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GARDEN GROVE VẪN DUY TRÌ LỆNH CẤM BÁN CẦN SA TRONG KHI 

CHỜ ĐỢI UỶ BAN ĐẶC NHIỆM TÌM HIỂU THÊM 

Lệnh cấm bán cần sa trong việc sử dụng vào mục đích y tế vẫn tiếp tục hiệu lực trong khi 

chờ đợi báo cáo thêm từ ủy ban đặc nhiệm tìm hiểu về vấn đề này, do thị trưởng Bảo Nguyễn và 

nghị viên Phát Bùi lãnh đạo, để xem có thể cho phép các cơ sở kinh doanh cần sa trị bệnh hay 

không. Ủy ban đặc nhiệm cũng sẽ xem xét đạo luật về Cần Sa Y Tế và Sự An Toàn do thống đốc 

tiểu bang Jerry Brown ban hành gần đây, bao gồm việc đánh thuế các cơ sở kinh doanh cần sa y 

tế, ảnh hưởng như thế nào đối với việc kinh doanh không giấy phép hiện nay của các cơ sở kinh 

doanh cần sa y tế trong Thành phố. 

Ủy ban đặc nhiệm, được thành lập vào ngày 22 tháng 3 năm 2016 trong một buổi họp 

của Hội đồng Thành phố, đã có 2 phiên họp vào ngày 3 và 18 tháng Năm, 2016 vừa qua để lắng 

nghe ý kiến của cộng đồng và các thương nhân về việc cho phép bán cần sa y tế để trị bệnh. Có 

hơn 300 người đã tham dự các phiên họp điều trần này. 

Vào ngày 24 tháng Năm, 2016 vừa qua, Hội đồng Thành phố đã có thêm những quyết 

định liên quan đến việc đánh thuế và luật lệ cho việc buôn bán cần sa y tế, nhưng đã không có 

biểu quyết nào. Thay vào đó, Hội đồng Thành phố đã xác nhận việc duy trì lệnh cấm kinh doanh 

cần sa y tế vẫn tiếp tục hiệu lực cho đến khi ủy ban đặc nhiệm tìm hiểu thêm vấn đề với các cơ 

quan chức năng thẩm quyền khác có kinh nghiệm trong việc cho phép kinh doanh cần sa y tế 

mục đích chữa bệnh theo đạo luật cho phép của tiểu bang. 
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