
BAN TỔ CHỨC 

ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN 

THỨ 31 NĂM 2021 TẠI VIỆT NAM 

 

Số:         /BTC2021-TTĐH 
V/v hướng dẫn đăng ký, cấp  

phát thẻ SEA Games 31 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng       năm 2022   

 

Kính gửi:   

- Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 

- Ban Tổ chức SEA Games 31 các tỉnh, thành phố: Hà Nội,  

Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình,  

Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ. 

 

Thực hiện kế hoạch chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Quyết định số 

48/QĐ-BTC2021 ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ban Tổ chức SEA Games 31 

về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất, cấp phát thẻ phục vụ Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Ban Tổ chức SEA Games 31 

hướng dẫn về việc đăng ký, cấp phát thẻ SEA Games 31 đối với các Tiểu ban, 

Ban Tổ chức địa phương như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu của việc cấp phát thẻ 

1. Mục đích: Thẻ Đại hội được sử dụng để nhận dạng, xác định tư cách cá 

nhân, đối tượng tham dự Đại hội, hỗ trợ công tác quản lý Đại hội của các cơ quan 

chức năng, nhất là đối với công tác chuyên môn, y tế, hậu cần dịch vụ, an ninh, 

giao thông... 

2. Yêu cầu: 

a) Quy trình quản lý, cấp phát thẻ cần thực hiện theo đúng các điều luật, điều 

lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và quy định của Ban Tổ chức 

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. 

b) Thông tin ghi trên thẻ phải cụ thể, chính xác, đầy đủ thông tin về đối tượng 

sử dụng thẻ, đáp ứng yêu cầu của các chủ thể quản lý. 

c) Quy trình đăng ký, cấp phát thẻ đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả; 

sử dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, khai báo thông tin và quản lý quá 

trình cấp phát thẻ. 

II. Đối tượng cấp phát thẻ 

1. Đối tượng cấp phát thẻ qua Trung tâm Điều hành SEA Games 31  

a) Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Trung 

ương; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Ban Tổ chức môn thi của địa 

phương. 

b) Cán bộ, nhân viên tham gia điều hành và làm nhiệm vụ tại Đại hội. 

c) Tình nguyện viên; lái xe, nhân viên phục vụ Đại hội. 

d) Vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu; cán bộ chuyên môn, kỹ 

thuật viên, nhân viên tham gia điều hành và phục vụ tổ chức các cuộc thi đấu. 
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- Phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình của các cơ quan báo chí, truyền 

thông trong nước (đăng ký qua Tiểu ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Tổ 

chức SEA Games 31). 

- Các đối tượng người nước ngoài trong khu vực Đông Nam Á (đăng ký qua 

Ủy ban Olympic các quốc gia). 

2. Các đối tượng khác 

- Trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật, chuyên gia không có hộ chiếu thuộc 

các quốc gia khu vực ASEAN (đăng ký qua Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thuộc 

Ban Tổ chức SEA Games 31). 

- Lực lượng an ninh (đăng ký với Tiểu ban An ninh thuộc Ban Tổ chức SEA 

Games 31).  

III. Các quy định chung 

1. Hệ thống thông tin quản lý thẻ của Ban Tổ chức Đại hội 

Hệ thống đăng ký và quản lý thẻ là modul thành phần của hệ thống thông tin 

quản lý, điều hành Đại hội, hoạt động trên nền tảng internet, được quản trị tập 

trung tại Trung tâm Điều hành thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31. Hệ thống cho 

phép đăng ký, phê duyệt danh sách cấp phát thẻ và xuất dữ liệu để in thẻ. 

Địa chỉ của hệ thống thông tin quản lý thẻ Đại hội: 

https://accreditation.seagames2021.com/ 

Hệ thống thông tin quản lý thẻ có tích hợp sẵn các mẫu (form) khai báo thông 

tin để phục vụ việc đăng ký cấp thẻ Đại hội. Tài khoản phục vụ việc nhập dữ liệu 

đăng ký cấp thẻ sẽ được Trung tâm Điều hành bàn giao cho các đầu mối có trách 

nhiệm tổng hợp đăng ký để nhập dữ liệu lên hệ thống. Sau khi dữ liệu được nhập 

vào hệ thống, Trung tâm Điều hành sẽ rà soát, xác minh thông tin và tổ chức in 

ấn, cấp phát thẻ.  

