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THÔNG BÁO
Lịch thi đấu và việc phát hành giấy mời, vé mời xem thi đấu 

môn Bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại  Hải Dương

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA 
Games 31 tại Việt Nam, Tiểu ban Tuyên truyền, lễ  tân, khánh tiết, hậu cần giúp việc 
Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thi đấu môn Bóng bàn tại tỉnh Hải Dương 
thông báo Lịch thi đấu và việc phát hành giấy mời, vé mới xem thi đấu, cụ thể như sau:

1. Về lịch thi đấu, thời gian và địa điểm thi đấu
- Môn bóng bàn SEA Games 31thi đấu từ ngày 13/5 đến ngày 20/5 (riêng ngày 

16/5 nghỉ thi đấu), tổ chức thi đấu theo 3 khung giờ trong ngày, cụ thể: từ 10 giờ - 
12 giờ; từ 14 giờ 30’- 17 giờ và từ 19 giờ 30’- 22 giờ; trong đó từ 20 giờ - 20 giờ 
30’ngày 14/5 tổ chức Lễ khai mạc môn thi đấu bóng bàn.

- Địa điểm: tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.
2. Về phát hành giấy mời, vé mời
Nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập, đáp ứng niềm yêu thích môn bóng bàn của 

nhân dân và lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp “Vì một Đông Nam Á mạnh 
mẽ hơn”, Ban Tổ chức địa phương quyết định không bán vé và phát hành giấy mời, 
vé mời xem các trận thi đấu môn Bóng bàn trong chương trình SEAGames 31.

Căn cứ lịch thi đấu, Ban Tổ chức địa phương phát hành 2 loại vé mời: Vé xem 
ban ngày và vé xem buổi tối (vé xem ban ngày được xem cả 2 khung giờ thi đấu). 
Để thuận lợi cho việc kiểm soát số lượng khán giả đến xem, cổ vũ thi  đấu đảm bảo 
phù hợp, không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, góp phần giữ gìn an ninh 
trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức phát hành 
vé mời tới người hâm mộ thông qua việc gửi vé tới UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; các tổ chức đoàn thể, xã hội...Ngoài ra, Ban Tổ chức giành một số lượng vé mời 
để phục vụ cổ động viên quốc tế, du khách, nhân dân, người hâm mộ các tỉnh bạn,...

Tiểu ban Tuyên truyền, lễ  tân, khánh tiết, hậu cần trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tổ chức địa phương (để báo cáo);
- Các cơ quan thông tấn, báo chí (để tuyên truyền);
- Tiểu ban TT, LT, KT, HC (để thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Nhà thi đấu TDTT (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG TIỂU BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Nguyễn Trường Thắng
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