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Mục đích của RSM là đem đến những dịch vụ vượt 
trên mong đợi của khách hàng và tạo ra môi trường 
làm việc vượt ngoài kì vọng của nhân viên. Nơi làm 
việc của chúng tôi không chỉ là nơi cho công việc mà 
đó còn là nơi cho bạn cảm giác của gia đình. 



TÔN TRỌNG CHÍNH TRỰC TRÁCH NHIỆMTINH THẦN
ĐỒNG ĐỘI XUẤT SẮC

LÀ NỀN TẢNG
cho mọi thứ chúng tôi làm

Những giá trị cốt lõi 



VĂN HÓA CỦA RSM 

 CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT
CHÍNH LÀ ĐIỀU KHIẾN

Đây là những điều khiến cho 
cuộc sống tại RSM vượt ngoài cả 
kì vọng của bạn



WORLD
DAY

CHÚNG TÔI LÀ PHẦN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI 
CỦA MỘT CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU
Chúng tôi tự hào về văn hóa và lịch sử của RSM. Mỗi năm, 
RSM World Day là dịp để chúng tôi cùng đoàn kết lại, cùng 
kết nối và cùng tương tác với các đồng nghiệp quốc tế.



CHÚNG TÔI QUAN TÂM 
ĐẾN CON NGƯỜI

Chúng tôi quan tâm đến các thành viên như 
quan tâm đến chính gia đình của mình



CHÚNG TÔI CÓ
NHỮNG CUỘC VUI

Cuộc sống tại RSM là sự cân bằng 
giữa công việc và nghỉ ngơi



THÀNH TỰU CỦA 
CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ 
THÀNH TỰU CỦA CÁC 
BẠN

Chúng tôi tôn vinh những THÀNH TỰU CỦA TẬP 
THỂ và ca ngợi SỰ TẬN TÂM của các bạn



CHÚNG TÔI 
LÀ
ĐỒNG ĐỘI
Chúng tôi hỗ 
trợ lẫn nhau với 
sự tin tưởng và 
kết nối chân 
thành



ĐẾN CỘNG ĐỒNG
CHÚNG TÔI QUAN TÂM 

Chúng tôi đóng góp cho cộng đồng với mong muốn
 tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới



Chúng tôi có những chương trình dành cho thế hệ 
chuyên gia và nhà lãnh đạo tiếp theo của RSM. Chương 
trình Khám Phá Nghề Nghiệp và Nhà Lãnh Đạo Tương 
Lai được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới 
ra trường để giúp các bạn thành công trên con đường 
sự nghiệp sau này. 

CHÚNG TÔI TẬP TRUNG VÀO 
NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI



Cuộc họp chiến lược hàng năm là dịp để chúng tôi đặt ra 
những mục tiêu đầy tham vọng và hướng đến tương lai 
đầy tự tin.

CHÚNG TÔI CÓ TẦM NHÌN RÕ RÀNG 
VÀ SỰ QUYẾT TÂM CAO ĐỘ ĐỂ ĐẠT
ĐƯỢC MỤC ĐÍCH ĐÓ
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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 �ụy Sỹ, được đặt tại Zug.


