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TIỂU BAN THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG 

Số:          /TBTTTT-TTTDTT 
V/v hướng dẫn công tác CNTT-TT 

 SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 
 

 

Kính gửi: - Trung tâm Điều hành SEA Games 31; 

- Trung tâm Điều hành ASEAN Para Games 11; 

- Các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức SEA Games 31 và 

ASEAN Para Games 11; 

- Ban Tổ chức các địa phương; 

- Đài Truyền hình Việt Nam. 
 

 

Căn cứ Quyết định 3603/QĐ-BTC2021 ngày 02 tháng 12 năm 2020 của 

Trưởng Ban Tổ chức về việc thành lập Tiểu ban Thông tin - Truyền thông thuộc 

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao 

Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;  

Thực hiện kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 

thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 

(sau đây được gọi là Đại hội) và yêu cầu trong việc triển khai công tác công 

nghệ thông tin và tuyên truyền (CNTT-TT) phục của Đại hội, Tiểu ban Thông 

tin - Truyền thông hướng dẫn công tác CNTT-TT tại Đại hội với nội dung chính 

như sau: 

1. Yêu cầu và định hướng chung. 

- Đối với nhiệm vụ xây dựng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin 

phục vụ Đại hội:  

Để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn 

và yêu cầu kỹ thuật chung cho toàn hệ thống, công tác xây dựng, vận hành hệ 

thống công nghệ thông tin phục vụ Đại hội do Tiểu ban Thông tin - Truyền 

thông tổ chức thực hiện. Ban Tổ chức địa phương có trách nhiệm tổ chức xây 

dựng hệ thống mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN), trang bị hạ tầng cơ sở 

vật chất tại các địa điểm thi đấu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu 

ban Thông tin - Truyền thông, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị liên 

quan. 

- Đối với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội: 

Tiểu ban Thông tin - Truyền thông tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông 

tin, tuyên truyền có tính tổng thể, dùng chung cho toàn Đại hội (phạm vi triển 
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khai tại nhiều địa phương, nhiều môn thi đấu...). Ban Tổ chức địa phương căn cứ 

tình hình và điều kiện thực tế chủ động thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền tại địa phương trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn của Ban 

Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông về công tác tuyên truyền.  

2. Yêu cầu đối với địa điểm thi đấu. 

Các địa điểm tổ chức thi đấu cần đảm bảo có các phòng, khu chức năng  

được trang bị bàn ghế, điều hòa nhiệt độ, nguồn điện, nút mạng và các trang 

thiết bị cần thiết khác phục vụ triển khai công tác công nghệ thông tin - tuyên 

truyền của Đại hội. Các phòng, khu vực chức năng cần được bố trí ở vị trí thuận 

tiện cho việc đi lại, quan sát trong quá trình tổ chức thi đấu và đảm bảo an toàn, 

an ninh trước và trong thời gian diễn ra Đại hội (Chi tiết Hướng dẫn trong phụ 

lục kèm theo). 

3. Phối hợp, tổ chức thực hiện. 

Để công tác CNTT - TT được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả phục 

vụ quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông đề 

nghị Ban Tổ chức các địa phương, các đơn vị liên quan cử đầu mối thường trực 

xử lý các vấn đề về CNTT - TT và thông báo về Tiểu ban Thông tin - Truyền 

thông và Trung tâm Điều hành Đại hội để phối hợp, xử lý công việc. Trong quá 

trình thực hiện hướng dẫn, nếu có vướng mắc đề nghị thông báo cho Tiểu ban 

Thông tin - Truyền thông theo địa chỉ sau:  

Cơ quan Thường trực Tiểu ban Thông tin - Truyền thông: Trung tâm 

Thông tin Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao. Địa chỉ: 36 Trần Phú - 

Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại: 024.3747.2958, fax: 024.3747.1981.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng TB TT-TT (để b/c); 

- Lưu: TTTDTT, M(21). 

KT. TRƢỞNG TIỂU BAN 

PHÓ TRƢỞNG TIỂU BAN THƢỜNG TRỰC 

  

 

 

 

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƢỞNG  

TỔNG CỤC  THỂ DỤC THỂ THAO 

Lê Thị Hoàng Yến 
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Phụ lục 01 

HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 SEA GAMES 31 VÀ ASEAN PARA GAMES 11 

(Kèm theo công văn số:            /TBTTTT-TTTDTT ngày      tháng       năm 2021  

của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông) 

 

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ 

ĐẠI HỘI. 

1. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt 

Thống nhất cách gọi cũng như cách đặt tên cho các thành phần của hệ 

thống thông tin của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. 

- Data Intergrated Central (DIC): Trung tâm tích hợp dữ liệu của Đại 

hội. 

