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Cuộc thi Sáng tạo Thanh - Thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 (2011) do Liên hiệp các
hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Đài Truyền hình
Việt Nam, Quỹ VIFOTEC (cơ quan thường trực) phát động đã được đông đảo các bạn Thanh -
Thiếu niên và nhi đồng trên phạm vi cả nước nhiệt tình hưởng ứng.

      Tính đến ngày 15/7/2011, Ban tổ chức đã nhận được 415 đề tài dự thi do các tổ chức và cá
nhân từ 44 tỉnh, thành phố gửi đến thuộc 5 lĩnh vực (PM: 108 đề tài, MT: 126 đề tài, ĐC: 88 đề
tài, HT: 48 đề tài, GĐ: 45 đề tài và 8 đề tài là các ý tưởng). Tiêu biểu có các địa phương như
Quảng Nam 60 đề tài, Đà Nẵng 35 đề tài, Tp. Hồ Chí Minh 31 đề tài, Long An: 30 đề tài. 

Ngày 19/8/2011, Hội đồng giám khảo đã tiến hành xem xét cả 5 lĩnh vực, tiến hành cho điểm
dựa trên các tiêu chí như tính mới, tính sáng tạo, trình độ kỹ thuật của mô hình, khả năng áp
dụng vào thực tiễn v.v. 

Ngày 23/8/2011 Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo đã họp thông qua kết quả chấm điểm của Hội đồng
giám khảo và đã chọn ra được 76 đề tài vào vòng chung khảo (xem danh sách tại liện kết này )
. Ngoài ra, Ban tổ chức còn xét chọn các đề tài để đề nghị trao giải thưởng WIPO, xét chọn các
đề tài tham gia triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ tại Thái Lan năm 2012 và
danh sách các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ
chức Cuộc thi lần thứ 7 năm 2011. 

Dự kiến Ban Tổ chức gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho các
tác giả đoạt giải đặc biệt và giải nhất Cuộc thi Sáng tạo TTN nhi đồng toàn quốc lầm thứ 7 vào
tuần đầu tháng 9/2011. Tổ chức họp báo công bố giải thưởng và tổ chức lễ trao giải vào Tuần
đầu tháng 10 

Ngày 09/10/2011: Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng và trưng bày triển lãm Cuộc thi lần thứ 7
năm 2011 và phát động Cuộc thi lần thứ 8 năm 2012 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh), phát sóng trực
tiếp trên VTV2, VTV4 từ 10h00 đến 11h30. 
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