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Chính sách Quan hệ Cộng đồng - AUP000COR-10000-00-GN-POL-0006 
Community Relations Policy 
 
Blackstone tin tưởng rằng chúng tôi chỉ thành công khi có được sự ủng hộ từ cộng đồng tại 
nơi chúng tôi hoạt động, và chúng tôi cam kết đóng góp một cách bền vững và có ý nghĩa 
cho những cộng đồng này. 
 
Cam kết của chúng tôi:  

• Trao đổi thường xuyên và cởi mở, đảm bảo rằng chúng tôi lắng nghe trước, hành 
động sau. 

• Trao đổi rõ ràng, theo cách bình đẳng và dễ tiếp cận với các nhóm cộng đồng bị ảnh 
hưởng, đặc biệt là những nhóm bị lề hóa. 

• Tìm kiếm cơ hội hợp tác tạo ra giá trị chung cho cộng đồng và Blackstone. 
• Đầu tư vào các dự án phát triển cộng đồng mà sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cộng 

đồng sau thời gian hoạt động của chúng tôi. 
• Tạo ra giá trị xã hội và chia sẻ lợi ích kinh tế bằng cách ưu tiên mua sắm tại địa 

phương cũng như các cơ hội việc làm và đào tạo cho người địa phương. 
• Hiểu tác động tiềm tàng từ các hoạt động của chúng tôi đối với quyền của người dân 

tộc thiểu số và/hoặc các cộng đồng bản địa. 
 
Chúng tôi thực hiện những cam kết này bằng cách:  

• Đảm bảo hành vi của tất cả nhân viên đối với cộng đồng đều thể hiện sự tôn trọng và 
phù hợp với các giá trị của chúng tôi. 

• Chịu trách nhiệm về những tác động đối với cộng đồng phát sinh từ các hoạt động 
của chúng tôi – chẳng hạn như tiếp cận đất đai, những thay đổi đối với môi trường 
tự nhiên, sức khỏe và an toàn của cộng đồng, di sản văn hóa và di dân. 

• Duy trì liên lạc thường xuyên với các bên liên quan chính trong cộng đồng xung 
quanh các quyết định hoạt động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. 

• Duy trì đối thoại cởi mở để tất cả các bên có thể hiểu đầy đủ quan điểm và mối quan 
tâm của nhau. 

• Minh bạch trong các quy trình và cách tiếp cận đối với các chương trình mang lại lợi 
ích cho cộng đồng, bao gồm các quyên góp cho cộng đồng, mua sắm tại địa phương, 
việc làm và các cơ hội đào tạo cho người địa phương. 

• Đưa ra nhiều kênh để cộng đồng và đại diện cộng đồng tiếp cận với chúng tôi, nêu 
lên mối quan tâm, câu hỏi và được cung cấp phản hồi. 

• Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào việc ra quyết định xung quanh các hoạt 
động của chúng tôi. 

• Hợp tác với các bên liên quan trong cộng đồng về các vấn đề cùng quan tâm. 
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Tài liệu liên quan: 
• Quy tắc Ứng xử của Blackstone Minerals 
• Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp của Blackstone Minerals 
• Chính sách An toàn và Sức khỏe của Blackstone Minerals - AUP000COR-10000-00-

GN-POL-0007 
• 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 
 
 
 
 
 
 


