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Trường Tiểu học

Mục đích
Mở đầu choĐể đảm bảo các trường quản lý rủi ro một cách thích hợp, để tối đa hóa khả năng thực hiện các
mục tiêu của mình, đưa ra các quyết định đúng đắn, bảo vệ hạnh phúc của học sinh và nhân viên và góp phần
đáp ứng các kỳ vọng của cộng đồng và Chính phủ Victoria về việc sử dụng có trách nhiệm và có trách nhiệm
tài chính công và các nguồn lực.

Định nghĩa
Rủi ro là ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực) của sự không chắc chắn đối với các mục tiêu. Quản lý rủi ro là:

● việc xác định, phân tích, đánh giá và ưu tiên các rủi ro đối với việc đạt được các mục tiêu
● phân bổ phối hợp các nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi, giao tiếp và khả năng kiểm soát rủi ro và /

hoặc tác động, hoặc để tối đa hóa việc thực hiện các cơ hội,
● vàphối hợp các hoạt động để chỉ đạo và kiểm soát rủi ro đối với việc đạt được các mục tiêu.

Chính sách
Nhân viên của Trườngphải đảm bảo rằng các quy trình quản lý rủi ro được tích hợp vào tất cả các hoạt động

lập kế hoạch và thực hiện. Để biết thêm thông tin về chính sách, hãy xem: Khung Quản lý Rủi ro DET

Một quy trình quản lý rủi ro sẽ giúp đưa ra các mục tiêu, thúc đẩy việc ra quyết định đúng đắn và ưu tiên các
nguồn lực. Xemcủa Bộ Quy trình Quản lý Rủi ro

Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc lời khuyên nào, các trường nên gửi email đến:
risk.in.education@edumail.vic.gov.au

Các chính sách liên quan
Rủi ro trong lập kế hoạch và hoạt động của trường

Giám sát và báo cáo rủi ro

Pháp luật liên quan
Đạo luật Hành chính Công năm 2004 (Mục 81, phần 1b)

Chu kỳ Đánh giá
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 25.7.2019 và được lên lịch xem xét khi cần.năm
2021 được đề xuất

Chính sách EPS- Quản lý rủi ro được phê duyệt ngày 25 tháng 7 năm
2019 - 2021

https://edugate.eduweb.vic.gov.au/edrms/collaboration/Risk/Risk%20Framework/DET%20Risk%20Management%20Framework.docx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/riskprocess.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/riskinplanning.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/riskmonitorreport.aspx

