
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-P7
V/v thông báo Bộ nhận diện phù 
hiệu phương tiện giao thông phục 
vụ SEA Games 31

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng    năm 2022

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 4163/BGTVT-HTQT ngày 28/4/2022 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc thông báo Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông phục vụ 
SEA Games 31; Sở Giao thông vận tải thông báo Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện 
giao thông sử dụng tại SEA Games 31 (theo các Phụ lục và hình ảnh đính kèm) tới các 
cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh để phối hợp, chỉ đạo, tạo điều kiện cho 
các phương tiện mang phù hiệu trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á 
lần thứ 31 trên địa bàn quản lý. 

Đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương đưa tin thông báo 
Bộ nhận diện phù hiệu phương tiện giao thông phục vụ SEA Games 31; đề nghị các cơ 
quan, đơn vị và địa phương thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và phối 
hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ 
SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa 
phương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Tiểu ban An ninh trật tự, y tế;                      (Báo cáo)
- PCT TT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng;
- Giám đốc Sở;                    
- Các Phó Giám đốc Sở;                                    (Email)
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr. Chiều. 25b (3618)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Hạnh



PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG TẠI SEA GAMES 31
(Kèm theo Công văn số:        /SGTVT-P7 ngày      /   /2022 của Sở Giao thông vận tải)

Loại phù hiệu Đối tượng, mục đích sử dụng

1 Nhóm xe T1

- Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Olympic các quốc gia; khách 
mời thứ 3 Ủy ban Olympic các quốc gia; thành viên Hội đồng 
Thể thao Đông Nam Á; thành viên danh dự Hội đồng thể thao 
Đông Nam Á.  
- Trưởng đoàn thể thao các quốc gia tham dự SEAGames 31.

2 Nhóm xe T2

- Quan chức kỹ thuật các môn thi tại Đại hội (Tổng trọng tài, 
Tổng giám sát)
- Phó trưởng đoàn Thể thao các quốc gia tham dự Đại hội;
- Trưởng các tiểu ban Ban tổ chức ;
- Thành viên Ban tổ chức các môn thi người Việt Nam;
- Thành viên các tiểu ban ;
- Phục vụ chung cấp cho các nước tham dự Đại hội.

3 Nhóm xe T3

- Thành viên Ủy ban Olympic các quốc gia tham dự Đại hội;
- Trọng tài Việt Nam, trọng tài quốc tế các môn thi;
- Cán bộ chuyên môn khác.
- Đoàn thể thao quốc gia tham dự lễ khai, bế mạc
- Các hoạt động chung Đại hội.

4 Nhóm xe T4 Nhóm phương tiện chuyên chở đưa đón sân bay Vận động viên Đoàn 
thể thao các quốc gia tham dự; các đối tượng mang thẻ Đại hội. 

5 Nhóm xe T5
Phương tiện chuyên chở các đoàn thể thao có nhu cầu thuê xe 
riêng theo thông lệ Đại hội (sử dụng kinh phí riêng của các quốc 
gia tham dự) di chuyển trong thời gian diễn ra Đại hội.  

6 Phù hiệu Nhóm 
xe A

Các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành; 
Bí thư, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tham dự lễ khai 
mạc, bế mạc, thi đấu SEA Games 31; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức 
SEAGames 31 Trung ương.

7 Phù hiệu Nhóm 
xe B

Đại biểu các Bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và đoàn 
cán bộ các tỉnh/thành tham dự khai, bế mạc; kiểm tra, thực hiện 
nhiệm vụ tại Đại hội.

8 Phù hiệu Nhóm 
xe M

Phương tiện Y tế phục vụ tại các địa điểm thi đấu và làm nhiệm 
vụ tại Đại hội.

9 Phù hiệu Nhóm 
xe P

Phương tiện thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia 
làm nhiệm vụ tại Đại hội.

10 Phù hiệu Nhóm 
xe Q

- Phương tiện chở các khối quần chúng, văn nghệ sĩ tham gia 
đồng diễn, diễu hành; đạo cụ phục vụ Lễ khai, bế mạc.
- Nhóm phương tiện khác phục vụ khai, bế mạc
- Phương tiện phục vụ hoạt động của Ban Tổ chức môn thi các 
địa phương.
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