
Việc quen biết hay có mối quan hệ trong lĩnh vực BĐS là chuyện hiển nhiên do yếu tố đặc thù của ngành

Ngày Nội dung dữ kiện
Người Hỗ 

trợ
Người đi 

xem

Ngày báo 
KH cho 
Resco

Ghi chú
Phản Biện các giả thuyết 

đã làm việc từ trước

6/7/2012
Resco Cung cấp thông tin chi tiết toà nhà 
cho Cantim nhằm tìm kiếm khách thuê

Phan Văn 
Tới

Mr.Khánh chỉ đạo cho Mr.Tới cung cấp thông tin 
cho Cantim

Cho thuê sỉ không thành công do Uniland 
trả giá thấp đề nghị Cantim có khách thì 
triển khai

Mr.Khánh thông báo và chúng tôi có thông tin 
từ các thành viên 

1/11/2012 Sáng gửi thư giới thiệu theo yêu cầu 1/11/2012
Gửi thông tin cho khách hàng có cc cho 

Mr.Khánh

Chiều đi xem thực tế có thông báo cho 
Mr.Khánh

Mr.Tới Ms.Điền + 
Mr.Vĩnh Phú

2/11/2012 Đi xem 2 toà nhà ở Tân Bình Mr.Vĩnh Phú

5/11/2012
HB Yêu cầu gửi lại thông tin chi tiết bản vẽ 
mặt bằng của 3 toà nhà được chọn gồm 
Resco, Hải Âu, Scetpa

6/11/2012
Yêu cầu gửi báo giá chính thức chào thuê 
tại toà nhà Resco 123

7/11/2012 Gửi báo giá chính thức
Vẫn chưa thấy thông báo chính thức là đã có 

làm việc, nếu có Resco7 đã có thông báo và điều 
chỉnh

8/11/2012
Cantim đã thông báo cho Mr.Khánh và đã nhận 

được cam kết đồng ý giải quyết phí dịch vụ. 
Nhưng phải chờ sau ngày 15/11/2012

Mr.Khánh có thông báo cam kết sẽ thanh toán 
phí dịch vụ ít nhất là cho phần 500m2

22/11/2012
MJ Group - Nhómmua.com đề nghị  tham 
quan toà nhà và xem xét thuê sỉ và có 
thông báo cho Mr.Khánh.

Ms.Linh 
Resco 7 có 
đến và về 

ngay

Sau khi báo cho Mr.Khánh, 
Mr.Khánh báo lại là bên HB đã đồng ý thuê sỉ

14/12/2012
Bà Hạnh cũng có cam kết qua điện thoại về việc 

cho gửi HĐ môi giới cho phần DT 500m2

Nhiều lần Cantim đề nghị ký kết HĐ nhưng Mr.Khánh nói chưa bàn giao cho đơn vị nào quản lý, muốn gì phải đợi sang 15/11/2012.

Suy luận: Nếu có làm việc trước thì mọi 
việc 

đã dừng lại từ ngày 2/11/2012. Khẳng 
định giả thuyết về việc Resco chưa đưa 

HB vào KH tiềm nằng thuê sỉ

Cantim có trao đổi với Bà Hạnh TGĐ - Resco7 về việc phí môi giới

DỰ KIỆN VỀ THỜI GIAN - NHẬT KÝ  RESCO BUILDING 123 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Ms.Linh Resco 7 gửi - cho Cantim - 
Cantim gửi cho KH có CC cho Hạnh 

resco7, Mr.Khánh

HB báo muốn giảm giá. Và đề nghị liên hệ trực tiếp để có chính sách giá tốt. HB 
đã gọi cho Resco 7. Sau đó có phương án điều chỉnh chủ trương nên đã chuyển 

giao cho quản lý cấp cao. 

HB thông báo lại là đã chuyển cho các sếp có liên quan để giải quyết. Họ đề nghị 
được làm việc trực tiếp với Mr.Khánh và đã có thông báo qua điện thoại với 

Mr.Khánh

Suy luận HB chưa được Resco đưa vào 
diện khách hàng tiềm năng thuê sỉ



17/12/2012

24/12/2012

25/12/2012
Khẳng định đơn vị thành viên của HBC Đã thuê 

toà nhà 123 và đang làm hợp đồng thuê với 
HBC. Pháp nhân đã bị thay đổi

Khẳng định:
Thứ 1: Công văn Resco 7 xác nhận lại việc 
trước đó yêu cầu Cantim lập phiếu xác 
nhận với KH là không cần thiết. 
Thứ 2: Việc HBC có thuê 500m2 tại toà 
nhà là có thật được HBH khẳng định. 

