16-17/12/2021. 
Hình thức: Trực tuyến. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự:  
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=ICPC2021 

 

11. Tên sự kiện: Summit on Farm Machinery & Components. 
 
Thời gian: ngày 16-17/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự:  
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=FMCE2021 

 

12. Tên sự kiện: International Mining Summit. 
 
Thời gian: ngày 16/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự:  
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=MININGSUMM 

 

13. Tên sự kiện: CII – Technology Summit. 
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Thời gian: ngày 16-17/12/2021. 
Hình thức: trực tuyến. 
Ngôn ngữ: tiếng Anh. 
Đăng ký tham dự:  
https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=TECSUM2021 
 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến các sự kiện xúc tiến thương mại nêu trên vui 
long liên hệ với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Email: in@moit.gov.vn; 
khanhddu@moit.gov.vn; điện thoại +91 9667811986 ./. 
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Mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác “Partnership Summit” tại Ấn Độ. 
 
Cục Xúc tiến Công nghiệp và Nội thương, Bộ Công Thương phối hợp với Liên đoàn Công 
nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác “Partnership Summit 2021” lần 
thứ 27 từ ngày 13-15 tháng 12 năm 2021 qua hình thức trực tuyến. 
Chủ đề của hội nghị năm nay là “Hợp tác xây dựng một thế giới mới: Tăng trưởng, Tính 
cạnh tranh, Tính bền vững và Công nghệ” dự kiến sẽ thu hút được sự tham dự và phát biểu 
của các chính khách trên thế giới và trong khu vực. Sự kiện này sẽ tiếp tục các chương 
trình nghị sự nhằm tăng cường quan hệ đối tác và định hình hợp tác kinh tế mới giữa các 
quốc gia, cũng như giữa các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, học giả...  
Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác năm 2020 lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đã thu hút 
được sự tham gia của 29 Bộ trưởng từ khắp nơi trên thế giới và các đại biểu đại diện cho 
hơn 100 quốc gia. 
 Trong những năm trước, Hội nghị thượng đỉnh đã có sự tham gia của các nhà lãnh đạo 
toàn cầu nổi bật bao gồm Tổng thống của Ấn Độ, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Maldives cùng 
các Thủ tướng của Ấn Độ, Singapore, Canada, Anh, Ý, Cộng hòa Séc, Malaysia và 
Hungary bên cạnh các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các nhà nghiên cứu và hoạch định 
chính sách.  
Đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến nền kinh tế, thương mại, đầu tư và các dòng tài 
chính toàn cầu. Các luồng hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới đã bị tác động sâu sắc, từ 
đó thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Hội nghị thượng đỉnh Đối tác 2021 
sẽ là cơ hội để thế giới xây dựng lại quan hệ đối tác cho thế giới mới này. 
Theo chương trình dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh đối tác 2021 sẽ trình bày các chính sách 
kinh tế lớn mà Ấn Độ đã thiết lập trong năm qua, quan hệ kinh tế thế giới, sự phát triển của 
Vaccine và thuốc chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid 19 còn tác động mạnh mẽ đến 
kinh tế Thế giới. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về định hình kinh tế trong tương lai, trao đổi 
về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực như sản xuất, cơ sở hạ tầng, logistics, 
chuỗi cung ứng, nông nghiệp công nghệ cao, thuốc – dược phẩm và Vaccine, dịch vụ, du 
lịch cũng như các lĩnh vực về năng lượng mới, năng lượng tái tạo… 
Đây là cơ hội tốt cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. 
Dự kiến Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề về Việt Nam 
trong khuôn khổ chương trình này và nhân dịp các chuyến thăm cấp cao. 
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự đề nghị đăng ký trực tiếp trên website của 
ban tổ chức https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=PS2021 và liên hệ với Thương 
vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Email: in@moit.gov.vn/ khanhddu@moit.gov.vn. 
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Mời tham dự phiên: “Focus on Vietnam” tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác 
“Partnership Summit” 

 

Trong chương trình Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác “Partnership Summit 2021” lần thứ 27 
từ ngày 13-15 tháng 12 năm 2021 qua hình thức trực tuyến do Cục Xúc tiến Công nghiệp 
và Nội thương, Bộ Công Thương phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ 
chức, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức phiên riêng giành cho Việt Nam “Focus on 
Vietnam”.  