- Seagoc Data Network (SDN): Hệ thống mạng dữ liệu của Ban Tổ chức. 

- Admin Seagoc Network (ADSN): Mạng máy tính của Trung tâm điều 

hành. 

- Venue Result Network(VRN): Mạng máy tính kết quả tại địa điểm thi 

đấu. 

- Primary Media Central Network (PMCN): Mạng máy tính tại Trung 

tâm truyền thông chính của đại hội. 

- Secondary Media Central Network (SMCN): Mạng máy tính tại 

Trung tâm truyền thông phụ của đại hội 

- Venue Local Network (VLN): Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu. 

- Sea Games Information System (SEAGIS): Hệ thống thông tin phục 

vụ đại hội. 

- Games Management System (GMS): Hệ thống quản lý thông tin đại 

hội. 

- Information System (INFO): Thông tin về thi đấu. 

- Games Results System (GRS): Hệ thống kết quả thi đấu. 

- Central Results System (CRS): Hệ thống xử lý kết quả tại trung tâm. 

- TV Graphics và Commentator Information System (CIS): Đồ họa 

truyền hình và thông tin bình luận truyền hình. 

2. Mục đích, yêu cầu. 

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Đại hội có mục tiêu cơ bản phục 

vụ cho công tác chuẩn bị, tổ chức và phổ biến thông tin của Đại hội vì vậy sự 
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hoạt động tốt của hệ thống đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. 

Việc triển khai các hệ thống công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc trong 

việc tổ chức các Đại hội thể dục thể thao cấp độ khu vực. 

Phối hợp các hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp tại các địa điểm 

của Đại hội, đảm bảo sự công bằng, minh bạch của các kết quả thi đấu; và cung 

cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác đến các đối tượng tham gia. 

3. Mô hình tổng thể hệ thống. 

Hệ thống quản lý thi đấu

GMS

Hệ thống kết quả thi đấu

GRS

Hệ thống thông tin thi đấu

GMS

Hệ thống thông tin internet

GMS

Thiết bị đo thời gian

Thiết bị tính điểm

Bảng điện tử

Các thiết bị hiển thị kết quả
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TV graphics
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Quản trị

ADMIN

Cơ sở vật chất

LOGISTICS

Quản lý vé

TICKETS

Hệ thống khác

MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU 

  

4. Hệ thống thông tin phục vụ Đại hội. 

 Hệ thống thông tin Đại hội (SEAGIS - SEA Games Information System) 

cung cấp các chức năng phục vụ quản lý thi đấu, cung cấp các dịch vụ và phân 

phối thông tin thi đấu cho các đối tượng khác nhau. Hệ thống bao gồm các phân 

hệ chính:  

- Hệ thống quản lý thông tin Đại hội (GMS - Games Management System):  

Hệ thống quản lý thi đấu là hệ thống rất phức tạp, gồm các thành phần 

như: Quản lý thẻ, Đăng ký online, Quản lý thành viên và tình nguyện viên, Quản 

lý đoàn đi và đến… 

- Thông tin về thi đấu (INFO – Information System):  
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 Hệ thống này cung cấp các thông tin về VĐV, môn thi đấu, kết quả thi 

đấu, tin tức thể thao, huy chương, thời tiết, lịch thi đấu… 

- Hệ thống kết quả thi đấu (GRS - Games Results System):  

 Hệ thống cung cấp kết quả thi đấu theo thời gian thực và các thông tin 

khác liên quan tới trận đấu, đây là một thành phần quan trọng của hệ thống 

thông tin Đại hội, gồm 2 thành phần: 

 Hệ thống xử lý kết quả tại địa điểm thi đấu (VRS-Venue Results 

System): Quản lý và điều khiển các sự kiện, tính toán kết quả, Quản lý thành tích 

thi đấu, Bảng thông tin điện tử… hệ thống này được triển khai tại địa điểm thi 

đấu. 

 Hệ thống xử lý kết quả tại trung tâm (CRS – Central Results System): 

Trung tâm lưu trữ kết quả, Phân phối bản in, Tổng hợp huy chương, Chuyển dữ 

liệu đến trung tâm thông tin thi đấu và Internet… 

- Đồ họa truyền hình và hỗ trợ bình luận trực tiếp (TV Graphics và CIS - 

Commentator Information System): 

Thành phần này cung cấp thông tin thời gian thực trong thời gian thi đấu 

phục vụ cho truyền hình trực tiếp. CIS là hệ thống nhận dữ liệu từ hệ thống kết 

quả thi đấu tại địa điểm thi đấu và thông tin từ trung tâm dữ liệu để cung cấp các 

thông tin này cho người thuyết minh truyền hình trực tiếp đồng thời các thông 

tin này sẽ được cung cấp cho trung tâm báo chí. Hệ thống này do Truyền hình 

thực hiện và được kết nối trực tiếp với hệ thống VRS và CRS. 

