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THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ KẾT LUẬN CHỦ TRƯƠNG 
CHUYỂN BỆNH VIỆN XÂY DỰNG VỀ TRỰC THUỘC ĐHQGHN

Ngày 18/10/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về việc chuyển Bệnh viện Xây 
dựng thuộc Bộ Xây dựng về ĐHQGHN.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình 
Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng Bộ: Xây 
dựng, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội và ĐHQGHN.

Theo Thông báo kết luận số 338/TB-VPCP ngày 
26/10/2022 của Văn phòng Chính phủ, sau khi nghe 
báo cáo của Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, ý kiến của 
đại biểu dự họp, Thường trực Chính phủ thống nhất 
như sau:

1. Đồng ý về chủ trương chuyển nguyên trạng Bệnh 
viện Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng về ĐHQGHN. Việc 
chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện theo đúng quy 
trình, quy định của pháp luật.

ĐHQGHN tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu dự 
họp và cơ quan liên quan, căn cứ vào các quy định, 
hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định, trình Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam xem xét quyết định.

2. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư 
pháp, Nội vụ, Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 
phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và ĐHQGHN trong 
quá trình chuyển giao và tiếp nhận nêu trên; kịp thời 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung vượt 
thẩm quyền.

THE WUR BY SUBJECTS 2023: ĐHQGHN CÓ THÊM 2 LĨNH VỰC MỚI ĐƯỢC 
XẾP HẠNG VÀO NHÓM 600 THẾ GIỚI

Sáng ngày 26/10/2022, tổ chức xếp hạng THE đã công bố kết 
quả xếp hạng theo lĩnh vực của kỳ xếp hạng thế giới 2023 

(THE WUR by Subjects 2023). Theo đó, ĐHQGHN được xếp hạng 
6/11 lĩnh vực – tăng thêm 2 lĩnh vực mới so với kỳ xếp hạng trước.

Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2023, ĐHQGHN tiếp 
tục duy trì 4 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước 
và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Kinh doanh 
và kinh tế (Business and Economics) và Khoa học sự sống (Life 
Sciences). Vị trí cụ thể của các lĩnh vực:

- Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) - xếp hạng 
501-600

- Khoa học sự sống (Life Sciences) - xếp hạng 501-600

- Khoa học máy tính (Computer Sciences) - xếp hạng 601-800

- Kỹ thuật (Engineering) - xếp hạng 801-1000

- Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) - xếp hạng 801-1000

- Khoa học xã hội (Social Sciences) - xếp hạng 601-800


