
 
 

 

Chính sách về Lựa chọn, Bổ nhiệm và Luân phiên Kiểm 
toán độc lập 

(Policy on Selection, Appointment and Rotation of 
External Auditors) 

 

1.  Lựa chọn kiểm toán độc lập 
 

1.1 Nếu có vị trí kiểm toán độc lập nào trống, thông qua Hội đồng quản trị, (Công ty) 

Blackstone Minerals Limited sẽ tiến hành quy trình chính thức, hoặc chung chung hoặc 

có chọn lọc, để chọn một đơn vị kiểm toán lấp chỗ trống. 

 

1.2 Tùy từng thời điểm, các đơn vị kiểm toán sẽ được xem xét theo các tiêu chí chứ không 

chỉ đơn thuần dựa trên chi phí dịch vụ tốt nhất, ví dụ như: 

 
(a) kỹ năng và kiến thức liên quan đến công việc của nhóm được đề cử; 

 
(b) chất lượng công việc; 

 
(c) tính độc lập của đơn vị kiểm toán; 

 
(d) đối tác ký kết chính, chính sách luân chuyển đối tác đánh giá độc lập và lập 

kế hoạch kế nhiệm; 

 
(e) đánh giá xem có đáng tiền không (kiểm toán hiệu quả); và 

 
(f) hành vi đạo đức và đối xử công bằng. 

 

 
2.  Bổ nhiệm kiểm toán độc lập 

 

Hội đồng quản trị nhân định và đề cử một đối tác kiểm toán độc lập phù hợp để Hội 

đồng quản trị và/hoặc Công ty bổ nhiệm trong cuộc họp đại hội cổ đông. Quyết định bổ 

nhiệm phải có văn bản. 

 

 

3.  Luân phiên Chủ phần hùn kiểm toán độc lập 
 

Kiểm toán độc lập cần luân phiên Chủ phần hùn kiểm toán để không ai giữ vị trí trách 

nhiệm liên quan đến các tài khoản của Công ty trong 5 năm liên tục (tùy thuộc vào việc 

công ty ASIC được trao quyền kéo dài thời hạn lên 7 năm). Thêm vào đó, một khi đã 

được luân chuyển khỏi tài khoản của Công ty, không chủ phần hùn nào của kiểm toán 

độc lập được chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các tài khoản của Công ty 

trong thời gian 7 năm liên tục. Điều này đồng nghĩa với bên kiểm toán độc lập lên kế 

hoạch kế nhiệm, trong quá trình này cũng có sự tham gia của phía Công ty. 

 
 
 
 
 

 
 

       


