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GIỚI THIỆU CÔNG TY RSM VIETNAM
RSM Việt Nam là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được
thành lập vào tháng 7 năm 2001. RSM Việt Nam là thành viên của Tập đoàn RSM Quốc tế từ năm 2012. Với định
hướng cốt lõi là trở thành lựa chọn tối ưu của các doanh nghiệp đang phát triển đối với các dịch vụ chất lượng cao và
chuyên biệt, RSM Việt Nam hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu thông qua các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và
dịch vụ cho thuê ngoài. RSM Việt Nam có hơn 400 chuyên gia và nhân viên thường xuyên phục vụ các công ty niêm
yết đại chúng, tập đoàn đa quốc gia và cả các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực.
Tập đoàn RSM Quốc tế được xếp hạng thứ 6 trong số các Tập đoàn kiểm toán và kế toán toàn cầu (Theo đánh giá
của Diễn đàn kế toán quốc tế vào tháng 02/2020), được xếp hạng thứ 5 tại Mỹ. Mạng lưới toàn cầu của RSM Quốc tế
gồm 810 văn phòng tại trên 120 quốc gia với hơn 43.000 nhân viên và doanh thu thường niên năm 2019 đạt 5,74 tỷ
đô la Mỹ.
RSM Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã và đang
hoạt động trong ngành kiểm toán và tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại
Việt Nam. Những lợi thế này kết hợp với sứ mệnh truyền đạt thông điệp “Sức mạnh của sự thấu hiểu” đến khách hàng,
đồng nghiệp và cộng đồng, RSM Việt Nam luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp vừa
tích hợp những hiểu biết đầy đủ về môi trường kinh doanh tại Việt Nam vừa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc
tế.
RSM Việt Nam có văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng với tổng số nhân viên hơn 400 người, trong đó có
hơn 40 nhân viên có bằng Kiểm toán viên (CPA) do Bộ Tài chính cấp. Hiện nay, RSM được Bộ Tài chính xếp hạng là
một trong 8 công ty kiểm toán có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Một số thành tích tiêu biểu:
•
•
•
•
•

Hạng thứ 6 trong số các Tập đoàn kiểm toán và kế toán toàn cầu (Theo đánh giá của Diễn đàn kế toán
quốc tế vào tháng 02/2020)
Top 05 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn chuyển giá của năm tại Việt Nam (Giải thưởng Thuế khu vực
châu Á năm 2020)
Top 07 đề cử cho hạng mục Công ty tư vấn báo cáo và tuân thủ thuế của năm khu vực châu Á (Giải
thưởng Thuế khu vực châu Á năm 2020)
Top 10 trong các công ty kiểm toán có quy mô lớn nhất Việt Nam (xếp hạng bởi Bộ Tài chính)
Nhà tư vấn tiêu biểu của năm 2018 – 2019 (Diễn Đàn M&A 2019)
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ABOUT RSM VIETNAM
RSM Vietnam is one of the leading mid-tier accounting and advisory firms in Vietnam, which was established in July
2001. RSM Vietnam has become a member of RSM network since 2012. Under its core purpose of being the firm of
choice for growing businesses looking for high quality and personalized services, RSM Vietnam assists clients in
achieving their goals through audit, tax, advisory & outsourcing services. RSM Vietnam has more than 400 staff in
Vietnam serving mid to large public-listed, multi-national and private companies in various industries.
RSM is the 6th largest provider of audit, tax and consulting services worldwide (based on International Accounting
Bulletin in February 2020) and the 5th largest supplier in USA. RSM has 810 offices in over 120 countries and more
than 43,000 people internationally. The network’s annually total fee income is US$5.74 billion for 2019.
RSM Vietnam was founded by the group of the certified public auditors (“CPAs”) and accredited consultants, who had
worked in the field of the auditing and consulting since the very first days of this industry in Vietnam. With these
advantages together with our mission of delivering The Power of Being Understood to our clients, colleagues and
communities, RSM Vietnam endeavors to provide our clients with professional services covering full understanding of
Vietnam business climate and meeting international quality standards.
Currently, RSM Vietnam have the offices in Ho Chi Minh City, Hanoi and Da Nang, encompassing the total of employees
more than 400 people (of which 40 professionals holding CPAs issued by the Ministry of Finance). RSM Vietnam is
currently the 8th largest provider of tax services and audit and accounting services in Vietnam based on the ranking of
the Ministry of Finance.
Achievements & Awards:
•
•
•
•
•

6th largest provider of audit, tax and consulting services worldwide (based on International Accounting
Bulletin in February 2020)
Top 05 in the Vietnam Transfer Pricing Firm of the Year shortlist by ITR Asia Tax Awards 2020
Top 07 in the Asia Tax Compliance and Reporting Firm of the Year shortlist by ITR Asia Tax Awards
2020
Top 10 largest provider of tax services and audit and accounting services in Vietnam (based on the
ranking of the Ministry of Finance)
Vietnam Best M&A Consulting Firms in 2018 – 2019 (Vietnam M&A Forum 2019)
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