Ngoài việc phục vụ đăng ký, cấp phát thẻ, dữ liệu trên hệ thống đăng ký còn 

được sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhân sự tại Đại hội và phục vụ các 

công tác khác như y tế, hậu cần, an ninh, giao thông... 

2.  Đầu mối tiếp nhận đăng ký và quản lý cấp phát thẻ Đại hội 

Trung tâm Điều hành thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 là đơn vị chịu trách 

nhiệm chính trong việc quản lý đăng ký và cấp phát thẻ Đại hội.  

Trung tâm Điều hành có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Tổ chức xây dựng, 

ban hành các văn bản hướng dẫn và các kế hoạch liên quan tới đăng ký, tổ chức 

làm thẻ và cấp phát thẻ; là đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý, giải quyết theo 

thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ban Tổ chức xử lý, giải quyết các vấn đề phát 

sinh liên quan tới việc làm thẻ, cấp phát thẻ Đại hội. 

3. Các đầu mối phối hợp: 

a) Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31:  

Tổng hợp thông tin, gửi danh sách đăng ký cấp phát thẻ của Tiểu ban về 

Trung tâm Điều hành và phối hợp cấp phát thẻ sau khi in ấn. 

b) Ban Tổ chức địa phương: 

IV. Quy trình đăng ký, cấp phát thẻ: 

1. Quy trình đăng ký: 

https://accreditation.seagames2021.com/
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- Trung tâm Điều hành mở hệ thống đăng ký thẻ và gửi hướng dẫn đăng ký 

cho các đầu mối. 

- Các đầu mối sẽ được cấp 1 hoặc nhiều account để tiến hành đăng ký trực 

tuyến, theo form biểu có sẵn trên hệ thống. 

- Thời hạn mở hệ thống đăng ký thẻ cho các thành viên trong nước: từ ngày 

23 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022. Các trường hợp đề nghị 

cấp thẻ sau ngày khóa hệ thống (15 tháng 4 năm 2022) phải gửi văn bản và trực 

tiếp liên hệ với Trung tâm Điều hành SEA Games 31.  

2. Quy trình cấp phát thẻ 

- Trung tâm Điều hành tổ chức in ấn, cấp thẻ trực tiếp cho Ban Chỉ đạo, Ban 

Tổ chức SEA Games 31, thành viên của các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA 

Games 31 từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022; phối hợp với các Tiểu ban 

lên phương án và tổ chức cấp phát thẻ cho các đối tượng người nước ngoài. 

- Trung tâm Điều hành tổ chức in ấn thẻ phóng viên, tình nguyện viên và các 

thành viên Ban Tổ chức địa phương từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022. 

Trong quá trình in thẻ, Trung tâm Điều hành phối hợp với các Tiểu ban, Ban Tổ 

chức địa phương để tổ chức cấp phát.  

- Địa điểm cấp phát thẻ:  

+ Đối với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Tổ 

chức, các đối tượng người nước ngoài: Cấp tại Trung tâm Thẻ - Trung tâm Điều 

hành SEA Games 31, địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

+ Đối với phóng viên báo viết, phóng viên ảnh, phóng viên phát thanh: tại 

Trung tâm Báo chí. 

+ Đối với phóng viên Truyền hình: tại Trung tâm Truyền hình quốc tế. 

+ Đối với tình nguyện viên: cấp phát qua Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết. 

+ Đối với cán bộ, nhân viên của các địa phương: cấp phát qua Ban Tổ chức 

địa phương. 

3. Cấp đổi thẻ, cấp bổ sung thẻ: 

Trong trường hợp phát hiện sai sót hoặc bổ sung, việc cấp đổi thẻ, cấp bổ 

sung sẽ được tiến hành tại Trung tâm Thẻ của Đại hội (tại Hà Nội). 

V. Phân công tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Điều hành 

- Đầu mối quản lý chính, xây dựng kế hoạch trình Ban Tổ chức phê duyệt và 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

- Quản trị nội dung đối với hệ thống đăng ký, cấp phát thẻ. 

- Xử lý thông tin, duyệt danh sách, quyết định đối tượng được cấp thẻ. 

- Cấp phát thẻ hoàn thiện và kiểm soát toàn bộ số thẻ đã phát hành. 

