
LĐBĐVN hỗ trợ phóng viên một số thủ tục sang UAE 

 

Ngày (12/3), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra thông báo chính thức về địa điểm thi 

đấu tập trung các trận tiếp theo tại Vòng loại FIFA World Cup Qatar 2022 khu vực châu Á và 
giải vô địch châu Á (Asian Cup China 2023) từ 31/5 đến 15/6/2021. 

 

HƯỚNG DẪN TÁC NGHIỆP PHÓNG VIÊN  

TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022, BẢNG G 

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT 

 

Căn cứ hướng dẫn của LĐBĐ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), 

phòng Truyền thông trân trọng thông tin tới các anh, chị như sau: 

1. Quy định tác nghiệp tại vòng loại World Cup 2022, bảng G (Xem file 

chi tiết kèm theo), bao gồm Hướng dẫn tổ chức các trận đấu tại UAE trong điều kiện 

COVID-19, các quy định về y tế trong trận đấu. 

2. Các yêu cầu quan trọng khác: 

2.1 Thẻ tác nghiệp: 

Phóng viên gửi thông tin chi tiết tới phòng Truyền thông LĐBĐVN để được 

hỗ trợ tổng hợp và gửi tới LĐBĐ UAE (file kèm theo); 

Lưu ý:  

* Tất cả các phóng viên mong muốn tới UAE tác nghiệp phải cung cấp đủ các 

thông tin trong file đính kèm. 

* Thời gian phòng truyền thông tiếp nhận đăng ký của phóng viên: Từ ngày 

16/4/2021 đến 25/4/2021  

Địa chỉ tiếp nhận: media@vff.org.vn; vui lòng ghi chú rõ: Đăng ký thẻ tác 

nghiệp vòng loại World Cup 2022, bảng G tại UAE 

2.2 Visa nhập cảnh đối với truyền thông: 

Căn cứ danh sách tổng hợp phóng viên Việt Nam đăng ký và được gửi từ 

LĐBĐVN tới LĐBĐ UAE về việc cần cấp thẻ và visa nhập cảnh vào UAE, LĐBĐ 

UAE sẽ tự động tạo một lời mời chính thức đối với từng cá nhân để sử dụng trong 

việc xin cấp thị thực. 

2.3 Các vấn đề về y tế 

2.3.1 Phóng viên cần kiểm tra PCR COVID-19 trong vòng 72 giờ, trước khi 

sang UAE. 

2.3.2 Các phóng viên sẽ phải kiểm tra COVID-19 khi có mặt tại UAE và đợi 

cho đến khi có kết quả kiểm tra.  

Trong thời gian lưu trú tại UAE, phóng viên sẽ được kiểm tra COVID-19 theo 

thời gian 4-5 ngày/lần, tới khi kết thúc giải đấu. 

2.4  Di chuyển nội địa trong thời gian tác nghiệp sự kiện 

mailto:media@vff.org.vn


Các phóng viên đủ điều kiện vào UAE tác nghiệp sẽ di chuyển theo nhóm từ 

khách sạn tới các sân tập và sân vận động mà không được tiếp xúc với bất kỳ người 

nào. 

Việc di chuyển nội địa cho phóng viên chưa được quyết định, tuy nhiên có 

khả năng BTC sẽ sắp xếp xe bus. LĐBĐ UAE sẽ xác nhận lại vấn đề này trong 14 

ngày tới. 

 

2.5 Gợi ý các khách sạn phóng viên có thể lưu trú 

Một số khách sạn UAE đề xuất gần SVĐ Al Maktoum và Zabeel: Garden Inn, 

Movenpick Oud Maitha, Rove Oud Maitha, Gulf Inn Hotel Al Nasr. 

3. Đầu mối liên hệ về truyền thông của LĐBĐ UAE:  

Ông Abdullah Al Saadi, cán bộ truyền thông LĐBĐ UAE, số điện thoại: 

+971564254544 

Lưu ý chung:  

LĐBĐ UAE đề nghị các phóng viên xem kỹ Hướng dẫn tổ chức các trận đấu 

tại UAE trong điều kiện COVID-19, đặc biệt phần quy định về y tế trong trận đấu. 

 