- Cổng thông tin chính thức của Đại hội (Website): 

 Đây là nơi cung cấp thông tin chính thức của Ban Tổ chức đến người dân 

và các đối tượng tham dự Đại hội. 

5. Hệ thống mạng truyền dữ liệu của Đại hội. 

Hệ thống mạng truyền dữ liệu của Đại hội bao gồm các thành phần chính 

sau: 

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Đại hội (DIC-Data Intergrated Central): 

Là trung tâm tích hợp dữ liệu của đại hội bao gồm Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

chính (PDC) và Trung tâm tích hợp dữ liệu phụ (SDC). 

- Hệ thống mạng dữ liệu của Ban tổ chức (SDN- SEA Games Data 

Network): Là hệ thống Intranet của Ban tổ chức, có chức truyền tải các thông tin 

của đại hội phục vụ cho Hệ thống thông tin của đại hội (SEAGIS). Bao gồm hệ 

thống đường truyền kết nối giữa các địa điểm thi đấu, Trung tâm báo chí, Trung 

tâm truyền hình, Trung tâm điều hành. Các thành phần thuộc hệ thống này bao 

gồm: 
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 Mạng máy tính kết quả thi đấu tại địa điểm thi đấu (VRN-Venue 

Result Network). 

 Mạng máy tính của Trung tâm Điều hành.  

 Mạng máy tính tại Trung tâm Báo chí (MPC). 

 Mạng máy tính tại Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC). 

 Mạng máy tính của Trung tâm Công nghệ thông tin (ITCC). 

- Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN-Venue Local Network): Là hệ 

thống mạng LAN được triển khai tại địa điểm thi đấu có kết nối trực tiếp với 

đường truyền Internet và độc lập với hệ thống VRN. Mạng này phục vụ chủ yếu 

cho các đối tượng (người dân, khán giả) có nhu cầu kết nối Internet để cập nhật 

thông tin về Đại hội. 



 

 

 

Phòng Báo chí - Họp báo

Phòng VIP

Các phòng chức năng khác

Hệ thống CRS

Hệ thống VRS

Truyền hình

Địa điểm thi đấuInternet

Mạng kết quả thông tin thi đấuMạng nội bộ tại địa điểm thi đấu

Bộ phận chức năng

Bộ phận chức năng

Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

Intranet
SDN

VLN VRN

PMCN

ADSN

ITCC

DIC

Mạng dữ liệu của Ban tổ chức

Router

Trung tâm thẻ

Trung tâm Công nghệ thông tin 

Trung tâm tích hợp dữ liệu

Trung tâm điều hành

Trung tâm Truyền hình

Trung tâm Báo chí

Router

Trung tâm thông tin Thể dục thể thao

Internet

Internet

Internet

Wifi

Các phòng chức năng
SMCN

Bộ phần điều hành

VLAN VLAN

Các phòng chức năng

Printer

Bộ phận điều hành

VLAN VLAN

Các phòng chức năng Bộ phận điều hành

VLAN VLAN

Router

Router

Router

Router

Router

VLAN

VLAN

Fax

Fax

Printer

Fax

Fax

Printer

Printer

Printer

Fax

Fax

Printer

Printer

Printer

Printer

WifiPrinter

Printer

Wifi

WifiPrinter

Printer

Wifi

WifiPrinter

Printer

PrinterFax Wifi

PrinterFax Wifi

PrinterFax

PrinterFax
Printer

Printer Fax

Fax

Wifi

Wifi

Wifi

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ HỆ THỐNG MẠNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG

Internet

 



 

 

 

II. PHÂN TÁCH NHIỆM VỤ GIỮA TRUNG ƢƠNG VÀ ĐỊA PHƢƠNG.  

TT Hạng mục Đơn vị thực hiện 

1 Xây dựng hệ thống thông tin Đại hội (SEAGIS) BTC Trung ương 

 Hệ thống quản lý thông tin đại hội (GMS)  

 Thông tin về thi đấu (INFO)  

 Hệ thống xử lý kết quả tại trung tâm (CRS)  

 Cổng thông tin của Đại hội (Website)  

2 
Cung cấp, lắp đặt các bị điện tử và xây dựng phần 

mềm tổ chức thi đấu (T&S) 
BTC Trung ương 

 Các thiết bị điện tử phục vụ thi đấu  

 Phần mềm tổ chức thi đấu (VRS)  

3 Hệ thống mạng dữ liệu của Ban Tổ chức  BTC Trung ương 

 Đường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối   

 Mạng máy tính kết quả tại địa điểm thi đấu (VRN)   

 Mạng máy tính của Trung tâm điều hành  

 Mạng máy tính tại Trung tâm Báo chí   

 Mạng máy tính tại Trung tâm Truyền hình   

 Mạng máy tính tại Trung tâm Công nghệ thông tin  

4 Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN) BTC địa phương 

(Các địa phương căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu sử dụng của các trang thiết bị 

để xác định phương án triển khai mạng máy tính (VLN) tại địa điểm thi đấu). 
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III. CÁC HƢỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU. 