- Cấp đổi, cấp bổ sung thẻ cho các đối tượng. 

- Huy động, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cấp phát thẻ. 

- Hướng dẫn, phối hợp với các Tiểu ban liên quan tổ chức làm các loại phù 

hiệu không thuộc phạm vi của hướng dẫn này. 

2. Tiểu ban Thông tin - truyền thông: phối hợp với Trung tâm Điều hành tổ 

chức hướng dẫn việc đăng ký thẻ đối với phóng viên trong nước; bố trí cán bộ 

tổng hợp thông tin, nhập dữ liệu đăng ký của phóng viên lên hệ thống đăng ký 
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thẻ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát thẻ phóng viên tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm 

Truyền hình Đại hội. 

3. Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết: tổ chức đăng ký, cấp phát thẻ cho lực lượng 

tình nguyện viên. 

4. Tiểu ban An ninh: phối hợp với Trung tâm Điều hành tổ chức làm thẻ, cấp 

phát thẻ cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại Đại hội; bố trí lực lượng để kiểm 

soát thẻ tại các địa điểm thi đấu, khách sạn và các địa điểm chính thức của Đại 

hội 

5. Tiểu ban Giao thông: phối hợp với Trung tâm Điều hành tổ chức đăng ký, 

cấp phát thẻ cho các lái xe của Đại hội. 

6. Ban Tổ chức địa phương:  Tổng hợp nhu cầu đăng ký thẻ của địa phương 

gửi Trung tâm Điều hành; tiếp nhận tài khoản đăng ký và tổ chức đăng ký dữ liệu 

cấp thẻ lên hệ thống; phối hợp với Trung tâm Điều hành cấp phát thẻ sau khi đã 

hoàn tất in ấn; đăng ký cấp đổi thẻ (nếu có) và thực hiện cấp đổi thẻ tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc hoặc có 

những kiến nghị, đề xuất đề nghị phản ánh với Trung tâm Điều hành SEA Games 

31, địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, để xử lý tháo gỡ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BCĐ quốc gia, Ban Tổ chức SG 31; 

- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (để báo cáo); 

- Bộ Tư lệnh cảnh vệ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TTĐH, QT (50b). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 
 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 

Trần Đức Phấn 
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PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BTC2021 ngày      tháng       năm 2022  

của Ban Tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam) 

 

I. PHƯƠNG ÁN ĐĂNG KÝ VÀ CẤP PHÁT THẺ 

TT 
Đơn vị đăng 

ký 

Thời gian 

mở đăng ký 

Thời gian 

đóng 

đăng ký 

thẻ 

Dự kiến 

bàn giao 

Địa điểm 

bàn giao 
Ghi chú 

I ĐOÀN THỂ THAO CÁC QUỐC GIA 

1 Các NOC 23/3/2022 15/4/2022 
Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

thẻ 
 

II BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG 

1 Báo chí trong nước 

 

Tiểu ban 

Thông tin và 

Truyền 

thông 

23/3/2022 15/4/2022 
Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

Báo chí 

chính 

 

2 Truyền hình trong nước 

 

Đài truyền 

hình Việt 

Nam 

23/3/2022 15/4/2022 
Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

Báo chí 

chính 

 

III BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, CÁC TIỂU BAN 

 
Trung tâm 

Điều hành 
23/3/2022 15/4/2022 

Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

thẻ 
 

IV BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG 

 
Ban Tổ chức 

địa phương 
23/3/2022 15/4/2022 

Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

thẻ 

Các địa 

phương cử 

cán bộ 

nhận thẻ 

V TÌNH NGUYỆN VIÊN 
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Tiểu ban Lễ 

tân, Khánh 

tiết 

23/3/2022 15/4/2022 
Tháng 4, 

5/2022 

Trung tâm 

thẻ 
 

 

II. YÊU CẦU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẺ TRONG NƯỚC 

1. Ảnh chân dung nền trắng, dung lượng tối đa 500 Kb, chụp không quá 06 

tháng. 

2. Hộ chiếu (Căn cước công dân đối với người Việt Nam) còn hạn sử dụng 

ít nhất 06 tháng tính đến ngày 30/05/2022. 

3. Giấy chứng nhận tiêm Vaccine. 

* Truyền thông trong nước: 

- Công văn, giấy giới thiệu và danh sách kèm theo có chữ ký hoặc dấu của 

cơ quan thông tấn. 

