Gii thng Cht lng Quc gia (GTCLQG) c B Khoa hc và Công ngh t chc ln u tiên vào nm 1995 (t nm
2008 tr v trc gi là Gii thng Cht lng Vit Nam), GTCLQG c quy nh ti Lut Cht lng sn phm, hàng hoá nm
2007. GTCLQG là mt hình thc tôn vinh, khen thng cp quc gia hng nm ca Th tng Chính ph cho các t
chc, doanh nghip sn xut, kinh doanh, dch v t thành tích xut sc v hot ng qun lý cht lng, góp phn
nâng cao nng sut và cht lng sn phm, hàng hóa, dch v; tng cng nng lc, kh nng cnh tranh và hi
nhp ca doanh nghip trên th trng trong nc và quc t; ng thi xây dng vn hóa, phong trào nng sut, cht
lng trong t chc, doang nghip nhm óng góp tích cc vào tng trng kinh t, xã hi ca t nc. c bit, tham d
GTCLQG là c hi các doanh nghip hc hi, t xem xét, ánh giá h thng qun lý cht lng ca mình mt cách
khách quan, tìm ra nhng im cn ci tin nâng cao hiu qu hot ng sn xut, kinh doanh ca doanh nghip,
qua ó doanh nghip có c hi tip cn, tham d Gii thng Cht lng Châu Á-Thái Bình Dng.
Sau ây là mt s nét chính v hai doanh nghip ca thành ph c xut Th thng Chính ph tng Gii Vàng Cht
lng quc gia nm 2021:
1) Công ty C phn Cao su à Nng:
c thành lp t nm 1975, tin thân là nhà máy p v xe ca quân i M, n nay Công ty C phn Cao su à Nng
(DRC) ã có quá trình xây dng và phát trin liên tc hn 45 nm. Da vào th mnh trong lnh vc sn xut các
loi sm lp phng tin giao thông ng b và cao su k thut, DRC thit lp tm nhìn là nhà sn xut hàng u v lp Ô
tô ti, Ô tô khách ti Vit Nam và lp Ô tô c chng - chuyên dùng hàng u ông Nam Á cùng s mnh tiên
phong óng góp vào s phát trin ngành sn xut sm lp Vit Nam, không ngng nâng cao uy tín và phát
trin thng hiu DRC vn lên tm quc t vi s lng nhà phân phi và n v s dng sn phm ngày càng tng, n nay
Công ty có trên 100 nhà phân phi chính thc, trong ó có các Công ty ln trong nc nh Công ty C phn ô
tô Trng Hi, BECAMEX, Nhà máy ô tô VEAM; sn phm mang thng hiu DRC ã vn n hn 40 quc gia và
vùng lãnh th. Tc tng trng cao và liên tc trong nhiu nm, DRC ã chim th phn v lp ô tô ti hàng u ti Vit
Nam, thng hiu DRC c bình chn, trao tng nhiu danh hiu nh Sao Vàng t Vit, Hàng Vit Nam cht lng
cao, Thng hiu mnh Vit Nam, Thng hiu quc gia.

Tr s Công ty C phn Cao su à Nng ti KCN Liên Chiu, TP. à Nng (nh do DRC cung cp)

Vi s óng góp ca mình trong hn 45 nm qua, DRC ã vinh d c Nhà nc, Chính ph và các b, ngành
Trung ng, chính quyn a phng khen thng nhiu phn thng cao quý cho tp th và cá nhân. Mt s thành
tích tiêu biu ca DRC:
- Huân chng c lp hng ba nm 2010.
- Huân chng Lao ng hng nht nm 2015.
- C Thi ua ca y ban qun lý vn nhà nc ti doanh nghip nm 2020.

