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RSM toàn cầu
TIẾP CẬN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU

RSM là một mạng lưới hàng đầu thế giới 
chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế 
và tư vấn. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ 
bền chặt với khách hàng dựa trên sự thấu 
hiểu những vấn đề mà doanh nghiệp quan 
tâm nhất. Cách tiếp cận dựa trên sự hợp 
tác mạnh mẽ này tạo nên sự khác biệt của 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng thấu 
hiểu khách hàng, chiến lược và khát vọng 
của khách hàng, để chuyển giao các kinh 
nghiệm được chuyên biệt hóa theo yêu cầu.

Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của các 
chuyên gia lâu năm của chúng tôi trên toàn 
cầu, chúng tôi tiếp thêm sức mạnh để khách 
hàng tự tin đưa ra các quyết định nhằm phát 
triển doanh nghiệp và tận dụng tối đa các cơ 
hội kinh doanh.

Chúng tôi gọi đó là “Sức mạnh của Sự 
thấu hiểu”. Chúng tôi là RSM.

48,000

120+

820
US$ 6.3tỷ

QUỐC GIA

VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN

DOANH THU
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RSM Việt Nam

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 820 văn phòng tại trên 
120 quốc gia với hơn 48.000 nhân viên 
và doanh thu thường niên năm 2020 
đạt 6,3 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.

3

1,000

400
NHÂN VIÊN 

VĂN PHÒNG 

KHÁCH HÀNG 
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.
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Văn hóa
Với mục đích của RSM là “The Power of 
Being Understood” – Sức mạnh của sự 
thấu hiểu, chúng tôi xây dựng mối quan hệ 
mạnh mẽ dựa trên hiểu biết sâu sắc các 
vấn đề trọng yếu của khách hàng.
Chúng tôi tạo ra sự khác biệt bằng những 
phương pháp tiếp cận mang tính hợp tác 
mạnh mẽ và hiệu quả. Sự nỗ lực trong 
việc thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu chiến 
lược cũng như nguyện vọng của khách 
hàng là cách chúng tôi trở thành một nhà 
tư vấn đáng tin cậy.
Bằng cam kết chia sẻ những quan điểm 
và kinh nghiệm từ các chuyên gia, chúng 
tôi cung cấp kiến thức, nguồn lực và sự 
hiểu biết sâu sắc cần thiết để hỗ trợ khách 
hàng tối ưu hóa hoạt động tăng trưởng 
kinh doanh.
Văn hóa RSM là nền tảng cho những 
giá trị của chúng tôi. Giá trị liêm chính và 
chính sách giao tiếp cởi mở và trung thực 
xây dựng nên niềm tin và sự hợp tác, 
trong khi sự linh hoạt và đa dạng tạo nên 
văn hóa công sở, nơi các cá nhân có thể 
tự do chia sẻ kiến thức và phát huy những 
giá trị tốt đẹp nhất của bản thân. Đạo đức 
nghề nghiệp, sự trung thành và sự thân 
thiện là những yếu tố mà nhiều khách 
hàng đề cập tới khi được hỏi về lý do hợp 
tác với RSM.

Giá trị cốt lõi 
Tại RSM, chúng tôi xây dựng thương hiệu dựa trên năm giá trị cốt lõi 
không thể tách rời khi tương tác giữa các thành viên và với khách hàng: 
Tôn trọng, Liêm chính, Cộng tác, Vượt trội và Trách nhiệm.

Dịch vụ của RSM
RSM Việt Nam chuyên cung cấp các mảng dịch vụ thiết yếu đối với các 
khách hàng doanh nghiệp với sự chuyên nghiệp và chất lượng cao bao 
gồm Kiểm toán, Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, Tư vấn các thương vụ và 
hoạt động, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề trong kinh doanh để 
đạt được giá trị mong muốn.

