Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về môi trường như sau:
1. Nâng chiều cao của ống khói.
Theo quy định tại 27/2011/TT-BTNMT, chiều cao ống khói “không thấp hơn 20m
so với mặt đất” . Chúng tôi đã tiến hành nâng chiều cao của ống khói thêm 3,5 m và
theo đó, tổng chiều dài của ống khói đạt 22.5 m.

2. Kiểm soát mùn cưa
Chúng tôi sản xuất mùn cưa từ gỗ tròn bằng việc băm nhỏ. Toàn bộ quá trình sản
xuất được thực hiện trong các nhà được bao bọc kín. Trong trường hợp mua mùn
cưa từ bên ngoài, chúng tôi lưu giữ mùn cưa ngoài trời. Chúng tôi sử dụng bạt để
che mùn cưa tránh phát tán ra môi trường xung quanh, bên cạnh đó việc vệ sinh
nhà máy bằng các thiết bị chuyên dụng được tiến hành liên tục đảm bảo nhà máy
luôn sạch.

3. Xây dựng hàng rào xanh

Với phương châm phát triển hàng rào xanh xung quanh nhà máy, chúng tôi tiến
hành trồng cây xung quanh nhà máy, để vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần bảo vệ
môi trường. Hoa cũng được cán bộ nhân viên công ty trồng xung quanh nhà máy

4. Tham vấn các bên liên quan
Công ty BMFV sẽ tiến hành gặp gỡ tham vấn các bên liên quan để trao đổi, cập
nhật thông tin ít nhất 01 năm một lần. Hòm thư góp ý cũng được treo tại cổng
nhà máy để ghi nhận các ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

5. Hoàn thiện hệ thống nội bộ
Bên cạnh các hành động khắc phục thực tế, công ty chúng tôi từng bước hoàn
thiện hệ thống nội bộ để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi
đã được chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng và ISO
14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường từ tháng 12/2020