- C Thi ua ca Tp oàn Hóa cht nm 2020.
- C Thi ua ca Tng Liên oàn Lao ng Vit Nam 3 nm liên tip (2018, 2019, 2020).
- n v thành viên c Tp oàn Hoá cht Vit Nam khen thng vì có doanh thu, li nhun cao nht 3 nm liên tip
(2018, 2019, 2020).
- Doanh nghip có sn phm t Thng hiu quc gia Vit Nam giai on 2018-2020 và 2020-2022 do Hi ng
Thng hiu quc gia ca B Công Thng chng nhn.
- Doanh nghip c UBND thành ph à Nng công nhn t tiêu chun “An toàn v an ninh trt t” nm 2020.
2) Công ty Xng du Khu vc V-Trách nhim hu hn Mt thành viên:
Công ty Xng du Khu vc V- Trách nhim hu hn Mt thành viên (sau ây vit tt là Công ty), trc thuc Tp
oàn Xng du Vit Nam (y ban Qun lý vn Nhà nc), tin thân là Công ty Xng du à Nng c thành lp ngày
10/11/1975. Nhng ngày u sau gii phóng Min Nam, thng nht t nc, Công ty tip qun c s vt cht manh
mún, h hng sau chin tranh nm ri rác t à Nng n Phú Khánh (Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay), song
vi nhng n lc sáng to ca i ng k s, công nhân xng du ca Công ty ã hi sinh nhng c s sn xut, xây dng
nhà xng, kho tàng, cng bin. Sau hn mt thp niên không ngng vt khó (1975-1985), Công ty ã hoàn
thành xut sc nhim v c giao ó là tip nhn, bo qun, cung ng xng du phc v công cuc xây dng ch ngha
xã hi và bo v t quc trên a bàn t Bình Tr Thiên n Bc Thun Hi (c); ng thi cung ng, tip nhn và bo qun
xng du cho các nc bn Lào, Campuchia và d tr Nhà nc.
Trong giai on i mi t nm 1986 n 2000, vi nhim v ban u là tip nhn, bo qun và cp phát theo lnh, Công
ty tr thành doanh nghip hch toán kinh doanh, gi vai trò ch o cung ng nhiên liu bo m an ninh nng lng
ti khu vc Min Trung - Tây Nguyên. áp ng yêu cu ca nhim v mi, Công ty ã tp trung xây dng chin lc
kinh doanh phù hp vi nn kinh t a thành phn trên nn tng hin i hóa c s vt cht k thut. giai on này, nhiu
n v trc thuc ã tách ra và trc thuc Tng Công ty xng du Vit Nam (nay là Tp oàn xng du Vit Nam) và a
bàn hot ng ca Công ty tp trung chính ti thành ph à Nng và tnh Qung Nam. T nm 2005, phù hp vi
yêu cu phát trin kinh t - xã hi và an ninh quc phòng ca thành ph à Nng, t 5 kho cha xng du ban u,
Công ty ã u t thành mt Tng kho xng du Khuê M quy mô và hin i vi tng sc cha là 76.200 m3; ng thi,
Công ty u t xây dng tu b cng bin M Khê, là cng phao, có th tip nhn tàu n 40.000 DWT, mc ích là tip
nhn tàu nhp xng du t các nhà máy lc du trong nc (Dung Quc, Nghi Sn) và các tàu nhp xng du t nc
ngoài, nhp vào kho Khuê M. Ngày 28/8/2010, Công ty chính thc c chuyn i sang mô hình sang
Công ty TNHH Mt thành viên, hot ng theo Lut Doanh nghip. Tháng 12/2012, tr s Công ty chuyn v a
im mi ti s 122 ng 2 Tháng 9, qun Hi Châu, thành ph à Nng giao tr mt bng theo quy hoch ca thành
ph.

Tr s Công ty Xng du Khu vc V (nh do Công ty cung cp)

c s quan tâm, ch o ca Tp oàn Xng du Vit Nam, 45 nm qua, t 19 ca hàng bán l c k ban u, Công ty ã
u t và phát trin lên hn 76 ca hàng và im bán xng du, 6 ca hàng chuyên doanh GAS, du m nhn
khang trang, hin i óng trên a bàn thành ph à Nng và tnh Qung Nam vi tng s 371 ct bm xng du;
Phòng th nghim xng du ca Công ty c công nhn cp quc gia có mã s VILAS 027. ây là nhng yu t thun
li hàng u trong vic gia tng mc bán l, m rng th phn, kim soát cht lng sn phm.

Sn phm kinh doanh chính hin nay ca Công ty là các sn phm xng, du phù hp quy chun k thut quc
gia, gm: xng sinh hc E5 RON92-II và xng không chì RON 95-III (tiêu chun công b áp dng TCCS
01:2015, TCCS 07:2016); nhiên liu Diesel DO 0,05S-II (tiêu chun công b áp dng TCCS 03:2015);
nhiên liu Diesel DO0,001S-V (tiêu chun công b áp dng TCCS 03:2015); du ha KO (tiêu chun công
b áp dng TCCS02:2015); các sn phm hóa du, du nhn các loi, gas, sn Petrolimex, nc git JANA, bo
him PJICO,… và dch v khác liên quan n lnh vc xng du. Th trng chính ca Công ty là thành ph à
Nng, tnh Qung Nam và mt s tnh thuc khu vc Min Trung-Tây nguyên và nc bn Lào. Mng li và hình
thc phân phi xng du ca Công ty thông qua bán buôn cho thng nhân nhng quyn bán l, tng i lý, i lý;
bán buôn cho khách hàng thng mi, thng nhân phân phi, khách hàng công nghip; bán l n tn tay ngi
tiêu dùng thông qua các ca hàng trc thuc Công ty.
Vi thành qu qua 45 nm xây dng và trng thành, Công ty ã c Nhà nc các cp khen tng nhiu phn thng
cao quý:
- Huân chng c lp Hng Ba (2014).
- Huân chng Lao ng Hng Nht (2005), Hng Nhì (2000) và Hng Ba (1985,1990,1994).
- Huân chng Lao ng Hng Ba cho Chi nhánh xng du Qung Nam (2014).
- Là mt trong 20 n v ca thành ph c UBND thành ph à Nng trao tng Gii thng doanh nghip à Nng tiêu
biu óng góp vào s phát trin kinh t xã hi, nhân dp K nim 20 nm chia tách tnh và thành lp thành ph à
Nng 1997- 2017. Là doanh nghip tiêu biu Khi doanh nghip nhn C Thi ua ca thành ph giai on 20152020; ba nm lin 2018-2019-2020 nhn Bng khen ca UBND thành ph v doanh nghip np thu ln vào
ngân sách thành ph à Nng. ng b Công ty c Thành y à Nng tng C “ng b trong sch vng mnh, tiêu biu
5 nm lin (2014-2018)”.
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