Thời gian: Từ 10.00 đến 11.00 am giờ Ấn Độ (tức 11.30 đến 12.30 giờ Việt Nam) ngày 
14 tháng 12 năm 2021. 

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng độc quyền CII hive của CII 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

Thành phần mời phát biểu: Lãnh đạo Bộ Công Thương; Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Bộ/ngành Ấn Độ; Lãnh đạo Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại sứ Phạm Sanh Châu. 

Nội dung: Trình bày tổng quan về thực trạng, phương phướng tương lai, nội dung hợp tác 
giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực, cơ hội hợp tác thời gian tới. 

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự đề nghị đăng ký trực tiếp trên website của 
ban tổ chức https://www.ciihive.in/SignUp.aspx?EventId=PS2021 và liên hệ với Thương 
vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Email: in@moit.gov.vn/ khanhddu@moit.gov.vn. 
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Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ 
 
Kính chào Quý doanh nghiệp. 
 

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 
19 tháng 12 năm 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức hội nghị diễn đàn doanh 
nghiệp tại Thủ đô New Delhi - Ấn Độ vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 từ 10h.00 đến 
13h.00 giờ Ấn Độ, tức 11h30 đến 14.30 giờ Việt Nam. 

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời được các thế hệ lãnh đạo vun 
đắp. Hai nước thiết lập Quan hệ Ngoại giao đầy đủ vào năm 1972, quan hệ Đối tác Chiến 
lược năm 2007 và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016. Thương mại và 
đầu tư là một trong những trụ cột chính của quan hệ song phương. Ấn Độ là một trong 10 
đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn 
thứ 15 của Ấn Độ và thứ tư ở Đông Nam Á. Nông nghiệp, Thủy sản, Dệt may, Dược phẩm, 
CNTT, Máy móc thiết bị, Năng lượng là động lực chính trong các mối quan hệ kinh tế. 

Hội nghị sẽ có sự tham gia và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ 
tướng, bộ trưởng, thứ trưởng và thành viên tham gia đoàn, các khách mời từ Ấn Độ và các 
doanh nghiệp Ấn Độ. Hội nghị sẽ tập trung làm rõ thực trạng quan hệ thương mại, đầu tư 
Việt Nam - Ấn Độ, các động lực và đột phá trong thời gian tới và nhiều nội dung quan 
trọng khác. Hội nghị diễn ra cả với hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự trực tuyến hội nghị, đề nghị đăng ký theo đường link: 
https://www.ciihive.in/Login.aspx?EventId=INDVIET 

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trân trọng thông báo và mời doanh nghiệp tham dự. 

  

Bui Trung Thuong 

Trade Counsellor - Embassy of Vietnam in India. 
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Mời tham dự Hội nghị thường niên của FICCI ngày 17/12/2021 

Liên đoàn các Phòng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ (FICCI) được thành lập từ năm 
1927 là phòng thương mại và công nghiệp lớn, lâu đời nhất Ấn Độ, là đại diện cho tiếng 
nói của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp Ấn Độ, có trên 7000 doanh nghiệp thành 
viên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế của Ấn Độ với 17 văn phòng tại Ấn Độ và 12 văn 
phòng trên toàn thế giới. FICCI có quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Thủ tướng, các bộ, các 
bang của Ấn Độ và các cơ quan Đại diện nước ngoài tại Ấn Độ. 

FICCI sẽ tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 94 vào ngày 17-18/12/2021 tại khách sạn 
Taj Palace, New Delhi. Hội nghị cũng sẽ được tổ chức song song theo hình thức trực tuyến 
để tăng khả năng tham gia của các nhà hoạch định chính sách, công ty, tổ chức xã hội, 
truyền thông.  