1. Khu vực chức năng liên quan tới CNTT tại địa điểm thi đấu: 

Các khu vực chức năng liên quan tới công nghệ thông tin yêu cầu Ban Tổ 

chức địa phương lưu ý bố trí, bao gồm: 

- Phòng Công nghệ thông tin (IT Room). 

- Phòng Báo chí, Phòng họp báo tại địa điểm thi đấu. 

- Phòng Ban tổ chức, phòng VIP. 

- Khu vực báo chí, truyền hình. 

- Khu vực trọng tài, y tế… 
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Máy in

Máy Fax

Switch 

24 Port

Bàn làm việc

Đường cáp 

quang

Wall place được gắn trên tường.

Dây mạng đi sát tường và được đặt

Hệ thống mạng máy tính kết quả tại địa điểm thi đấu (VRN)

Chú thích hệ thống mạng máy tính kết quả 

tại địa điểm thi đấu (VRN) :

1

2

3

1. Phòng công nghệ thông tin (IT Room). 

4. Khu vực Báo chí, truyền hình

3. Khu vực thi đấu.

2. Khu vực trọng tài.

Cáp truyền hình

Dây cáp truyền hình đi

Office

Khu vực thi đấu

K
h
u

 vự
c b

á
o
 ch

í, tru
yề

n
 h

ìn
h

Bàn trọng tài

Môn thi đấu

4

Trọng tài

Trọng tài

Địa điểm thi đấu

Máy Chủ

Switch 

24 Port

 

2. Phòng Công nghệ thông tin tại địa điểm thi đấu (IT Room). 

a. Sơ đồ bố trí mặt bằng 
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Bàn làm việc

Điểm nối cáp 

truyền hình

Điểm nối cáp 

truyền dữ liệu

Nút mạng kết 

nối LAN tại địa 

điểm thi đấu

Máy chủ

Máy in

Máy Fax

Khu vực sàn thi đấu

P
h

ụ
 trá

c
h

 IT
 

Cán bộ IT 

 
Các đường cáp truyền dữ liệu truyền hình do đơn vị viễn thông thực hiện 

theo yêu cầu của Truyền hình Việt Nam. 

Cáp truyền dữ liệu thuộc mạng dữ liệu của Ban Tổ chức Đại hội do đơn vị 

viễn thông thực hiện theo yêu cầu của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông. 

BTC địa phương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị viễn thông do 

BTC Trung ương lựa chọn tổ chức triển khai hạ tầng truyền dẫn này tại địa 

phương. 

b. Yêu cầu chi tiết cho Phòng CNTT (IT Room) 

TT Nội dung Yêu cầu Đơn vị thực hiện Ghi chú 

1 Diện tích Tối thiểu 20m
2 

BTC địa phương 

Ưu tiên vị trí 

có thể nhìn 

ra sàn thi đấu 

2 Bàn ghế làm việc 05 bộ BTC địa phương  

3 Máy điện thoại 02 chiếc BTC địa phương  

4 Điều hòa nhiệt độ 01 chiếc BTC địa phương  

5 Đường điện thoại 01 đường BTC địa phương  

6 Máy in 01 bộ BTC Trung ương  

7 Máy tính 03 bộ BTC Trung ương  

8 Máy chủ 01 bộ BTC Trung ương  

c. Phân công thực hiện 

- Mục 1, 2, 3, 4, 5 do Ban tổ chức địa phương chịu trách nhiệm triển khai. 

- Các mục còn lại do Ban tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm triển khai. 
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- Các địa phương căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu sử dụng lâu dài của các 

trang thiết bị trên để xác định phương án mua hoặc thuê trang thiết bị. 

3. Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN). 

 Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN) do Ban Tổ chức địa phương 

thực hiện theo yêu cầu của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông và các đơn vị liên 

quan. Mạng máy tính tại địa điểm thi đấu chủ yếu phục vụ công tác báo chí, 

truyền thông của Ban Tổ chức và nhu cầu truy cập Internet của khán giả và các 

đối tượng tham dự Đại hội. Ban Tổ chức địa phương căn cứ vào tình hình thực 

tế tại địa điểm thi đấu để lựa chọn phương án triển khai phù hợp. 

a. Yêu cầu chi tiết. 