Chúng tôi có nguồn nhân lực chuyên gia phong phú từ các lĩnh vực 
chuyên ngành, kết hợp với kinh nghiệm sâu rộng về thị trường Việt 
Nam, các dịch vụ mà RSM cung cấp đảm bảo khả năng phục vụ khách 
hàng một cách tốt nhất ở các quy mô khác nhau theo nhóm các dịch vụ:

• Kiểm toán & đảm bảo

• Tư vấn thuế

• Tư vấn các thương vụ

• Xác định giá giao dịch liên kết

Tôn trọng
Đối xử với người khác như cách chúng tôi muốn được đối xử

Liêm chính
Hành động đúng đắn

Cộng tác
Hợp tác hiệu quả

Vượt trội 
Xuất sắc trong mọi dịch vụ thực hiện

Quản lý trách nhiệm
Phát triển con người, công ty thành viên và mạng lưới toàn cầu

• Giải pháp quy trình kinh doanh

• Tư vấn quản lý rủi ro

• Tư vấn doanh nghiệp

• Tư vấn CNTT Kinh nghiệm chuyên ngành

• Công nghệ thông tin & máy tính 

• Bất động sản & xây dựng

• Bán lẻ & tiêu dùng

• Sản xuất công nghiệp

• Y tế

• Nông nghiệp

• Năng lượng

• Dịch vụ tài chính

• Bảo hiểm

• Giáo dục

RSM

Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế riêng 
các gói dịch vụ cho các nhóm khách 
hàng như doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Đài Loan và Singapore.

Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng trong từng tương tác với: 
khách hàng, nhân viên và đối tác

Chúng tôi luôn trung thành với chuẩn mực nghề nghiệp 
của mình: trong việc ra quyết định, trong đàm phán, trong 
truyền thông

Chúng tôi trau dồi sự hợp tác chân thành: trong làm việc 
nhóm, giữa các công ty thành viên, qua các bộ phận, giữa 
các nhà lãnh đạo

Chúng tôi đạt được sự khác biệt thông qua: các tiêu chuẩn 
của chúng tôi, sự vận hành và kết quả công việc chúng tôi 
chuyển giao

Chúng tôi xây dựng RSM ngày một tốt hơn: phát huy tiềm năng 
của nhân viên, xây dựng thương hiệu của chúng tôi và hỗ trợ 
tích cực đến cộng đồng

Đội ngũ nhân viên của RSM được phân chia theo từng 
lĩnh vực chuyên ngành nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất 
cho các khách hàng thuộc từng ngành nghề kinh tế, 
trong đó có:
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• Kiểm toán báo cáo tài chính

• Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư,              • • 
 kiểm toán xây dựng cơ bản

• Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế

• Kiểm toán hoạt động

• Soát xét thông tin tài chính

• Soát xét thông tin tài chính dựa theo các     • 
• thủ tục thỏa thuận trước

• Điều tra gian lận và giải quyết tranh chấp

Năng lực của chúng tôi

Bao gồm các dịch vụ

Đội ngũ kiểm toán viên với năng lực chuyên môn cao của chúng tôi sẽ đem 
đến cho doanh nghiệp những giá trị thiết thực bằng cách thường xuyên 
đưa ra lời tư vấn dựa trên mô hình vận hành doanh nghiệp. Phương pháp 
kiểm toán của RSM trên toàn cầu sẽ đem đến sự tối ưu về chi phí, hiệu 
quả và tính độc lập, được thực hiện đúng lúc bởi các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm và tâm huyết để đem đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ 
kiểm toán tốt sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng trao đổi khi hợp tác với ngân 
hàng, các nhà đầu tư hay các cổ đông, tăng cơ hội các khoản tài trợ.

Mỗi doanh nghiệp luôn tồn tại những vấn đề 
khác nhau – mỗi tình huống đều cần phương 
án xử lý riêng biệt. Đặt yếu tố hiệu quả là ưu 
tiên trong quá trình kiểm soát chất lượng và 
ngân sách khi thực hiện dịch vụ, chúng tôi 
luôn đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng 
kết hợp cách tiếp cận tiên tiến và mới lạ cho 
mỗi tình huống khác nhau.