Chủ đề của Hội nghị là “Ấn Độ sau 75 năm”; chương trình dự kiến của Hội nghị sẽ trình 
bày các thành tựu, chính sách kinh tế lớn mà Ấn Độ đã thiết lập trong năm qua, quan hệ 
kinh tế quốc tế, sự phát triển của Vaccine và thuốc chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid 
19. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về định hình kinh tế trong tương lai, vị thế kinh tế của Ấn 
Độ và kết nối của Ấn Độ với thế giới trong các lĩnh vực sản xuất, cơ sở hạ tầng, logistics, 
chuỗi cung ứng, nông nghiệp công nghệ cao, dệt may, dược phẩm, năng lượng và du lịch. 

 FICCI đã mời Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi tham dự phiên khai mạc hội nghị. Các 
diễn giả đã xác nhận tham gia hội nghị gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amit Shah; Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Jaishankar; Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; ông Ian Arthur Bremmer, 
nhà khoa học chính trị của Mỹ; Tiến sĩ Ayhan Kose, kinh tế trưởng kiêm Giám đốc bộ 
phận thuộc Ngân hàng Thế giới; ông K V Kamath, Chủ tịch, Ngân hàng Quốc gia về Cơ 
sở hạ tầng và Phát triển (NaBFID). 

Hội nghị cũng sẽ có các phiên họp với các thành viên của chính phủ Ấn Độ, các thành viên 
của Quốc hội, các doanh nghiệp trong ngành và các chuyên gia 

Đây là cơ hội tốt cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. 

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự đề nghị đăng ký trực tiếp trên website của 
ban tổ chức  https://ficci.in/agm2021/invitee-form.asp?evid=25883 và liên hệ với Thương 
vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Email: in@moit.gov.vn/ khanhddu@moit.gov.vn. 
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Thư mời tham dự Hội chợ Tơ lụa Quốc tế lần thứ 10 

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Tơ lụa Ấn Độ (ISEPC) tổ chức Hội chợ Tơ lụa Quốc 
tế lần thứ 10 từ ngày 18 đến ngày 20/12/2021, tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và 
trực tiếp tại The Rivera House, Ambience Golf Drive, Gurugram, Haryana. 

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Tơ lụa Ấn Độ (ISEPC) được thành lập vào năm 
1983 theo Đạo luật Công ty năm 1956 do Bộ Dệt may, Chính phủ Ấn Độ bảo trợ. 
Hội đồng bao gồm các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất, người bán hàng và các nhà hoạt 
động phi lợi nhuận. Đây là Hội chợ thứ ba được ISEPC tổ chức trong năm 2021, sau 
khi hội chợ lần thứ 8 được tổ chức vào tháng 1/2021, và hội chợ thứ 9 tổ chức vào 
tháng 3/2021 dưới hình thưc trực tuyến.  

Ấn Độ là nước sản xuất tơ lụa lớn thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc. Ấn Độ 
sản xuất nhiều loại lụa và các sản phẩm lụa pha trộn của Ấn Độ đang được xuất khẩu 
trên toàn thế giới. Các sản phẩm tơ lụa xuất khẩu của Ấn Độ bao gồm sợi tơ tằm tự 
nhiên, vải, đồ trang điểm, quần áo may sẵn, thảm lụa và phế liệu tơ tằm. 

Để nâng cao hiệu quả xúc tiến, Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Tơ lụa Ấn Độ 
đang đề xuất hỗ trợ cho cho các khách hàng nước ngoài tới tham dự hội chợ. Mục 
tiêu tiếp đón hơn 250 khách hàng  từ hơn 40 quốc gia tới tham dự, hỗ trợ xúc tiến 
thương mại với hơn 80 nhà triển lãm từ khắp Ấn Độ với những sản phẩm đa dạng  
từ các loại vải & hàng may mặc bằng lụa và tơ tằm pha, khăn quàng cổ, vải dệt, thảm 
lụa & nội thất gia đình. 

Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, trao đổi cơ hội kinh 
doanh, tìm hiểu thị trường, sản phẩm lụa, công nghệ dệt lụa tại Ấn Độ. Tham dự hội 
chợ gồm có các nhà sản xuất, xuất khẩu tơ lụa và các sản phẩm từ lụa tại Ấn Độ; 
nhà bán buôn, nhà nhập khẩu, nhà thiết kế thời trang, trung tâm môi giới, nhãn hiệu 
và thương hiệu nổi tiếng. 

Đặc biệt, đối với cá nhân, doanh nghiệp tới từ Việt Nam, ISEPC sẽ hỗ trợ: (1) 
Hoàn tiền vé máy bay tối đa 25.000 INR (* Tùy theo giá vé thực tế hoặc giới hạn 
quy định ở trên tùy theo mức nào thấp hơn); (2) Hai ngày lưu trú miễn phí tại khách 
sạn 5 sao với bữa sáng & bữa trưa làm việc tại địa điểm tổ chức hội chợ; ( 3) Miễn 
phí đón từ sân bay Delhi đến khách sạn và miễn phí đón và trả từ khách sạn đến địa 
điểm tổ chức hội chợ và ngược lại. 

Các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội chợ có thể đăng ký tài 
trợ trên trang web của ISEPC  www.indiansilkfair.in; Link đăng ký tham dự trực 
tiếp:  http://indiansilkfair.in/physical/buyer- register-form.php; Link đăng ký tham 
dự trực tuyến: http://indiansilkfair.in/virtual/buyer-registration-form.php; hoặc liên 
hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ địa chỉ B5/123 Safdarjung Enclave, New 
Delhi, Email in@moit.gov.vn    
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Thư mời tham dự Triển lãm Kho hàng Ấn Độ 2021 

Triển lãm Kho hàng Ấn Độ (IWS) năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 16-18/12/2021 
tại trung tâm triển lãm Pragati Maidan, New Delhi, Ấn Độ bởi Reed Manch Exhibitions 
(RMX), một tổ chức có trụ sở tại Ấn Độ.  Trong những năm qua, RMX đã tiến hành tổ 
chức nhiều triển lãm thương mại và hội nghị dành riêng cho ngành công nghiệp Logistics.   

Chuỗi cung ứng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mỗi doanh 
nghiệp. Thay đổi động lực thị trường đang thay đổi cách các tổ chức tương tác với khách 
hàng và nhà cung cấp của họ, buộc các chuyên gia chuỗi cung ứng phải suy nghĩ lại về 
chiến lược của họ để mang lại giá trị kinh doanh. Lĩnh vực Logistics ở Ấn Độ ngày nay đã 
trở thành một lĩnh vực được ưu tiên và nó tác động mạnh mẽ tới các kế hoạch sản xuất, bán 
hàng và tiếp thị trong các tổ chức kinh doanh. 

Triển lãm kho hàng của Ấn Độ mang đến các bản demo sản phẩm trực tiếp, các công nghệ 
mới tiếp cận thị trường cũng như nhiều chương trình chia sẻ kiến thức và kết nối. Triển 
lãm Kho hàng Ấn Độ đã là sự kiện tập trung của các nhà lãnh đạo trong ngành, các chuyên 
gia, các nhà sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm từ tất cả các khía cạnh của hậu cần, 
cơ sở hạ tầng kho hàng, xử lý vật liệu, lưu trữ, tự động hóa và chuỗi cung ứng. 

Trong 10 năm qua, IWS đã tập hợp hàng nghìn người mua và người bán từ các phân khúc 
kho bãi, hậu cần và chuỗi cung ứng để khám phá các cơ hội kinh doanh, học hỏi và kết nối 
mới. Triển lãm IWS lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 đã thu hút 125 nhà triển lãm 
và 6700 khách thương mại tham dự. Phiên bản 2019 của Triển lãm kho hàng Ấn Độ  với 
sự tham gia của 259 nhà triển lãm đã thu hút 12.293 khách tham quan từ khắp nơi trên thế 
giới. 

Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Logistics tham 
gia, giao lưu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ mới để 
nâng cao hiệu quả hoạt động trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp quan tâm có thể 
đăng ký theo link: https://reg.xpoteck.com/reed/iwsregister.aspx hoặc liên hệ với Thương 
vụ Việt Nam tại Ấn Độ địa chỉ B 2/51 Safdarjung Enclave, New Delhi, Email; 
in@moit.gov.vn. 
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Thư mời tham dự Triển lãm Thiết bị Đường sắt Quốc tế lần thứ 14 

Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), phối hợp với Bộ Đường sắt, Chính phủ Ấn 
Độ tổ chức Triển lãm Thiết bị Đường sắt Quốc tế (IREE) lần thứ 14, thời gian diễn 
ra từ ngày 16 tới ngày 18/12/2021 tại trung tâm triển lãm Pragati Maidan, New 
Delhi, Ấn Độ.  

IREE – 2021 là sự kiện quốc tế duy nhất tại Ấn Độ dành cho Đường sắt và các 
ngành liên quan, thu hút sự tham gia của du khách từ khoảng 20 quốc gia trên thế 
giới. IREE 2021 sẽ quy tụ các nhà triển lãm và đại biểu từ khắp nơi trên thế giới 
với trọng tâm là hiện đại hóa và mở rộng Đường sắt Ấn Độ. Dự kiến triển lãm sẽ 
trưng bày những tiến bộ công nghệ mới nhất trong ngành đường sắt, ra mắt các sản 
phẩm mới và những cải tiến thiết bị trong ngành đường sắt. 

Ấn Độ là một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với tổng số 
123.542 km đường ray trên một tuyến đường dài 67.415 km và khoảng 7.300 nhà ga. 
Mỗi ngày, đường sắt Ấn Độ chạy khoảng 13.000 chuyến tàu với hơn 23 triệu lượt hành 
khách, khối lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm lên tới 1 tỷ tấn. Đường sắt đóng vai 
trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Ấn Độ. 

Để hiện đại hóa hệ thống đường sắt, Đường sắt Ấn Độ đã đưa ra Kế hoạch Đường 
sắt Quốc gia. Kế hoạch dự kiến sẽ tăng công suất vận tải hàng hóa lên 45%. Mục 
tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, điện khí hóa 100%, nâng 
cấp tốc độ chạy tàu trên các tuyến đường nhất định và loại bỏ tất cả các giao cắt 
đồng mức trên tuyến GQ/GD vào năm 2024. 

Cùng với IREE 2021, CII sẽ tổ chức Hội nghị Đường sắt Quốc tế với chủ đề 
“Đường sắt: Động cơ phát triển cho Aatmanirbhar Bharat” vào ngày 17 & 18 tháng 
12 năm 2021 tại Pragati Maidan, New Delhi. Hội nghị nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cuộc thảo luận cấp cao về phạm vi mới nổi và các cơ hội hợp tác trong 
việc hiện đại hóa và mở rộng Đường sắt Ấn Độ, nhằm bổ sung các nỗ lực của Chính 
phủ Ấn Độ nhằm tạo ra một Hệ thống Đường sắt đẳng cấp thế giới trong nước. 

Tham dự triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, các 
nhà hoạch định chính sách trong kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa đường sắt Ấn 
Độ. Tìm hiểu những tiến bộ công nghệ mới nhất, sản phẩm mới và những cải tiến 
thiết bị đường sắt cho nhiều đối tượng. Cơ hội gặp gỡ với các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt trên khắp thế giới. 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự, xin vui lòng điền vào link đăng ký:  
http://www.ireeindia.com/visitor-registration.html hoặc liên hệ với Thương vụ Việt 
Nam tại Ấn Độ địa chỉ B 2/51 Safdarjung Enclave, New Delhi, Email 
in@moit.gov.vn    
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Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, 
 Chẩn đoán và Công nghệ Sinh học 

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, Chẩn đoán và Công 

nghệ Sinh học được tổ chức vào ngày 16 – 18/12/2021 dưới hình thức kết hợp trực 

tuyến và trực tiếp tại trung tâm triển lãm Hitex, Hyderabad.  

