
 

 

Chính sách Quản lý Rủi ro 

(Risk Management Policy) 

 

 

Quản lý rủi ro là một công việc quan trọng và phức tạp trong quản trị (Công ty) Blackstone 

Minerals Limited, Hội đồng quản trị sẽ giám sát và hướng dẫn chi tiết việc này. Giám đốc điều 

hành và Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống quản lý rủi ro thích hợp trong 

Công ty. Các công việc trong quá trình này có thể phân công cho người khác. Quản lý rủi ro 

được coi là một quá trình quản trị và điều hành quan trọng, không chỉ đơn thuần để đảm bảo 

tuân thủ quy định. Do đó, những mục tiêu trước hết của hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty là 

nhằm đảm bảo: 

 
1. nhận biết, phân tích và xử lý thích hợp tất cả các nguồn tiềm ẩn phát sinh cơ hội và 

gây hại cho Công ty (kể cả đang tồn tại rồi hay chỉ mới là khả năng); 

 
2. các quyết định kinh doanh đưa ra trong toàn thể Công ty cân bằng giữa rủi ro và lợi 

nhuận một cách hợp lý; 

 
3. đạt được sự tuân thủ quy định và tính toàn vẹn trong báo cáo; và 

 
4. ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư hiểu được lược đồ rủi ro 

của Công ty. 

 
Thống nhất với các mục tiêu này, hệ thống quản lý rủi ro bao gồm: 

 
1. rủi ro hoạt động; 

 
2. báo cáo tài chính; và 

 
3. tuân thủ nguyên tắc. 

 
Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả các chiến lược và giao dịch mua bán quan trọng để nhìn 

nhận tác động của chúng đối với những rủi ro Công ty đang đối mặt, từ đó đưa ra những đề 

xuất thích hợp. Công ty cũng tiến hành đánh giá hoạt động hàng năm để cập nhật lược đồ rủi 

ro. Hoạt động này thường diễn ra cùng với quá trình lập kế hoạch chiến lược. Công ty sẽ nêu 

trong mỗi kỳ báo cáo nếu quá trình đánh giá đó đã được thực hiện. Hội đồng quản trị thực 

hiện đánh giá hàng năm đối với những lĩnh vực rủi ro đã được chỉ ra. 

 
Ngoài ra, như đã nêu ở Khuyến nghị 4.2 của Bộ các Nguyên tắc và Khuyến nghị về Quản trị 

Công ty của Hội đồng Quản trị Công ty ASX, Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính (CFO) 

cần cung cấp văn bản tuyên bố đảm bảo rằng ý kiến của họ, và rằng hồ sơ tài chính của Công 

ty trong bất kỳ giai đoạn tài chính nào đều được duy trì một cách hợp lý, tuân thủ các chuẩn 

mực kế toán phù hợp, đưa ra cái nhìn công bằng và chân thực về tình hình tài chính cũng như 

hoạt động của Công ty, hình thành dựa trên nền tảng quản lý rủi ro chắc chắn và kiểm soát nội 

bộ hiệu quả. 

 
Hội đồng quản trị của Công ty đã chỉ ra một loạt những rủi ro cụ thể có khả năng tác động xấu 

đến hoạt động kinh doanh. 

 
Những rủi ro này bao gồm: 

 
1. rủi ro hoạt động; 



 

 

2. rủi ro môi trường; 

 
3. rủi ro bảo hiểm; 

 
4. rủi ro kiện tụng; 

 
5. rủi ro tài chính; 

 
6. quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu; 

 
7. rủi ro về hành vi; 

 
8. rủi ro gián đoạn kỹ thuật số; 

 
9. rủi ro an ninh mạng; 

 
10. tính bền vững và nguy cơ biến đổi khí hậu; 

 
11. rủi ro ngân quỹ và tài chính; và 

 
12. rủi ro tuân thủ. 

 


