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Chính sách Sức khỏe và An toàn - AUP000COR-10000-00-GN-POL-0007 
Health and Safety Policy 
 
Blackstone Minerals cam kết cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả 
nhân viên, nhà cung cấp, và thành viên cộng đồng tại các địa điểm mà chúng tôi hoạt động. 
  
Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đạo đức của mình là phải tích cực giảm thiểu các tác động 
tiêu cực mà các hoạt động của chúng tôi có thể gây ra và để lại di sản tích cực cho những 
người chúng tôi ủng hộ và những người ủng hộ chúng tôi. 
 
Chúng tôi cam kết: 
  

• Đảm bảo tất cả nhân viên hiểu được niềm tin của chúng tôi rằng Không có nhiệm vụ 
nào quan trọng đến mức không thể hoàn thành một cách an toàn. Chúng tôi không 
bao giờ thỏa hiệp các tiêu chuẩn hoặc giá trị an toàn của mình. 

• Làm việc cùng nhau vì chúng tôi coi tất cả yêu cầu từ các bên liên quan đều thích 
đáng và có tầm quan trọng như nhau. 

• Cung cấp thông tin cho tất cả nhân viên về những mong đợi của chúng tôi về văn hóa 
và hành vi an toàn và sức khỏe bằng cách lồng ghét các yêu cầu này vào tất cả các 
bản mô tả công việc. 

• Tiêu chuẩn hóa các cân nhắc về an toàn và sức khỏe trong tất cả các kế hoạch nhiệm 
vụ. 

• Xây dựng và duy trì một văn hóa báo cáo không đổ lỗi nhằm xây dựng tính sở hữu và  
cải thiện nơi làm việc. 

• Giám sát và đo lường hiệu quả hoạt động an toàn một cách trung thực và minh bạch. 
 
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các cam kết này, chúng tôi sẽ: 
 

• Hàng năm tăng các mục tiêu về hoạt động an toàn và chia sẻ cởi mở với tất cả các 
bên liên quan. 

• Đánh giá hoạt động an toàn và sức khỏe thông qua phân tích dữ liệu tổ chức về thực 
hành tốt và so sánh với các công ty cùng ngành cũng như với các nhà lập pháp. 

• Hỗ trợ các lộ trình để tất cả nhân viên đóng góp vào thành công của chúng tôi bằng 
cách khuyến khích đưa ra ý kiến đóng góp thường xuyên và phát triển các thực hành 
an toàn và sức khỏe. 

• Đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu về rủi ro phục vụ tăng trưởng kinh doanh và 
sự hài lòng của nhân viên. 

• Phát triển với công nghệ sẵn có để đáp ứng các rủi ro và kỳ vọng đang nổi lên và thay 
đổi của ngành. 
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Tài liệu liên quan: 
 

• Quy tắc Ứng xử của Blackstone Minerals 
• Chính sách Tố giác của Blackstone Minerals - AUP000COR-10000-00-GN-POL-0002 
• Chính sách Đa dạng và Bao hàm của Blackstone Minerals  
• Chính sách Môi trường của Blackstone Minerals - AUP000COR-10000-00-GN-POL-0004 

 