Triển lãm được tổ chức bởi ba đơn vị Analytica Anacon India, India Lab Expo 

và triển lãm Pharma Pro & Pack. Triển lãm là nơi quy tụ các nhà sản xuất quốc tế 

và trong nước, người dùng phòng thí nghiệm, nhà tư vấn và các quan chức chính 

phủ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đây là cơ sở lý tưởng cho việc xây dựng 

mạng lưới và thu hút các chuyên gia trong ngành hợp tác kinh doanh. 

Năm 2019, phiên bản lần thứ 14 của Triển lãm được tổ chức từ ngày 19 đến 

ngày 21/9/2019 tại Hyderabad đã thu hút 412 đơn vị triển lãm, 17.337 du khách, với 

hàng nghìn lượt trao đổi gặp gỡ giữa người mua và người bán. Được tổ chức trên 

diện tích 12.500 mét vuông tại Trung tâm Triển lãm Hitex, triển lãm hướng tới phát 

triển thị trường phía Nam Ấn Độ trong ngành công nghiệp dược phẩm, chế biến thực 

phẩm, sản xuất, nghiên cứu và phát triển ở Ấn Độ.  

Triển lãm tập trung vào việc cung cấp các giải pháp hệ thống và sản phẩm 

sáng tạo và ứng dụng cho các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt 

động nghiên cứu và khoa học. Triển lãm dự kiến mang tới cho khách tham quan một 

cái nhìn tổng thể toàn diện về thị trường, những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học, phòng thí nghiệm, kiểm tra, đo lường chất lượng.  

Các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm tới triển lãm đăng ký tham dự tại địa 
chỉ: https://mmiconnect.in/app/ile-2021/visitor-registration?source=AAIwebsite 
hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ địa chỉ B2/51 Safdarjung Enclave, 
New Delhi, Email in@moit.gov.vn    
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Indian Chemicals and Petrochemicals Conference (ICPC) 2021 

India is one of the major destinations for the Chemicals and Petrochemicals sector due to 
its high domestic consumption growth, bolstered by the Government’s vision of 
Aatmanirbhar Bharat and the presence of a conducive scenario to facilitate investments.  

In this context, Confederation of Indian Industry (CII) in partnership 
with the Department of Chemicals and Petrochemicals (DCPC), Government of 
India is organizing the fourth edition of its flagship initiative Indian Chemical and 
Petrochemical Conference (ICPC) 2021 with the theme, ‘Fuelling Sustainable 
Growth and Competitiveness as a Global Manufacturing Hub’. 

Over the past three years, ICPC has witnessed an overwhelming response and acted as an 
important platform for all the major stakeholders to deliberate and outline strategies for 
the growth and development of this key sector in India. This year, the Conference will 
present strategies to make India a sustainable global Chemical and Petrochemical 
manufacturing hub and a major exporter of value-added chemical products. 

The Conference will have the following focused sessions:   

Thursday, 16 December 2021 

 Inaugural Session 

 CEOs session – Driving Growth and Competitiveness 

 Leveraging PCPIRs to achieve rapid integrated growth 

 Fostering a Safe and Sustainable Future: The Road to Climate Neutrality 

 Building Robust Ecosystem for Growing Free & Fair Trade 

Friday, 17 December 2021 

 Unlocking Capacity and Capability: Opportunity for Investment in the Downstream 
industry 

 Snowballing R&D, Innovation and Digitalization to be fit-for-future 

 People Management: Building high-performance capabilities and talent 

 Building future ready resilient Supply Chains 

 Masterclass on Chemical Regulations 

 Masterclass on Water Conversation 

Đề nghị doanh nghiệp quan tâm đăng ký tại : 

 https://www.ciihive.in/Login.aspx?EventId=ICPC2021 
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Summit on Farm Machinery & Components 

The agriculture sector in India is expected to generate better momentum in the next few 
years due to increased investment in agricultural infrastructure such as irrigation 
facilities, warehousing, and cold storage, agri machinery which plays crucial role in 
growth of agriculture productivity and incomes faces multiple challenges of rising 
commodity prices, availability of semiconductors, freight charges and new emission 
norms besides issues of unregulated imports and hurdles to export. 

