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                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông  
                    Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280                

Liên lạc: Scott Stiles (714) 741-5100 
                       City Manager    

        Thứ Hai, 2/5/2016 

   THÀNH PHỐ MỞ BUỔI HỌP CỘNG ĐỒNG THẢO LUẬN 
                QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP BÁN CẦN SA Y TẾ  

 
Thành Phố Garden Grove sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng trong tháng Năm để 

thu thập ý kiến và những quy định về việc bán cần sa y tế (medical marijuana 

dispensaries) trong Thành phố. Các cuộc họp sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 3 tháng Năm, 

và Thứ Tư, ngày 18 tháng 5, 2016, từ 7:00 giờ tối đến 10:00 giờ tối, tại Garden Grove 

Community Meeting Center, tọa lạc tại địa chỉ 11300 Stanford Avenue. 

Mục đích của những cuộc họp là cho phép Thành phố nghiên cứu và đặt những quy 

định về cần sa y tế, cũng như thu nhận được thông tin từ người dân, doanh nghiệp và đại 

diện của các ngành. Nghiên cứu sẽ bao gồm xem xét các hoạt động ở những cộng đồng 

khác trong việc cho phép kinh doanh cần sa y tế, để đưa đến việc xem xét thiết lập một 

khuôn khổ cho việc phát triển những quy định nhằm điều chỉnh các hoạt động cần sa y tế 

trong Thành phố. 

Thành phố chưa có những điều lệ về việc bán cần sa y tế,  và đã thành lập một lệnh 

cấm sử dụng cần sa y tế vào năm 2008. Mặc dù thành phố đã xem xét các quy định trong 

quá khứ, lệnh cấm đã không được nâng lên kể từ khi được thành lập. 

Hội đồng Thành phố đã đặt tên cho một lực lượng đặc biệt do Thị trưởng Bảo 

Nguyễn và Nghị viên Phát Bùi hướng dẫn để tiến hành nghiên cứu những quy định, bao 

gồm những biện pháp đánh thuế kinh doanh cần sa y tế.  Lực lượng đặc biệt sẽ điều hợp 

các cuộc họp cộng đồng sắp tới.                     # # # 
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