TT Nội dung Yêu cầu Ghi chú 

1. Yêu cầu số lƣợng nút mạng  

1.1 Tại Phòng tác nghiệp báo chí Tối thiểu 20 nút mạng
  

1.2 Phòng Họp báo Tối thiểu 20 nút mạng 
 

1.3 Phòng Ban tổ chức Tối thiểu 05 nút mạng 
 

1.4 Phòng VIP Tối thiểu 05 nút mạng 
 

1.5 Phòng IT Tối thiểu 03 nút mạng 
 

1.6 
Khu vực phóng viên tại sàn 

thi đấu 
Tối thiểu 02 nút mạng 

 

1.7 Các phòng chức năng khác Mỗi phòng 01 nút mạng 
 

2. Yêu cầu về băng thông kết nối internet  

2.1 Đường truyền Internet  
01 đường băng thông tối 

thiểu 20 MB
 

 

 



 

 

 

b. Mô hình. 

Trung tâm thông tin Thể dục thể thao

Thiết kế

Chủ trì

Kiểm tra

Duyệt:

Mạng  LAN  tại các địa điểm thi đấu

Ngày

.

.

Router

Internet

Băng thông tối thiểu 20Mb

Switch 8 port 
10/100 Mpbs

Phòng Công nghệ thông tin (IT) tại các địa điểm thi đấu

 

Client PC Client PC

Client PC Client PC

Client PC

Ghi chú:

  Phòng IT có 1 nút mạng

  SW-1: Switch 24 port tại phòng IT

SW-1

Switch 24 port 
10/100 Mpbs

Phòng Báo chí tại các địa điểm thi đấu

Client PC Client PC

Client PC Client PC

Client PC

Ghi chú:

  Phòng Báo chí có 20 nút mạng

  SW-2: Switch 24 port tại phòng Báo chí

SW-2

Client PCClient PC

WF

  WF: Trạm phát Wifi tại phòng Báo chí

Switch 24 port 
10/100 Mpbs

Phòng Họp báo tại các địa điểm thi đấu

Client PC Client PC Client PC

Ghi chú:

  Phòng Họp báo có 20 nút mạng

  SW-3: Switch 24 port tại phòng họp báo

SW-3

Client PCClient PC

Switch 8 port 
10/100 Mpbs

Phòng Ban Tổ chức

Client PC Client PC

Ghi chú:

  Phòng BTC có 5 nút mạng

  SW-1: Switch 8 port tại phòng BTC

SW-4

Switch 8 port 
10/100 Mpbs

Phòng VIP

Client PC Client PC

Ghi chú:

  Phòng VIP có 5 nút mạng

  SW-1: Switch 8 port tại phòng VIP

SW-5

Switch 8 port 
10/100 Mpbs

Các phòng chức năng

Client PC Client PC

Ghi chú:

  Mỗi phòng chức năng dự kiến có 1 nút mạng

  SW-1: Switch 8 port tại phòng chức năng

SW-6

Khu vực sân thi đấu

Ghi chú:

  Dự kiến khu vực khán đài có 2 nút mạng, 

điểm truy cập Internet không dây (Wifi

 

Cáp mạng 



 

 

 

c. Phân công thực hiện. 

Việc xây dựng mạng máy tính tại địa điểm thi đấu (VLN) do địa phương 

tổ chức thực hiện.  

Đường kết nối Internet phục vụ cho mạng máy tính tại địa điểm thi đấu 

(VLN) do địa phương phối hợp với viễn thông địa phương thực hiện.  

Các địa phương căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu sử dụng lâu dài của các 

trang thiết bị trên để xác định phương án mua hoặc thuê trang thiết bị. 

4. Nguồn điện tại địa điểm thi đấu. 

Phải đảm bảo nguồn điện (nguồn điện chính thức và dự phòng) cung cấp 

cho các thiết bị hoạt động liên tục trong thời gian diễn ra đại hội. 

Các khu vực cần bố trí các ổ cắm điện bao gồm: 

- Các phòng chức năng như: Phòng Công nghệ thông tin, phòng Báo chí, 

phòng họp báo, phòng Ban tổ chức, phòng VIP và các phòng chuyên môn… 

- Tại sàn thi đấu bố trí các ổ cắm dọc các bàn của các trọng tài, trọng tài 

điện tử, khu vực phóng viên. 

- Tại khu vực dành cho xe của truyền hình khoảng cách tối đa tới vị trí của 

xe truyền hình là 50m. 

