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Chính sách Môi trường - AUP000COR-10000-00-GN-POL-0004 
Environment Policy 
 
Blackstone Minerals cam kết điều hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc 
cốt lõi của phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, khai thác có trách nhiệm, và tái tạo cảnh 
quan nhằm đảm bảo các thế hệ hiện tại và tương lai được kế thừa một di sản tích cực. 
 
Các cam kết của chúng tôi: 

• Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các quy trình và cách tiếp cận khai thác của 
chúng tôi, bên cạnh việc phát triển một sản phẩm có thể đóng góp vào quá trình 
chuyển đổi năng lượng. 

• Tích cực quản lý các hoạt động nhằm đảm bảo rằng các giá trị đa dạng sinh học quan 
trọng được gìn giữ. 

• Quản lý lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến các hoạt động của chúng tôi và 
khuyến khích các nhà cung cấp và đối tác quản lý lượng khí thải của chính họ khi làm 
việc liên quan đến các dự án của chúng tôi. 

• Tìm kiếm các cơ hội đổi mới để phát triển doanh nghiệp bằng cách biến chất thải 
thành giá trị, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, 
đồng thời tái tạo thiên nhiên. 

• Chủ động quản lý nước như một nguồn tài nguyên quý giá trong mọi giai đoạn vòng 
đời khai thác. 

• Không khai thác hoặc thăm dò tại các Di sản Thế giới. 
 
Chúng tôi đạt được những cam kết bằng cách:  

• Tuân thủ, và vượt quá bất cứ khi nào có thể, các tiêu chuẩn và luật lệ về môi trường 
của quốc gia và quốc tế. 

• Áp dụng một hệ thống phân cấp giảm thiểu rủi ro để trước tiên tránh, giảm, phục 
hồi, và cuối cùng là bồi thường hoặc bù đắp cho những thiệt hại còn lại. 

• Hợp tác với các bên liên quan để đảm bảo rằng các thế hệ hiện tại và tương lai được 
thừa hưởng một di sản tích cực, qua đó việc sử dụng đất sau khai thác mang lại giá 
trị môi trường bền vững. 

• Theo dõi lượng phát thải khí nhà kính hàng năm thông qua các hoạt động và Chuỗi 
cung ứng của chính chúng tôi và giảm thiểu lượng phát thải này ở những nơi mà 
trước đó chưa xác định được các giải pháp. 

• Tiến hành thẩm định đối với các nhà cung cấp tiềm năng, và xây dựng năng lực cho 
chuỗi cung ứng của chúng tôi, để hỗ trợ việc tuân thủ môi trường cũng như theo dõi 
và giảm phát thải khí nhà kính của các nhà cung cấp. 

• Đảm bảo thực hiện kịp thời việc cải tạo và phục hồi môi trường tại các khu vực bị 
ảnh hưởng, nhằm khôi phục giá trị sinh thái và để lại địa hình an toàn và ổn định. 

• Quản lý các chất độc hại một cách có trách nhiệm trong suốt quá trình bảo quản, xử 
lý, sử dụng và thải bỏ. 
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• Thiết lập quan hệ đối tác với khách hàng, chính phủ và các bên liên quan khác để hỗ 
trợ tính minh bạch và các tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm nhằm cung cấp các 
nguồn lực bền vững. 
 
 
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 

 