RSM tự tin khẳng định về chất lượng dịch vụ và chúng tôi luôn tự 
đặt ra mục tiêu nghiêm ngặt để đạt được kết quả cao. Đặt chuẩn 
mực chuyên nghiệp ở mức cao nhất, chúng tôi tự hào khi đưa ra 
cam kết với các đối tác chiến lược. Chúng tôi sở hữu đội ngũ nhân 
viên có chuyên môn cao và tăng cường đầu tư vào mảng đào tạo 
và công nghệ. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm kiểm toán độc lập, 
kiểm toán nội bộ dành cho các công ty niêm yết lẫn không niêm yết, 
điều tra kiểm toán và các dịch vụ tư vấn đặc thù khác.

Dịch vụ

KIỂM TOÁN 
& ĐẢM BẢO
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TƯ VẤN 
THUẾ

• Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa     
 vụ thuế

• Quản lý rủi ro về thuế

• Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói

• Hỗ trợ quyết toán thuế

• Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ

• Xin ưu đãi thuế

• Xây dựng cấu trúc thuế hiệu quả

• Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ 
cá nhân tự lập

• Lập tờ khai thuế cho các cá nhân phải • 
trực tiếp kê khai

• Đại diện cho khách hàng làm việc với • 
cơ quan thuế

• Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

• Lập kế hoạch dài hạn về thuế

Bao gồm các dịch vụ

Quá trình toàn cầu hóa đã và 
đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh 
chóng. Mặt tích cực là tạo ra môi 
trường kinh doanh năng động, 
nhưng cũng tạo ra thách thức là 
các giao dịch thương mại có chiều 
hướng diễn ra phức tạp hơn. Cơ 
quan thuế từ nhiều vùng lãnh thổ 
đã tích cực hợp tác nhằm phân 
bổ công bằng thu nhập chịu thuế 
từ các giao dịch xuyên biên giới.

Doanh nghiệp muốn xử lý thuế 
hiệu quả, nhưng việc tuân thủ và 
áp dụng trong thực tiễn là điều 
không hề đơn giản. Thông thường 
các chiến lược về thuế của doanh 
nghiệp thiếu tính thực tế, đôi khi 
bất khả thi so với bối cảnh kinh 
doanh hiện tại.

RSM chọn cách tiếp cận dựa trên 
sự cân bằng và toàn diện. Chúng 
tôi xem xét trên bức tranh tổng 
thể doanh nghiệp, không chỉ riêng 

kết quả sau cùng. Các chuyên gia 
tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp nhìn 
ra cách xử lý thuế toàn diện nhất, 
để tối ưu chi phí và đạt được mục 
tiêu phát triển. Dựa trên nhiều 
khía cạnh về doanh nghiệp của 
khách hàng, chúng tôi có thể đưa 
ra lời khuyên và lưu ý những cơ 
hội trong tương lai. 

Các chuyên gia thuế giàu kinh 
nghiệm của chúng tôi đưa ra 
những lời khuyên thực tế, tập 
trung vào yếu tố thương mại cũng 
như cam kết đóng góp cho xã hội. 
Kết hợp những điều trên cùng với 
phương châm hành động đặt đạo 
đức nghề nghiệp và uy tín khách 
hàng lên hàng đầu, chúng tôi tìm 
kiếm các giải pháp tốt nhất cho 
doanh nghiệp.

Năng lực 
của chúng tôi

Dịch vụ
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Chúng tôi hiểu doanh nghiệp phải đối diện nhiều áp lực và 
hàng loạt các yếu tố tác động trong quá trình xử lý các giao 
dịch phức tạp. Dù thực hiện một thương vụ mua bán, liên kết 
chiến lược, tăng vốn hay nhận thêm vốn thông qua việc bán cổ 
phần hay tái cấu trúc, doanh nghiệp luôn cần các lời khuyên 
thực tế và linh hoạt sáng tạo. 