 

III. TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ THẺ TRỰC TUYẾN TRONG NƯỚC 
 

Danh sách tài khoản và mật khẩu đăng ký thẻ của các địa phương. 

TT Địa phương Tên đăng nhập Mật khẩu 

1 Hà Nội VIESGOCHAN viesgoc_han 

2 Hải Phòng VIESGOCHPH viesgoc_hph 

3 Quảng Ninh VIESGOCQNI viesgoc_qni 

4 Bắc Ninh VIESGOCBNI viesgoc_bni 

5 Nam Định VIESGOCNDI viesgoc_ndi 

6 Ninh Bình VIESGOCNBI viesgoc_nbi 

7 Phú Thọ VIESGOCPTH viesgoc_pth 

8 Hà Nam VIESGOCHNA viesgoc_hna 

9 Bắc Giang VIESGOCBGI viesgoc_bgi 

10 Vĩnh Phúc VIESGOCVPH viesgoc_vph 

11 Lạng Sơn VIESGOCLSO viesgoc_lso 

12 Hải Dương VIESGOCHDU viesgoc_hdu 

13 
Tiểu ban Thông tin và 

Truyền thông 
MEDIAVIE Media_vie 

14 
Tiểu ban Lễ tân – 

Khánh tiết 
VIESGOCVOLUNTEER viesgoc_volunteer 

15 

Trung tâm Điều hành; 

Tiểu ban Chuyên môn 

kỹ thuật; Tiểu ban Y tế 

và kiểm tra Doping; 
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Tiểu ban Giao thông; 

Tiểu ban Hậu cần và 

Dịch vụ công cộng; 

Tiểu bản Tài chính, Cở 

sở vật chất và vận động 

tài trợ; Tiểu ban Khai 

mạc và Bế mạc 

 

VIESGOC 

 

vies_goc 

 

Ghi chú:  

- Trung tâm Điều hành ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng hệ thống 

đăng ký thẻ. 

- Các đầu mối chịu trách nhiệm đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. 
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PHỤ LỤC 2 

Các loại thẻ phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BTC2021 ngày      tháng       năm 2022  

của Ban Tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam) 

 

I. Thẻ của báo chí, truyền hình  

Các hạng 

thẻ 
Tổ chức quản lý Chức năng 

E  

(Red)  
NOC  

Phóng viên nhà đài 

Phóng viên ảnh 

Nhân viên hỗ trợ 

RT  

(Red)  
NOC  

Đơn vị phát sóng bản quyền 

Giám sát viên 

Nhà sản xuất 

Bình luận viên 

Kỹ thuật viên 

Nhiếp ảnh gia 

Nhân viên hỗ trợ 

HB  

(Red)  
NOC  

Đài phát sóng nước chủ nhà 

Giám sát viên 

Nhà sản xuất 

Bình luận viên 

Kỹ thuật viên 

Nhiếp ảnh gia 

Nhân viên hỗ trợ 

 

II. Thẻ của Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban (Việt Nam) 

Các hạng 

thẻ 
Tổ chức quản lý Chức năng 

VIESGOC  

(Vàng)  

Ban Chỉ đạo  

(SC)  

Chủ tịch 

Phó Chủ tịch 
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Thành viên 

BTC TW (COC)  
Chủ tịch 

Phó Chủ tịch 

VIESGOC  

(Bạc)  

BTC TW (COC)  

Thành viên 

Trưởng Tiểu ban 

Phó Trưởng Tiểu ban 

BTC Địa phương 

(LOC)  

Chủ tịch 

Phó Chủ tịch 

VIESGOC  

(Xanh)  

BTC TW (COC)  
Thành viên Tiểu ban 

Thành viên 

BTC Địa phương 

(LOC)  

Trưởng Tiểu ban 

Phó Trưởng Tiểu ban 

Tài trợ  Thành viên 

VIESGOC  

(Light 

Blue)  

BTC Địa phương 

(LOC)  

Thành viên Tiểu ban 

Nhân viên 

W (Hồng)   Tình nguyện viên  

Tình nguyện viên VIP  

Tình nguyện viên theo NOC   

Tình nguyện viên theo môn, địa điểm 

Nhân viên phục vụ 
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