Phòng Công nghệ thông tin (IT) tại các địa điểm thi đấu

Phòng Báo chí tại các địa điểm thi đấu

Phòng Họp báo tại các địa điểm thi đấu

Phòng Ban Tổ chức

Phòng VIP

Các phòng chức năng

Vị trí xe truyền hình

K
h

u
 vự

c b
an

 tổ
 ch

ứ
c

K
h

u
 vự

c b
an

 tổ
 ch

ứ
c

Khu vực phóng viên

Khu vực sàn thi đấu

PC PC PC Printer

PCPC

PCPC

Tối đa 50m

Laptop Laptop

Các phòng chức năng
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5. Phƣơng án kết nối mạng dữ liệu Ban Tổ chức. 

Lead Line 
MSPP hoặc Metro Ethernet

Internet

100Mpps – 

1Gbps

Đường truyền trực tiếp (Lead Line) – 100Mbps
Internet

100Mpps – 

1Gbps

Mỗi địa điểm 
22Mbps

Mỗi địa điểm 
22Mbps

45Mbps

Nơi tập hợp 
đường truyền

Trung tâm báo chí, 
Trung tâm truyền 

hình, Trung tâm công 
nghệ thông tin

Trung tâm tích hợp dữ 
liệu chính

Trung tâm tích hợp dữ 
liệu dự phòng

Các địa điểm thi đấu
Các địa điểm không thi đấu

 Hệ thống mạng truyền dữ liệu của Ban Tổ chức bao gồm các đường 

truyền số liệu từ các điểm thi đấu và các địa điểm khác (Trung tâm điều hành, 

Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình) kết nối tới Trung tâm Tích hợp dữ 

liệu tại 36 Trần Phú, Hà Nội để trao đổi thông tin, khai thác các dịch vụ, ứng 

dụng trên mạng và cập nhật kết quả thi đấu.  

Ngoài hệ thống kết nối mạng truyền dữ liệu như trên còn có các kết nối 

truy nhập Internet phục vụ tác nghiệp tại các Trung tâm Báo chí, Trung tâm điều 

hành và Trung tâm Truyền hình. Kết nối Internet tốc độ cao để kết nối máy chủ 

Web (tại Trung tâm tích hợp 36 Trần Phú - Hà Nội) với Internet phục vụ cho 

việc đưa các thông tin và kết quả thi đấu của Đại hội ra ngoài Internet. 
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Phụ lục 02 

HƢỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SEA GAMES 31 VÀ 

ASEAN PARA GAMES 11 

(Kèm theo Công văn số:         /TBTTTT-TTTDTT ngày      tháng       năm 2021  

của Tiểu ban Thông tin - Truyền thông) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN. 

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quá trình 

chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao 

người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam đến với người 

dân và bạn bè quốc tế. 

Đảm bảo công tác tuyên truyền diễn ra một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu 

quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương. Phát huy sự chủ 

động, sáng tạo và thế mạnh của các địa phương trong việc tổ chức Đại hội. 

Tạo hiệu ứng và sự lan tỏa về thông tin, hình ảnh của Đại hội đến đông đảo 

người dân. Xây dựng bầu không khí vui tươi, sôi nổi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, 

huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân trước ngày hội thể thao khu vực. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN. 

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu biểu tượng, linh vật và khẩu hiệu của 

SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 (tham khảo bộ nhận diện Đại hội tại 

địa chỉ https://tdtt.gov.vn/bo-nhan-dien-dai-hoi). 

Tuyên truyền về lịch sử các kỳ SEA Games, ASEAN Para Games. 

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Tổ chức trung ương và 

các địa phương đăng cai. 

Tuyên truyền về công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên, các đội tuyển 

thể thao quốc gia tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. 

Thông tin về Điều lệ công tác tổ chức các môn thi đấu trong chương trình 

Đại hội. 

Giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, khách sạn 

lưu trú, lộ trình giao thông, ẩm thực của Việt Nam nói chung và của các địa 

phương đăng cai nói riêng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN.  

1. Tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

a. Ban Tổ chức Trung ương. 

Tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế và các cuộc họp báo về Đại hội (dự 

kiến vào tháng 7 và tháng 10/2021). 
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Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở 

Trung ương xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền về Đại 

hội trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. 

Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện công tác truyền hình 

nước chủ nhà của Đại hội, đồng thời xây dựng các chương trình, video clip 

tuyên truyền về Đại hội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. 

b. Ban Tổ chức địa phương. 

Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tổ chức tuyên 

truyền, quảng bá về Đại hội, công tác chuẩn bị và tổ chức môn thi đấu của địa 

phương, giới thiệu thành tựu kinh tế văn hoá xã hội, thể dục thể thao, du lịch của 

địa phương. 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan. 

a. Ban Tổ chức Trung ương. 