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm thẩm định, xem xét tính 
khả thi dự án, tư vấn đầu tư, hỗ trợ giao dịch, tư vấn chiến 
lược, pháp lý, điều tra, tái cấu trúc doanh nghiệp cho các pháp 
nhân cũng như là thể nhân. 

Với tiêu chí là thực tế và khả thi khi tiếp cận vấn đề, chúng 
tôi giúp khách hàng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến 
khủng hoảng tài chính cũng như lời khuyên hữu hiệu đối với 
bên cho vay. 

Chúng tôi tập trung vào tăng cường các giá trị chia sẻ và giúp 
khách hàng có được sự chuẩn bị vững chắc cho mọi giao dịch, 
là nền tảng để ra quyết định và tối đa hóa khả năng sinh lợi.

Đó là lý do tại sao các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của 
chúng tôi phân tích một cách thấu đáo và kiểm tra các giả định 
về tài chính, hoạt động và chiến lược để giúp khác hàng thấy 
rõ cơ hội và cũng như rủi ro tiềm ẩn. Chúng tôi giúp doanh 
nghiệp thiết lập cấu trúc thương vụ để đảm bảo sự thành công 
của hoạt động kinh doanh lẫn văn hóa và chiến lược, đồng thời 
tối đa hóa thành công của thương vụ đầu tư bằng cách thúc 
đẩy công tác thuế hiệu quả.

Chúng tôi luôn linh hoạt đưa ra các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với 
nhu cầu của doanh nghiệp trong các giai đoạn khác nhau trong 
giao dịch mua bán và sáp nhập.

Năng lực của chúng tôi

Hỗ trợ mua, bán và sáp nhập •
Định giá doanh nghiệp •

Soát xét tài chính, thuế, pháp lý và hoạt động •
Hỗ trợ bên mua •
Hỗ trợ bên bán •

Hỗ trợ tư vấn hậu sáp nhập •
Tìm đối tác hợp tác kinh doanh •

Tìm nguồn vốn •
Tái cấu trúc doanh nghiệp •

Hỗ trợ thương thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp •

Bao gồm các dịch vụ

TƯ VẤN 
THƯƠNG VỤ

Dịch vụ
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XÁC ĐỊNH         
GIÁ GIAO DỊCH 
LIÊN KẾT

Bao gồm các dịch vụ
•  Hỗ trợ các nghĩa vụ tuân thủ (lập hồ sơ xác định giá giao dịch 
  liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ tập đoàn toàn cầu và   
  báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và tờ khai giao dịch liên kết)

•  Lập/ Soát xét các chứng từ và chính sách hỗ trợ liên quan      
  đến việc xác định giá giao dịch liên kết

•  Hoạch định và tái cấu trúc liên quan đến việc xác định giá      
  giao dịch liên kết

•  Hỗ trợ đàm phán trường hợp doanh nghiệp                             
  bị kiểm tra về xác định giá giao dịch liên kết

•  Cập nhật các quy định về giá chuyển                                       
  nhượng trong giao dịch liên kết

Quy định về xác định giá giao dịch liên kết 
đầu tiên của Việt Nam được ban hành vào 
cuối năm 2005 và có hiệu lực trong năm 
2006. Trong hơn 10 năm áp dụng, có thể 
thấy rằng việc thực thi các quy định về xác 
định giá giao dịch liên kết đã được kiểm soát 
ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, kể từ khi Tổ Chức Hợp Tác và Phát 
triển (“OECD”) công bố báo cáo chính thức 
liên quan đến Hành động Chống Xói Mòn Cơ 
Sở Thuế và Chuyển Lợi Nhuận (“BEPS”) số 
13 về “Hồ sơ Giá chuyển nhượng và Báo cáo 
Lợi nhuận liên quốc gia” vào năm 2015, Việt 
Nam đã áp dụng các khuyến nghị của OECD 
thông qua việc ban hành các quy định mới 

để thay thế cho quy định cũ và thành lập các 
phòng chuyên ngành để thực hiện thanh tra 
giá chuyển nhượng trên toàn quốc.