Resco 7 gửi thư phúc đáp ngày 25/12/2012 Xác nhận: 
Thứ 1 - Cantim Có giới thiệu cho HB tìm thuê 500m2 theo khoản 1 của công văn. 
Thứ 2: Việc này là có chủ trương có thông qua sàn của Resco - Ông Khánh GĐ 
theo khoản 3 của công văn. 
Thứ 3: Trích dẫn nguyên văn email của TRAN THANH XUAN - Assistant to General 
Director - của HBH "Đến nay giao dịch đã hoàn thành và HBH đã hoàn tất hợp 
đồng với Res7 thuê lại toàn bộ tòa nhà 123 NDC và đang làm Hợp đồng cho thuê 
lại với các đơn vị khác trong đó có cả công ty xây dựng Hòa Bình (HBC)"

Biện chứng: 
Chúng tôi làm việc với Quý Ông bà và khách hàng HBC đến với toà nhà thông qua chúng tôi từ khi toà nhà này chưa được cho thuê chính thức như ông bà đã giải thích. Xét ở 
góc độ đạo đức kinh doanh và thẩm quyền quyết định cho thuê và giải quyết thuộc về Resco 7.

Ông Khánh - Giám đốc sàn Resco cam kết với chúng tôi phí dịch vụ nằm trong 500m2, Ông giải thích rằng phần cho thuê lớn hơn 500m2 thuộc về công của Ông cùng các cán 
bộ Resco. Và đến khi phần đặt cọc của khách hàng sắp hoàn tất Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Resco 7 cũng đã cam kết phí dịch vụ của chúng tôi trong phần 
500m2. Thật là khôi hài đến khi mọi thứ đã hoàn thành Ông Bà Thông báo với chúng tôi rằng Bạn không có công lao gì trong miếng bánh này. 

Điều này làm tổn hại rất lớn đến Uy Danh của Quý Ông Bà.
Giả sử HBH có kế hoạch thuê toàn bộ toà nhà và có làm việc từ trước qua mối quan hệ như ông bà giải thích thì đường đường là một công ty mẹ chiếm đến 94% cổ phần 
tại công ty HBH tại sao họ KHÔNG BIẾT, tại sao HBC không liên hệ trực tiếp với HBH để xem xét đến việc thuê lại một phần mà phải thông qua chúng tôi. Giả sử đã có làm 
việc và cho thuê với HBH thì đến khi đàm phán giá tại sao người nhà của nhau mà HBC lại không Biết mà thông qua Chúng tôi và Ông bà.  Hành động của HBC vô tình 
khẳng định một việc rằng HBH vẫn chưa làm việc với Resco để thuê sỉ trước khi chúng tôi gửi báo gía chính thức. Vì vậy chúng tôi Kính đề nghị Quý Ông bà và các đơn vị 
có liên quan xem xét lại một cách, cẩn trọng hợp tình hợp lý cho công sức của chúng tôi. Châm thành cảm ơn Quý Ông bà!

Khẳng định về những nội dung có thật: 
Một: Cantim có giới thiệu khách hàng HBC cho toà nhà.
Hai: Việc giới thiệu hợp chủ trương có thông báo đúng trình tự. HBC có thuê ở toà nhà nhưng Resco 7 không có trách nhiệm giải quyết vì thay đổi pháp nhân cho thuê khác. 
Trong cùng một khoảng thời gian với sự thay đổi nhanh chóng về pháp nhân như giải thích để từ chối trách nhiệm. Trong khi HBC và HBH là 2 công ty có mối quan hệ Mẹ 
Con, HBC chiếm đến 94% cổ phần. 
Ba:  Ông Khánh GĐ Sàn Resco hứa khi chúng tôi chuyển giao khách hàng cho Ông giải quyết và Bà Phạm Thị Hồng Hạnh TGĐ Resco 7 hứa khi việc đặt cọc của khách thuê gần 
hoàn tất là giải quyết phí môi giới trong phầm 500m2. Nhưng sau đó lại yêu cầu một việc mà quý ông bà đã biết rất rõ thực tế và đưa người xác nhận vào một thế thế khó xử 
khi xác nhận. Chúng tôi đã phúc đáp yêu cầu này của Ông bà qua công văn số 01/CT/KN ngày 24/12/2012.
Bốn:  TRAN THANH XUAN - Assistant to General Director - của HBH khẳng định qua email ngày 25/12/2012 là HBC đang thuê ở toà nhà 123 Nguyen Đình Chiểu

Việc này là không thể và không cần thiết bởi trên hệ thống website của HBC. Công ty 
thành viên đứng ra thuê sau khi có làm việc từ CTY mẹ là chuyện bình thường và thẩm 

quyền giải quyết cho Cantim trong trường hợp này thuộc về Resco

Cantim gửi công văn số 01/CT/KN về việc xem xét công nhận phí DV mà không 
yêu cầu phiếu xác nhận

Ms.Linh - Resco 7 yêu cầu cung cấp giấy xác nhận từ HBC về việc có thuê 500m2.


