
Mitt Helsingborg
Hướng dẫn điền vào stickprovskontroll qua app Mitt Helsingborg

Mẫu kiểm tra độ xuất

Hầu hết các lần bạn xin hỗ trợ kinh tế bạn

không cần phải nộp sao kê tài khoản hoặc

hóa đơn, nhưng đôi khi sẽ bị kiểm tra đột xuất

đơn xin của bạn.  

Khi bị kiểm tra đột xuất bạn phải chụp hình để
chứng minh các khoản thu chi mà bạn đã khai

trong đơn. 

1. Đăng nhập

Bạn được biết nếu bạn bị kiểm

tra đột xuất ngay sau khi nộp

đơn hoặc qua sms là đã có

biến chuyển trong vụ việc của

bạn. 

Bắt đầu đăng nhập vào Mitt 

Helsingborg.

2. Trang chủ
Khi bạn đăng nhập vào Mitt 

Helsingborg bạn sẽ vào luôn

trang Mina ärenden.

Nếu trạng thái của giai đoạn này

là Stickprovskontroll thì bạn sẽ
bắt đầu điền vào mẫu đơn kiểm

tra đột xuất bằng cách bấm vào

nút Starta stickprov.



3. Các bước thuộc về
quá trình kiểm tra đột

xuất

Trước khi bạn bắt đầu

tải các chứng từ của

bạn hãy đọc xem là

bạn phải làm như thế
nào và các bước trong

quá trình kiểm tra đột

xuất là gì. 

CHÚ Ý! Nếu bạn xin

cùng một người khác

thì phải nộp thông tin

của cả hai người khi

điền vào mẫu kiểm tra

đột xuất.

4a. Sao kê ngân hàng

Cái đầu tiên bạn phải

tải lên là sao kê ngân

hàng. 

CHÚ Ý! Sẽ là các hình

của tất cả các tài khoản

của bạn, kể cả trong

trường hợp tài khoản là

0 kronor.

4b. Sẽ lấy sao kê tài

khoản như thế nào?

Hãy truy nhập vào ngân

hàng internet. 

CHÚ Ý! Nhũng hình từ app

của ngân hàng trên máy

điện thoại sẽ không được

chấp nhận, mà phải là hình

từ ngân hàng internet. 

Hãy truy nhập vào tài

khoản ngân hàng, sẽ chọn

chu kỳ từ ngày nào sao kê

ngân hàng sẽ hiện hình. Sẽ
chọn ngày 1 của tháng

trước cho đến ngày hôm

nay. 

Hày lưu sao kê ngân hàng

bằng file PDF.



4c. Tải sao kê ngân

hàng lên

Khi bạn đã có sao kê

tài khoản trong

PDF thì sẽ chụp ảnh

màn hình bằng điện

thoại của bạn để lưu

hình lại trong thư viện

hình ảnh trong điện

thoại.

Chọn Bifoga 

kontoutdrag và chọn

hình trong thư viện

hình ảnh.

CHÚ Ý! Trên iPhone 

phải cho phép truy cập

tất cả các hình khi

chọn lần đầu tiên.

4d. Chọ hình trong

thư viện hình ảnh

Đánh dấu những hình

nào bạn muốn tải lên

mà có thể cho thấy sao

kê ngân hàng. Dấu màu

xanh ở góc cho thấy là

hình ảnh đã được đánh

dấu. Hãy ấn vào Done

để tải hình vào mẫu

đơn kiểm tra đột xuất.

Nếu bạn xin cùng một

người khác thì phải nộp

sao kê ngân hàng của

cả hai người kể cả
trong tài khoản có 0 

kronor.

4e. Gửi kèm hình ảnh

Bay giờ bạn đã hoàn thành

việc tải hình ảnh cho thấy

sao kê ngân hàng. Hãy

bấm vào Nästa để đi tiếp.



5. Lương

Nếu bạn có lương thì

hãy chụp hình của bản

lương mà bạn được

của chủ.

Bạn có thể chọn ghi

ảnh của màn hình hoặc

dùng máy ảnh để chụp

hình bản lương. 

Nếu bạn không có

lương thì sẽ đi tiếp

đến bước tiếp theo. 

6. Các thu nhập khác

Nếu bạn có khoản thu 

nhập khác, ví dụ như
bán cái gì đó, thì hãy tải

mỗi hình cho mỗi thu 

nhập. 

Nếu bạn không có thu 

nhập gì khác thì sẽ đi

tiếp đến bước tiếp

theo.

7. Hãy tải hóa đơn thuê

nhà

Trong bước này bạn sẽ tải

hình cho thấy hóa đơn tiền

thuê nhà. Trong hóa đơn

này cho thấy bạn phải trả
bao nhiêu tiền nhà trong

tháng này. 

Hãy chọn hình hóa đơn

thuê nhà đã được lưu

trong thư viện hình ảnh

hoăc bằng cách chụp ảnh

bằng máy ảnh. 



8. Ảnh vé tàu xe

Nếu bạn có mua vé tàu

xe, vé tháng thì hãy

chụp ảnh hóa đơn vé

từ Skånetrafiken. Họ
thường gửi hóa đơn

qua e-mail.

Nếu bạn không có chi 

phí gì cho việc mua vé

tàu xe, vé tháng thì sẽ
đi tiếp bước tiếp theo. 

9. Hình ảnh cho các

chi phí thuốc men 

hoặc y tế
Nếu bạn xin tiền cho

các chi phí thuốc men 

hoặc y tế thì phải có

hình của hóa đơn cho

thấy khoản chi phí. 

Nếu bạn không có chi 

phí gì cho thuốc men 

hoặc y tế thì đi tiếp

bước tiếp theo. 

10. Hình ảnh cho các

khoản chi phí

Trong bước này bạn tải tất

cả các hình cho các khoản

chi phí khác mà bạn xin hỗ
trợ. Ví dụ như tiền điện, 

internet hoặc tiền bảo

hiểm nhà. 

Hãy nạp từng hình cho

từng khoản chi. 



11. Kiểm tra xem mọi

cái đều đúng

Trong trang cuối cùng

bạn sẽ xem được tổng

hợp tất cả các hình mà

bạn đã tải lên. Nếu bạn

thấy mọi cái đều chuẩn

thì hãy bấm vào

Signera med BankID

12. Xác nhận

Khi các hình đã được

tải xong vào đơn kiểm

tra đột xuất thì bạn sẽ
nhận được xác nhận.

13. Đã gửi

Khi nào bạn đã đóng trang

xác nhận thì sẽ quay tự
động trở lại trang Mina 

ärenden và bạn thấy trạng

thái đã gửi đi. 

Bây giờ nhân viên phòng

xã hội đã có chứng từ cho

việc kiểm tra đột xuất và

sẽ tiếp tục xử lý đơn của

bạn. 