Tại RSM việc phối hợp mạng lưới quốc tế và 
trong nước gồm các chuyên gia chuyên về 
xác định giá thị trường của chúng tôi sẽ giúp 
cho doanh nghiệp đáp ứng được các yêu 
cầu về xác định giá thị trường một cách nhất 
quán và cụ thể. Các chuyên gia của chúng 
tôi sẽ cộng tác với đội ngũ thuế quốc tế để tối 
ưu hóa cơ cấu tài chính và thương mại của 
các tập đoàn đa quốc gia. Chuyên môn của 
chúng tôi bao quát các vấn đề về xác định giá 
thị trường theo giao dịch và theo từng ngành 
nghề cụ thể. 

• Lợi nhuận biên thấp qua các năm

• Lỗ liên tục qua các năm

• Giá giao dịch biến động qua các năm

• Lợi nhuận biên thay đổi bất thường qua các năm

Năng lực 
của chúng tôi

Theo quan sát thực tiễn của chúng tôi, các dấu 
hiệu sau thường bị Cơ quan thuế tập trung thanh 
tra về giá chuyển nhượng:

• Lỗ trong một vài năm hoặc                    
trong một vài bộ phận

• Các thỏa thuận chia sẻ chi phí

• Tái cấu trúc tập đoàn

• Các vướng mắc về Cơ sở thường trú

• Quản lý năng lực sản xuất

• Thanh toán phí bản quyền/ phí quản lý

Dịch vụ
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Khi mở rộng quy mô kinh doanh và đưa thương 
hiệu bước ra thế giới, doanh nghiệp bắt buộc phải 
đảm bảo theo kịp với sự năng động của thị trường 
quốc tế. Để doanh nghiệp tập trung trong việc 
tăng trưởng kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ các chức 
năng khác để khách hàng có thể dồn lực vào các 
hoạt động cốt lõi tạo ra doanh thu.

Thách thức của việc tuyển dụng và giữ chân 
những tài năng có tay nghề cao ngày càng gia 
tăng trong bối cảnh thị trường lao động đang ngày 
càng cạnh tranh. Nếu gặp khó khăn khi giải quyết 
vấn đề nhân viên không có chuyên môn sâu hay 
nắm bắt kịp với công nghệ, giải pháp thuê ngoài 
giúp doanh nghiệp sử dụng chi phí hiệu quả.

Chúng tôi đáp ứng nguồn lực giàu kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc công nghệ 
hỗ trợ việc tuân thủ quy định, quy trình chuyên 
nghiệp. Điều đó sẽ giúp doanh nghiệp tăng hiệu 
quả, sự linh hoạt cũng như năng suất công việc, 
hoạch định chiến lược tốt hơn để phát triển.

Năng lực của chúng tôi

• Tổng hợp và lập báo cáo tài        
 chính hoặc báo cáo quản trị

• Xem xét cách vận hành kế toán

• Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận 
hành hệ thống kế toán

• Cung cấp nhân viên kế toán và 
Kế toán trưởng

• Tư vấn hệ thống kế toán tính      
giá thành

• Tư vấn hệ thống kế toán

• Cung cấp dịch vụ lập sổ sách     
kế toán

• Dịch vụ tính lương thuê ngoài

• Cung cấp dịch vụ huấn luyện 
kế toán tại doanh nghiệp (bao       
gồm kế toán tài chính và kế      
toán quản trị)

• Tuyển dụng và cho thuê nhân sự

• Hỗ trợ luân chuyển nhân sự       
toàn cầu

• Tư vấn tuân thủ quy định            
lao động

• Tư vấn cấu trúc chi phí lao động

• Tư vấn chiến lược nhân sự

Bao gồm các dịch vụ

GIẢI PHÁP 
QUY TRÌNH 

KINH DOANH

Các chuyên gia của chúng tôi đem đến các giải pháp kinh doanh toàn diện 
dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đa quốc gia trong 
và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đội ngũ chúng tôi sở hữu tầm nhìn xa, kinh 
nghiệm lĩnh vực dày dặn và kỹ thuật chuyên sâu. Chúng tôi là nhà cung 
cấp dịch vụ toàn diện, với hàng loạt giải pháp trong lĩnh vực kế toán, tính 
lương, biên chế, nhân sự, công nghệ thông tin và thuê ngoài nhân sự, 
cũng như đem đến những lời khuyên tốt nhất trong công tác thư ký, điều 
hành và quản trị doanh nghiệp đến khách hàng.

