
Mitt Helsingborg 

Hướng dẫn cách xin hỗ trợ kinh tế qua app Mitt Helsingborg




2. Đăng nhập 
Bạn đăng nhập vào 
app ứng dụng bằng 
mobilt BankID.

1. Tải app ứng dụng về 
Bạn hãy tải app ứng dụng Mitt 
Helsingborg từ Appstore hoặc Google 
play.


Link để tải app ứng dụng về 

Appstore: https://apps.apple.com/se/app/
mitt-helsingborg/id1467736612

Google play: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.mitthelsingborg 

3a. Làm đơn xin cùng 
nhau 
Để mở đơn xin thì cả 
hai người phải đăng 
nhập vào app bằng 
điện thoại của mỗi 
người. Việc này chỉ cần 
làm lần đầu tiên. 


Trong mục Mina 
ärenden, bạn sẽ thấy 
bạn đang đợi xác nhận 
từ người làm đơn cùng 
với bạn. App sẽ được 
cập nhật khi người kia 
đăng nhập. Bắt đầu làm 
đơn bằng cánh bấm 
vào nút Starta 
ansökan.


https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitthelsingborg





4. Trang chủ 
Khi nào thấy trạng 
thái öppet thì bạn có 
thể bắt đầu mở mẫu 
đơn xin bằng cách 
bấm vào nút Starta 
ansökan.


3b. Làm đơn xin cùng 
nhau 
Khi người cùng làm 
đơn xin với bạn đăng 
nhập thì bạn thấy ngay 
một thông báo cảm ơn 
là đã xác nhận. 

3c. Làm đơn xin cùng 
nhau 
Để có thể điền được 
vào đơn thì trạng thái 
phải chuyển sang 
Öppen.


Nếu trạng thái không 
thay đổi thì bạn phải 
dùng ngón tay kéo 
xuống trên màn hình và 
tải lại.







5. Thông tin cá 
nhân 
Hãy điền thông tin 
cá nhân của bản 
thân bạn và của 
người cùng xin. 
Phải điền tất cả các 
chi tiết trước khi đi 
tiếp được.


6. Sự thay đổi 

Hãy kể về những thay 
đổi xảy ra từ lần trước 
làm đơn xin, mà có thể 
ảnh hưởng đến mức 
trợ cấp. 


Ví dụ như bạn đã được 
việc, hoàn cảnh gia 
đình, giấy phép được ở 
lại hoặc những gì liên 
quan đến kế hoạch của 
bạn. 


7. Thông tin về thu 
nhập 
Hãy khai báo thu 
nhập trong thời kỳ 
này.


Các nút bấm cho 
thấy các mức thu 
nhập khác nhau. Hãy 
kéo nút bấm sang 
bên để thấy mức thu 
nhập khác. Hãy chọn 
mức thu nhập của 
mình bằng cách bấm 
vào nút. 


Nếu bạn không có 
thu nhập thì bấm vào 
nút Jag får inga 
pengar för nästa 

månad.






8. Thông tin về tài 
sản 
Nếu bạn có tài sản thì 
hãy kê khai ở đây. Tài 
sản ví dụ như cái ô 
tô.


Nếu bạn không có tài 
sản gì thì đánh dấu 
vào ô Jag har inga 
tillgångar.


9a. Kê khai về chi 
phí 
Hãy kê khai những 
chi phí bạn có. 
Những nút bấm biểu 
hiện các mức chi phí. 
Kéo nút sang bên để 
nhìn thấy mức chi 
phí khác. Hãy chọn 
mức chi phí bằng 
cách bấm vào nút.


9b. Kê khai về chi 
phí khi xin chung 
với người khác 
Nếu xin cùng nhau thì 
sẽ kê khai các chi phí 
thuộc về ai. 


Ví dụ: nếu người xin 
cùng có chi phí cho 
việc mua thuốc thì 
hãy điền vào chi phí 
của người xin cùng. 



 

10. Tóm tắt 
Trước khi bạn gửi 
đơn đi thì bạn được 
thấy phần tóm tắt. Tại 
đây bạn có thể kiểm 
tra tất cả các chi tiết 
đã khai xem có đúng 
không. 

Nếu mọi cái đều đúng 
thì đánh dấu vào ô 
[…]

Khi đó bạn xác nhận 
những thông tin bạn 
khai là chính xác.


Sau đó bấm nút 
Signera med BankID 
để gửi đơn đi. 

11. Xác nhận 
Khi bạn đã ký bằng 
chữ ký điện tử bạn sẽ 
nhận được xác nhận 
là bạn đã làm xong. 
Bạn cũng sẽ nhận 
được thông tin là cái 
gì sẽ xảy ra với đơn 
của bạn. 


12. Hãy ký khi xin 
cùng người khác 
Người làm đơn cùng 
bạn cũng phải ký qua 
BankID trước khi đơn 
được gửi đi.


Truy nhập vào app và 
bấm vào Granska och 
signera.


Xác nhận mọi thông 
tin là đúng rồi ký tên 
qua BankID.




 

13. Hãy theo dõi 
đơn của bạn 
Khi đơn đã gủi đi.

Trong mục Mina 
ärenden bạn có thể 
theo dõi đơn của 
bạn. 


14. Liên lạc 
Bấm vào hình của 
thời gian này để mở 
trang có thông tin chi 
tiết. Trong đó có 
thông tin về đơn của 
bạn. Trong đó cũng 
có thông tin về cán bộ 
phụ trách của bạn ở 
phòng xã hội. 


15. Khi có tiến triển 
Nếu có gì tiến chuyển 
với đơn của bạn thì 
bạn sẽ được một tin 
nhắn. Bạn hãy mở 
app Mitt Helsingborg 
để xem đã có gì xảy 
ra. 


Quan trọng 

Nếu bạn chỉ thử app 
Mitt Helsingborg thì 
sẽ không được bấm 
vào link được gửi 
theo tin nhắn. Để 
được xem thông tin 
bạn phải vào app.




 

16. Trả lời 
Bạn xem được trả lời 
ở trong trang Ärende 
khi bạn truy nhập vào 
đó. 

 

17. Tìm hiểu thêm 
về quyết định 
Hãy bấm vào hình 
cho chu kỳ muốn 
xem và mở trang có 
chi tiết. Trong đó có 
tóm tắt về quyết 
định. 


18. Thấy quyết 
định 
Trong này bạn thấy 
tóm tắt về quyết 
định và dự toán. 
Bấm vào Detaljer 
để biết thêm chi 
tiết.




19. Chi tiết và hồ sơ 
Khi bạn bấm vào 
mục chi tiết thì sẽ 
thấy tất cả các chi 
tiết mà bạn đã khai 
trong đơn xin. Bạn 
cũng đọc được hồ sơ 
mà cán bộ phụ trách 
phòng xã hội viết cho 
quyết định. 
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