With this inspiration, CII continues with 2nd edition of Virtual Conference 
on Emerging Technologies for Farm Machinery -Virtual conference, vendor 
development program, buyer seller meeting and exhibition are 4 key takeaways for 
participants scheduled for Thursday, 16 December 2021. The 1st edition (in December 
2020) has distinguished record of participation by 5 Sponsors, 20 speakers, 56 suppliers 
and 600 delegates. 

Key objectives of the event are 

1.       Creating a business opportunity for local manufacturing 

2.       #AatmaNirbharBharat / Import substitution 

3.       Addressing inevitable rising commodity prices and availability of key material 

4.       Building capacities for innovation in design & manufacturing of agri machinery 

5.       Encouraging exports of components & agri machinery 

 

https://www.ciihive.in/Login.aspx?EventId=FMCE2021 
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International Mining Summit 

16 December 2021 

The mining industry is core to the India’s economic growth agenda. With the Government 
recently coming out with some critical reforms in the Mining and Coal sector, Mining is 
seen as one sector which has the potential for boosting growth, revenue and employment. 

 As India races to achieve the target of a USD 5 trillion economy by 2024-25, the minerals 
and mining industry is a critical growth driver. It serves as the base for the power, 
manufacturing and agriculture sectors in India. From a national interest standpoint, the 
growth of this industry is key to ensuring the Country’s energy and raw material security. 
The recent policy developments has underscored the importance given by Government to 
this sector. Energising the mining sector requires interventions on several fronts, with 
incentivising exploration and easing the regulatory aspects and clearances being two of the 
major themes. 

 Against this background and continuing on our agenda to strengthen the Indian mining 
sector, we are organising the International Mining Summit with the theme “Towards a 
Responsible and Competitive Mining Industry” on 16 December 2021, over a virtual 
Platform.  The Summit aims to have high-value deliberations on the key themes on 
exploration, ease of doing business, technology, policy frameworks and emerging 
opportunities for foreign investors in the Indian mining sector as also to discuss on 
strategies to achieve high growth in mining, role of financial institutions, environmental 
and safety issues.  Major players from the mining, coal, iron ore and other mineral sectors 
from India and globally will use this forum for exchange of views, ideas and to explore 
business partnerships. 

 The Summit aims to have high-value deliberations on the key themes that are: 

 Technology Enablers: Optimising efficiency and sustainability through technology 

 Exploration – Securing India’s Mineral Security 

 State Session: Developing an Investor friendly eco-system 

 Smart Machines for Seamless Mining 

 Mr Pralhad Joshi, Hon’ble Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines has 
kindly consented to be the Chief Guest for the Summit.  Mr Alok Tandon, Secretary, 
Ministry of Mines has confirmed as a Keynote Speaker for the Summit.  We have also 
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invited Shri Danve Raosaheb Dadarao, Minister of State Coal and Minister of State 
Mines as the Guest of the Honour. 

 Other key speakers confirmed: 

  

 Shri Pralhad Joshi, Minister of Parliamentary Affairs, Coal &, Mines Government 
of India 

 Mr Alok Tandon, Secretary, Ministry of Mines 

 Mr Satendra Singh, Joint Secretary, Ministry of Mines 

 Dr Veena K Joint Secretary, Ministry of Mines 

 Mr Angus Melbourne, Chief Technology Officer, Orica 

 Mr Jeffrey Haworth, Executive Director, Geological Survey and Resources 
Strategy / DMIRS 

 Mr Sunil Duggal, Chairman, CII National Committee on Mining & Group Chief 
Executive Officer, Vedanta Limited 

 Mr Sridhar Patra, Co-Chairman CII National Committee on Mining & Chairman 
and Manging Director, NALCO 

 Dr Ranjit Rath, CMD ,MECL 

 Mr Praveen Sharma, Chief Operating Officer -Mining, Hindustan Zinc Limited 

 Dr Hanuma Prasad Modali, Managing Director, Deccan Gold Mines 

 Ms Swati Salgaocar, President, V.M. Salgaocar & Bro. Private Ltd 

 

 

 