RSM luôn san sẻ với doanh nghiệp về những công việc hàng ngày liên 
quan đến hành chính và thư ký. Chúng tôi đem đến những giải pháp giúp 
quy trình kế toán và lưu trữ tối ưu hơn, giúp doanh nghiệp yên tâm vận 
hành mà không cần lo lắng các vấn đề về kế toán và tuân thủ quy chế.

Dịch vụ
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TƯ VẤN 
QUẢN LÝ 
RỦI RO

Với Dịch vụ soát xét hoạt động theo yêu 
cầu hoặc cho thuê nguồn lực, RSM sẽ hỗ 
trợ Quý vị những yêu cầu sau:

• Đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của 
 các chu trình trọng yếu đang vận hành 
 (vd: mua hàng - phải trả, bán hàng -     
 phải thu, thanh toán và thu tiền mặt, trả 
 lương) trong mối tương quan với các    
 chu trình khác; hoặc

• Quý vị có thể thực hiện thuê ngoài chức 
 năng Kiểm toán nội bộ từ RSM để đạt  
 được mục tiêu đánh giá tổng thể

Các chuyên gia Kiểm toán nội bộ của 
chúng tôi, thông qua việc am hiểu rủi ro 
kinh doanh và các rủi ro có liên quan, sẽ 
đánh giá danh mục rủi ro của Quý Công ty 
và xây dựng Kế hoạch Kiểm toán nội bộ 
phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý 
vị. Chúng tôi không chỉ giúp Quý vị cải 
tiến các hạn chế về kiểm soát nội bộ mà 

còn giúp Quý vị tăng cường được hiệu 
quả quản lý thông qua việc nhận diện cơ 
hội cải tiến và biến các cơ hội này thành 
lợi thế kinh doanh.

Với Dịch vụ Tư vấn về Kiểm toán nội bộ, 
chúng tôi sẽ làm việc với Ban giám đốc 
của Quý Công ty để hỗ trợ việc xây dựng 
Bộ phận Kiểm toán nội bộ dựa trên các 
bước phù hợp (vd: Nhận diện kỳ vọng 
của các bên liên quan, xây dựng cấu trúc 
và quy chế hoạt động cho Bộ phận Kiểm 
toán nội bộ, Tìm hiểu mức độ rủi ro của 
Công ty, Xây dựng Chiến lược Kiểm toán 
nội bộ, Nhận diện nguồn lực cần sử dụng, 
Xây dựng thủ tục Kiểm toán nội bộ, Xây 
dựng các công cụ kiểm soát và đánh giá 
hoạt động) .

RSM sẽ hỗ trợ đánh giá các kỹ năng cần 
thiết, cung cấp các nội dung đào tạo cho 
các thành viên của Bộ phận Kiểm toán nội 
bộ. Các nội dung đào tạo tổng quát hoặc 

chuyên sâu sẽ được xây dựng để đảm 
bảo đáp ứng được yêu cầu của nhân sự 
trong Bộ phận này.

Với Dịch vụ soát xét về chất lượng hoạt 
động, RSM sẽ giúp củng cố chất lượng 
của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và góp 
phần cải tiến hoạt động thông qua các 
đánh giá khách quan và độc lập để đảm 
bảo Bộ phận này vận hành theo đúng tinh 
thần và nội dung yêu cầu của các chuẩn 
mực liên quan.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ đánh giá hiệu quả và 
tính hữu hiệu của Bộ phận Kiểm toán nội 
bộ của Quý Công ty thông qua việc đối 
chiếu với Chính sách Kiểm toán nội bộ, 
kỳ vọng của các bên liên quan và thông lệ 
dẫn đầu thị trường.

