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Tin tức sự kiện

Thành lập Đảng bộ Trường Thủy sản

Để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thủy sản giai đoạn mới, ngày 16/8/1966, Hội đồng Chính phủ ra
Quyết định số 155/CP thành lập Trường Thủy sản trên cơ sở khoa Thủy sản thuộc Trường Đại học Nông
nghiệp và Trường Trung học Thủy sản Trung ương 1.

Cùng với sự ra đời của Trường Thủy sản, tháng 10/1966, Thành ủy Hà Nội quyết định thành lập Đảng bộ
Trường Thủy sản và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời (gồm 3 đồng chí: Trần Văn Thai - Bí thư, Trịnh Ngọc Ấn -
Phó Bí thư và Lâm Bá Nhụy - Ủy viên, kiêm Thường trực Đảng ủy). Đảng bộ Trường Thủy sản thực hiện chức
năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Thủy sản lần thứ nhất

Sau 2 năm thành lập, Trường Thủy sản nói chung, Đảng bộ Nhà trường nói riêng từng bước đi vào ổn
định, đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển không ngừng. Trước yêu cầu mới của sự phát triển, được sự chỉ đạo
của Thành ủy Hà Nội và Đảng đoàn Tổng cục Thủy sản, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Thủy sản lần thứ nhất
đã được tổ chức tại Chi Long từ ngày 7/6 - 9/6/1968.

Đại hội thống nhất đánh giá: sau 2 năm hình thành Trường Thủy sản, bằng tinh thần tự lực cánh sinh,
khắc phục khó khăn, vừa đào tạo, vừa bồi dưỡng cán bộ, xây dựng mọi mặt, vừa tổ chức công tác sơ tán, Nhà
trường đã “giành được những thuận lợi bước đầu có ý nghĩa to lớn”. Trong 2 năm đã kết nạp được 22 đảng viên.

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn từ nội tại và tình hình đất nước, Đại hội quyết định chủ trương: Tiếp
tục hoàn chỉnh mục tiêu và chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy, đẩy
mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Làm tốt công tác sơ tán,
kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và Đảng bộ 4 tốt, coi đây
là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1 (1968 - 1969) gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Trần
Văn Thai giữ chức Bí thư.

Xây dựng và phát triển Đảng bộ Trường Thủy sản thời kỳ 1966 - 1975 
Chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II

Để tổng kết kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn, từ đó đề ra đường lối phát triển Nhà trường giai đoạn
mới, từ ngày 3/11 - 5/11/1969, Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ II được tổ chức.

Đại hội đã thảo luận và ra nghị quyết, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng
đào tạo; tăng cường vai trò của bộ môn và tính độc lập suy nghĩ của sinh viên; tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các
hệ chính quy, tại chức, chuyên tu và dự bị lên 800; xây dựng một số phòng thí nghiệm khoa học cơ bản, cơ sở;
xúc tiến có địa điểm chính thức và cố định của Trường; đẩy mạnh các phong trào và sẵn sàng sơ tán khi chiến
tranh tiếp tục xảy ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Văn Thai tiếp tục được
bầu giữ chức Bí thư.

Đại hội Đảng bộ lần thứ III

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, Nhà trường đạt được nhiều thành tích
quan trọng, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác được nâng lên một bước.
Trong đó, về đào tạo, thi cuối năm đạt yêu cầu 97,4% (tăng 20% so với năm học 1969 - 1970), khóa 8 thi tốt
nghiệp đạt 86,7% (cao hơn khóa 7 gần 20%). Về nghiên cứu khoa học, đã triển khai được 20 công trình nghiên
cứu, trong đó nổi bật là đề tài khôi phục cặp pitston - xilanh bơm cao áp cho cảng Hải Phòng.

Để phát huy thành quả đạt được, đưa Nhà trường tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa, tháng 2/1971, Đảng
ủy quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ lần thứ III. Đại hội đã đánh giá cao cố gắng của toàn thể cán bộ đảng
viên và quần chúng trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, ổn
định đời sống và xây dựng cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, Đại hội chỉ ra những điểm yếu phải khắc phục và khẳng
định: Phấn đấu kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và nghiên cứu khoa học, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo,
giáo viên phải tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng hệ thống giáo trình, phòng thí nghiệm thực tập, xưởng
trường và phấn đấu nâng cao đời sống cán bộ giáo viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Văn Thai tiếp tục
được bầu giữ chức Bí thư.
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Đại hội Đảng bộ lần thứ IV

Đại hội Đảng bộ lần thứ IV được tổ chức (ngày 12/12/1972) trong điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ
đang diễn ra ác liệt.

        Đại hội thống nhất đánh giá: sự cố gắng cao của toàn thể đảng viên, CB và sinh viên đã góp phần đưa Nhà
trường vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì dạy, học; hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất; động viên
đảng viên, quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống
Mỹ. Về địa điểm đứng chân, Đại hội xác định quyết tâm: “dù hòa bình hay chiến tranh vẫn di chuyền về Hải
Phòng”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ IV gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Văn Thai tiếp
tục được bầu giữ chức Bí thư.

Đại hội Đảng bộ lần thứ V

Đại hội Đảng bộ lần thứ V (tháng 7/1975) được tổ chức trong điều kiện cuộc kháng chiến chống Mỹ đã
thắng lợi hoàn toàn, Nhà trường chính thức chuyển về Hải Phòng.

Trên cơ sở thực tiễn đất nước và Nhà trường, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển
Nhà trường và triển khai ổn định địa điểm đứng chân. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, trong đó
đồng chí Nguyễn Ngọc Ngoạn được bầu giữ chức Bí thư.

Thành công của Đại hội V góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ giáo viên và sinh viên, đưa
Nhà trường chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thử thách của giai đoạn đầu thành lập và điều kiện
chiến tranh, Trường Thủy sản nói chung, Đảng bộ Nhà trường nói riêng vẫn không ngừng phát triển và ngày
càng khẳng định vị trí xứng đáng đối với ngành Thủy sản Việt Nam và xã hội. Thực tiễn này đã để lại nhiều bài
học quý cho các thế hệ cán bộ đảng viên, sinh viên, trong đó:

Một là, nếu giữ vững sự đoàn kết nhất trí nội bộ thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Vai trò của
tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên là vô cùng quan trọng, cùng với sự năng động của tổ chức Đoàn Thanh niên
và Công đoàn, sẽ tạo nên nội lực mới khắc phục khó khăn, đưa Nhà trường đi lên.

Hai là, xác định rõ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu đào tạo, củng cố và phát huy vai trò của người thầy là yếu
tố rất quan trọng, từ đó hình thành phương pháp quản lý thích hợp và hiệu quả, nhằm đào tạo nhiều lớp kỹ sư
tài năng cho đất nước.

Ba là, bài học về sự đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ giáo viên và sinh viên. Chỉ có thực
sự gắn bó giữa các thành viên, cùng nhau vượt mọi trở ngại thì chất lượng đào tạo mới được nâng cao. Mỗi thầy
cô giáo, mỗi cán bộ công nhân viên Nhà trường không chỉ dạy kiến thức, mà họ còn là tấm gương sáng, là người
anh, người bạn để dạy cho sinh viên những bài học làm người.
                                                                       (Lược trích từ cuốn "Lịch sử Trường đại học Nha Trang - 1959-
2009)

Một số hình ảnh về Trường Thủy sản những năm đầu thành lập
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XEM BÀI VIẾT VỀ “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN CHI BỘ KHOA THỦY SẢN (THỜI KỲ 1959 - 1966)
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