Tổ chức trang trí phướn, băng rôn, biểu ngữ, cờ... tại các địa điểm tổ chức 

chung của Đại hội như: Trung tâm Điều hành, Trung tâm Báo chí chính, Trung 

tâm Báo chí phụ, Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể 

thao và các điểm tổ chức Đại hội khác. 

b. Ban Tổ chức địa phương. 

Tổ chức trang trí phướn, băng rôn, biểu ngữ, cờ... tại các địa điểm tổ chức 

Đại hội ở địa phương bao gồm: 

- Các địa điểm thi đấu chính thức; 

- Các địa điểm tập luyện chính thức trong khuôn khổ Đại hội;  

- Các khách sạn, nơi lưu trú của BTC, trọng tài, các đoàn VĐV;  

- Trên các tuyến phố chính, giao lộ lớn trên địa bàn;  

- Các địa điểm du lịch, danh lam - thắng cảnh chính của địa phương...; 

- Bến xe, nhà ga, một số địa điểm công cộng phù hợp... 

Ban Tổ chức các địa phương và Ban tổ chức các môn thi đấu có thể huy 

động thêm các nhà tài trợ tham gia tài trợ treo thêm phướn, banner, đặt biển trên 

sân và các hình thức trang trí khác nhưng phải thông báo cho Tiểu ban Thông tin 

- Truyền thông được biết và tuân thủ các hướng dẫn về công tác tuyên truyền về 

Đại hội cũng như đảm bảo quyền lợi cho các nhà tài trợ. 

3. Tuyên truyền qua ấn phẩm. 

a. Ban Tổ chức Trung ương. 
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- Tuyên truyền qua các ấn phẩm như: Bộ nhận diện, Sổ tay tuyên truyền, tờ 

rơi… 

- Tuyên truyền qua bản tin, trang thông tin của Đại hội. 

b. Ban Tổ chức địa phương. 

- Tuyên truyền thông qua việc sử dụng các ấn phẩm của Ban Tổ chức 

Trung ương cấp. 

- Tuyên truyền trên các ấn phẩm của địa phương. 

4. Tuyên truyền qua tổ chức sự kiện. 

a. Ban Tổ chức Trung ương. 

- Tổ chức lễ rước đuốc qua 12 địa phương đăng cai (dự kiến đầu tháng 11 

và sẽ có kịch bản chi tiết gửi từng địa phương). 

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật chào mừng Đại hội. 

b. Ban Tổ chức địa phương. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các sự kiện do Trung 

ương tổ chức trên địa bàn, cấp phép cho các sự kiện trên. 

- Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao hưởng ứng bằng 

nguồn kinh phí của địa phương. 

IV. CÁC HƢỚNG DẪN CỤ THỂ ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU. 

Việc trang trí bên trong và ngoài nhà thi đấu do Ban Tổ chức địa phương tổ 

chức triển khai thực hiện theo Hướng dẫn của Tiểu ban Thông tin - Truyền 

thông, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị liên quan. 

1. Yêu cầu đối với công tác trang trí tại các địa điểm thi đấu. 

Tùy thuộc điều kiện của các địa điểm thi đấu, Ban Tổ chức địa phương tổ 

chức trang trí địa điểm thi đấu gồm các hạng mục sau: 

+ Cờ SEA Games, quốc kỳ 11 quốc gia Đông Nam Á. 

+ Hình ảnh Bác Hồ. 

+ Băng rôn ở cổng vào địa điểm thi đấu. 

+ Phướn dọc trước địa điểm thi đấu, trong khuôn viên địa điểm thi đấu. 

+ Pano lớn môn thi đấu trước cửa Nhà thi đấu. 

+ Pano lớn trên khán đài A Nhà thi đấu. 

+ Pano lớn nơi trao thưởng cho VĐV. 

+ Banner khu vực khán đài A và B. 
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+ Biển quảng cáo xung quanh sân thi đấu. 

+ Bục trao thưởng. 

+ Các hình thức trang trí khác phù hợp với đặc điểm địa phương và môn thi 

đấu (linh vật của môn thi đấu). 

2. Phòng Báo chí.  

Phòng Báo chí tại các địa điểm thi đấu có diện tích tối thiểu 30m
2
, được bố 

trí ở vị trí thuận tiện đi lại và quan sát diễn biến thi đấu. Ban Tổ chức địa 

phương có trách nhiệm đảm bảo các trang thiết bị tại phòng Báo chí. 

Yêu cầu cụ thể đối với Phòng Báo chí tại địa điểm thi đấu như sau: 

- Có đường truyền Internet tốc độ cao và tối thiểu 10 nút mạng.  

- Có hệ thống wifi bảo đảm kết nối tốc độ cao. 

- Có hệ thống ổ cắm điện cho 15-20 máy tính hoạt động đồng thời. 

- Có bàn ghế cho tối thiểu 30 người ngồi. 