Năng lực của chúng tôi

Bao gồm các dịch vụ
• Soát xét chất lượng hoạt động Kiểm toán nội bộ

• Đánh giá về tuân thủ về quy định quản trị          
doanh nghiệp

• Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ

• Cung cấp các dịch vụ Quản lý rủi ro

• Thực hiện dịch vụ Kiểm toán nội bộ

• Soát xét hoạt động theo yêu cầu/         
 Dịch vụ thuê ngoài 

Dịch vụ
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Một doanh nghiệp phát triển cần 
các hệ thống và quy trình tiên tiến 
để cải thiện hiệu suất, bảo tồn giá 
trị, duy trì thành quả cũng như phát 
triển bền vững. Dịch vụ tư vấn 
doanh nghiệp của chúng tôi không 
chỉ giới hạn trong các vấn đề về xây 
dựng hệ thống và quy trình để theo 
kịp với chiến lược phát triển, công 
nghệ thông tin và kỹ thuật số dựa 
trên nhu cầu của doanh nghiệp. 
Chúng tôi còn giúp khách hàng bảo 
vệ giá trị doanh nghiệp bằng việc tối 
ưu hóa quy trình kinh doanh, sắp 
xếp các chức năng để đạt hiệu quả 
cao hơn và xác định phạm vi phù 
hợp để cải thiện hiệu suất. Với vai 
trò nhà cố vấn, chúng tôi cam kết 
vì sự phát triển và thịnh vượng cho 
doanh nghiệp.

Cho dù doanh nghiệp mới thành 
lập, hay đã hoạt động một thời 
gian hay đang trong giai đoạn mở 
rộng sang thị trường mới, cho dù 
thách thức đối với sự phát triển kinh 
doanh là ở thị trường nội địa hay 
nước ngoài, vẫn có thể ảnh hưởng 

đáng kể đến việc quản lý chiến lược 
phát triển trên con đường thành 
công của doanh nghiệp.

Bắt đầu từ gốc rễ của vấn đề, RSM 
cung cấp cái nhìn đầy đủ về hiệu 
quả kinh doanh để đảm bảo doanh 
nghiệp đang đẩy mạnh hiệu suất 
hoạt động đến đỉnh cao nhất. Từ 
đó, chúng tôi sẽ linh hoạt đưa ra 
dịch vụ tùy vào nhu cầu cụ thể của 
khách hàng.

Đó có thể là tư vấn các thủ tục để 
tinh gọn quy trình kinh doanh và cải 
thiện sản phẩm để triển khai các chi 
tiết trong chiến lược chung và kế 
hoạch mở rộng thị trường quốc tế.

RSM luôn đồng hành trong sự tăng 
trưởng của doanh nghiệp. Khách 
hàng có thể an tâm khi chọn chúng 
tôi là nhà đồng hành giúp doanh 
nghiệp tăng trưởng, và có được một 
đội ngũ hiểu biết sâu rộng về các 
lĩnh vực cũng như tâm huyết với sự 
thành công của doanh nghiệp.

Năng lực của chúng tôi

• Thành lập doanh nghiệp

• Hỗ trợ hoạt động thư ký cho doanh nghiệp

• Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh

• Tuân thủ quy định quản trị doanh nghiệp

• Nâng cao hiệu quả hoạt động

• Tư vấn chiến lược tăng trưởng

Bao gồm các dịch vụ

Dịch vụ

TƯ VẤN 
DOANH NGHIỆP
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TƯ VẤN 
CNTT

Bao gồm các dịch vụ
• Kiểm soát tổng quan về CNTT

• Đánh giá hệ thống vận hành                  
(bao gồm ERP, ví dụ SAP, Oracle)

