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Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao được thành lập năm 2003 với 3 cổ 

đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư triển nhà và đô thị (HUD HOLDINGS); 

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú 

Thọ. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2009, Nhà máy xi măng Sông Thao đã chính 

thức đi vào hoạt động, với công suất thiết kế 2.500 tấn Clinker/ngày, tương 

đương 910 tấn xi măng/năm. Sản phẩm chính là Clinker CPC 50; xi măng 

pooclăng PC40; PCB30; PCB40 được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008, là dòng sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân 

thiện với môi trường.  

Ngày 14/6/2017, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã chính thức trở 

thành Công ty thành viên của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam 

(VICEM) 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt 

Nam, từ ngày 08/9/2017 Công ty chính thức đưa ra thị trường sản phẩm xi 

măng mới với thương hiệu “ Xi măng Vicem Sông Thao”. 

 Sản phẩm “Xi măng Vicem Sông Thao” với “Diện mạo mới - Sức 

mạnh mới” là sự tiếp nối của “Xi măng Sông Thao” và là niềm tin về chất 

lượng của các công trình xây dựng.  

 Từ những giá trị đã đạt được, sản phẩm “Xi măng Vicem Sông Thao” 

tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin với khách hàng. 

Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao xin trân thành cảm ơn các quý 

bạn hàng đã đồng hành cùng sản phẩm xi măng Sông Thao trong những năm 

qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ trong quá trình 

phát triển Xi măng Vicem Sông Thao thời gian tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