- Có hệ thống điều hòa nhiệt độ. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên làm việc: 05 người. 

Ban Tổ chức Đại hội sẽ phát hành Bản tin của Đại hội hằng ngày tại các 

Phòng Báo chí của địa điểm thi đấu. Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ chuyển Bản tin 

Đại hội đến các địa điểm thi đấu, người phụ trách báo chí tại các địa điểm thi 

đấu sẽ tiếp nhận Bản tin Đại hội và để trên bàn khu vực đón tiếp của Phòng Báo 

chí cấp phát cho các phóng viên và Ban Tổ chức các môn thi đấu sử dụng. Tại 

khu vực này, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cũng sẽ cung cấp Sổ tay tuyên 

truyền và các tài liệu của Đại hội, bản kết quả thi đấu của môn thi phục vụ cho 

các đối tượng khai thác, sử dụng. 

V. CÔNG TÁC BÁO CHÍ. 

1. Cấp thẻ tác nghiệp cho báo chí. 

Tiểu ban Thông tin - Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan gửi 

thư mời, tờ khai cấp thẻ hoạt động báo chí tới các cơ quan báo chí ở trong nước 

và cơ quan thông tấn báo chí quốc tế để đăng ký hoạt động tại Đại hội. 

- Tờ khai đăng ký cấp thẻ phải có các nội dung cần thiết sau: 

Họ và tên: ................................................................................... 

Năm sinh:..................................................................................... 

Đơn vị công tác:........................................................................... 

Loại hình tác nghiệp: Báo in, báo điện tử..................................... 
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Phát thanh: ..................................................................................... 

Truyền hình: .................................................................................. 

Phóng viên ảnh: .............................................................................. 

Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền tập hợp danh sách trình Ban Tổ chức 

phê duyệt và chuyển thông tin cho bộ phận cấp thẻ của Đại hội để cấp phát thẻ. 

2. Bố trí vị trí tác nghiệp cho phóng viên. 

Tại các địa5 điểm thi đấu, Ban Tổ chức thi đấu bố trí khu vực tác nghiệp 

phù hợp cho các phóng viên. Các phóng viên ảnh được bố trí một khu vực sát 

địa điểm thi đấu và các lối đi trên khán đài. Phóng viên truyền hình được bố trí 

các vị trí đặt máy quanh sân thi đấu. Phóng viên không được sử dụng đèn Plash 

trong khi các VĐV thi đấu, không làm cản trở tầm nhìn và ảnh hướng đến quan 

chức, khán giả. 

3. Trung tâm Báo chí chính và các Trung tâm Báo chí phụ. 

Tùy vào tính chất, số lượng môn thi đấu, quy mô của công tác tổ chức trên 

địa bàn ngoài Trung tâm báo chí chính (MPC) đặt tại Hà Nội sẽ có các Trung 

tâm Báo chí phụ đặt tại các địa phương. 

a. Trung tâm Báo chí chính:  

- Có hệ thống wifi bảo đảm kết nối tốc độ cao. 

- Có đường truyền Internet tốc độ cao và tối thiểu 30 nút mạng.  

- Có hệ thống ổ cắm điện cho tối thiểu 50 máy tính làm việc đồng thời. 

- Có bàn ghế cho tối thiểu 80 - 100 người ngồi. 

- Có đường truyền hình cáp và các màn hình tivi lớn. 

- Có tối thiểu 30 bộ máy tính kết nối máy in.  

-  Có tối thiểu 10 cán bộ, nhân viên và 10 tình nguyện viên phục vụ hoạt 

động của Trung tâm Báo chí. 

- Giờ làm việc của Trung tâm Báo chí từ 7h sáng tới 22h. 

b. Trung tâm Báo chí phụ: 

Tại Hà Nội: Dự kiến thiết lập 01 Trung tâm Báo chí phụ tại trụ sở Tổng cục 

TDTT, đảm bảo phục vụ cho khoảng 20 - 50 phóng viên cùng lúc, bao gồm 10 

máy tính để bàn, mạng wifi tốc độ cao.  

Tại Quảng Ninh: Dự kiến thiết lập 01 Trung tâm báo chí phụ tại Cung Kiến 

trúc quy hoạch (Cung cá heo), đảm bảo phục vụ cho khoảng 80 - 100 phóng 

viên cùng lúc, bao gồm 20 máy tính để bàn, mạng wifi tốc độ cao.  
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Tại Bắc Ninh: Dự kiến thiết lập 01 Trung tâm Báo chí phụ tại khu vực Nhà 

thi đấu tỉnh, đảm bảo phục vụ cho khoảng 20 - 50 phóng viên cùng lúc, bao gồm 

10 máy tính để bàn, mạng wifi tốc độ cao. 
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