• Đánh giá kỹ thuật hệ thống CNTT

• Tư vấn hệ thống quản lý CNTT

• Phân tích rủi ro và bảo mật thông tin

Năng lực của chúng tôi
Đội ngũ Tư vấn công nghệ thông tin (“CNTT”) 
của chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp Quý vị 
giải quyết những thách thức về CNTT. Chúng 
tôi hỗ trợ triển khai công nghệ mới, các giải 
pháp ứng dụng CNTT trong quản lý đã được tùy 
chỉnh, hỗ trợ lập kế hoạch, thiết kế, lựa chọn và 
triển khai các giải pháp mới. Chúng tôi hỗ trợ về 
các vấn đề công nghệ và rủi ro an ninh mạng, 
nâng cao hiệu quả quy trình hoạt động. Mục tiêu 
là nâng cao an ninh bảo mật, tuân thủ yêu cầu 
theo quy định, và đảm bảo tính hoạt động liên 
tục cho doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn IT của chúng tôi tạo ra 
các giá trị sau đây:

• Quan điểm độc lập dựa trên những  
tiền lệ tốt nhất trong ngành

• Công việc được thực hiện bởi các        
 chuyên gia có năng lực

• Đảm bảo tính liên tục hoạt động cho     
 doanh nghiệp

Dịch vụ
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Công ty tư vấn xuất sắc về mua bán - sáp nhập của năm 2019 - 2020
Do Diễn Đàn M&A Việt Nam 2020 bình chọn

2020

Giải thưởng & công nhận
Trách nhiệm 
doanh nghiệp
Tại RSM Việt Nam, chúng tôi 
tin rằng điều cốt yếu của Trách 
nhiệm doanh nghiệp (“CR”) là 
sự cam kết thật sự về trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Điều này sẽ tạo nên một tổ 
chức thống nhất, nâng cao uy 
tín và tạo nên các mối liên kết 
trọng yếu giữa doanh nghiệp 
và cộng đồng nơi doanh nghiệp 
hoạt động.

Chúng tôi hiểu rằng tất cả 
chúng ta, những lãnh đạo 
doanh nghiệp, không chỉ có 
nghĩa vụ làm những điều đúng 
đắn bằng việc thực thi và gắn 
kết các chuẩn mực xã hội, môi 
trường và kinh tế vào hoạt 
động kinh doanh thường ngày, 
mà còn cần trở thành nhân tố 
xúc tác tạo ra sự thay đổi bằng 
việc quảng bá tới thị trường các 
thông lệ kinh doanh minh bạch 
và phù hợp đạo đức.

Chúng tôi đồng 
hành cùng khách 
hàng tự tin tiến 
về phía trước

Top 05 đề cử hạng mục Công ty tư vấn chuyển giá của năm 2020 
tại Việt Nam
Giải thưởng Thuế khu vực châu Á do tạp chí Thuế Quốc tế (ITR) bình chọn

Top 07 đề cử 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 do tạp chí Thuế Quốc tế (ITR) bình chọn

2019

2018 

2017

Do Diễn Đàn M&A Việt Nam 2019 bình chọn

Mạng lưới suất sắc cả năm
Do Tạp chí International Accounting Bulletin bình chọn

Mạng lưới suất sắc cả năm

Công ty tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn của năm
Giải thưởng do AltFi trao tặng

RSM Legal - Thương hiệu tư vấn pháp lý về           
doanh nghiệp và thương mại (Nhóm 3)

Được The Legal 500 vinh danh

Do Tạp chí The Accountant and International 
Accounting Bulletin bình chọn

Công ty tư vấn xuất sắc về                                            
mua bán - sáp nhập của năm 2018-2019
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Tại Hà Nội
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302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
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RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành 
viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. 
Mạng lưới RSM không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh thổ nào.

Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng 
ký thành lập tại Anh và Wales với văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London 
EC4N 6JJ.

Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các 
thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một 
hiệp hội được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sỹ, được đặt tại Zug.
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