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ĐẠO LUẬT AN TOÀN VÀ
QUY ĐỊNH VỀ CẦN SA
Y TẾ CỦA TIỂU BANG
CALIFORNIA
CÁC LUẬT MỚI VỀ CẦN SA Y TẾ CỦA TIỂU BANG
Trong năm 2015, Thống đốc Brown đã ký đạo luật thành lập khung pháp lý
đầu tiên của tiểu bang California đối với ngành công nghiệp cần sa y tế.
Đạo luật An toàn và Quy định về Cần sa Y tế (Đạo luật) trao quyền cấp phép
cho ba cơ quan cấp phép sau: Cục Quy định về Cần sa Y tế (BMCR), Bộ Thực
phẩm và Nông nghiệp California (CDFA), và Bộ Y tế Công cộng California
(CDPH) . Các cơ quan cấp phép này có trách nhiệm phát triển các quy định và
quy tắc liên quan đến việc cấp phép của tiểu bang theo các luật mới (xem “Cơ
cấu Hành chính Tiểu bang: Các Cơ quan Cấp phép” bên dưới). Ngoài các cơ
quan cấp phép, còn có nhiều các tổ chức nhà nước sẽ hỗ trợ trong việc triển
khai Đạo luật, bao gồm Bộ Quy định về Thuốc trừ sâu, Hội đồng Quân bình,
Hội đồng Kiểm soát Nguồn nước Tiểu bang, Ban An toàn và Sức khoẻ Nghề
nghiệp, Bộ Tư pháp, Bộ Cá và Động vật Hoang dã.

CƠ CẤU HÀNH CHÍNH TIỂU BANG:
CÁC CƠ QUAN CẤP PHÉP
Cục Quy định về Cần sa Y tế
(cơ quan lãnh đạo)
Bộ Sự vụ Người tiêu dùng
–
–
–
–

Phân phát
Vận chuyển
Phân phối
Kiểm tra

Chương trình Canh tác Cần sa
Y tế (MCCP)
Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp
– Canh tác
Văn phòng An toàn Cần sa Y tế
Bộ Y tế Công cộng
– Sản xuất

TIÊU ĐIỂM CỦA ĐẠO LUẬT
Cấp Giấy phép Kép. Theo Đạo luật, tất cả các hoạt động thương mại về cần
sa y tế đều phải có cả giấy phép của tiểu bang lẫn chấp thuận của địa phương
thông qua một môn bài, giấy phép, hoặc ủy quyền khác. Chấp thuận của địa
phương sẽ do chính quyền địa phương cấp. Các cơ quan cấp phép tiểu bang
hiện đang soạn thảo các quy định về việc cấp giấy phép tiểu bang. Tất cả các
doanh nghiệp phải có chấp thuận của địa phương trước khi nộp đơn xin giấy
phép của tiểu bang.
Bệnh nhân và Người chăm sóc Chính. Một bệnh nhân đủ điều kiện
canh tác, sở hữu, chế biến, hoặc vận chuyển cần sa y tế dành riêng cho
việc sử dụng y tế của bản thân không cần phải có giấy phép. Người
chăm sóc chính chăm sóc cho không quá năm bệnh nhân sử dụng cần
sa y tế cũng không cần phải có giấy phép nếu họ tuân thủ Đạo luật.
Giám sát và Truy xuất. Tất cả cần sa y tế và các sản phẩm cần sa y
tế sẽ được giám sát xuyên suốt vòng đời của sản phẩm, từ nhà máy
ban đầu cho đến điểm bán lẻ cuối cùng. Đạo luật thu phí CDFA
với trách nhiệm triển khai thực hiện chương trình giám sát
và truy xuất cho tiểu bang.
Nghiên cứu. Trung tâm Nghiên cứu Cần sa Y dược
tại Đại học California, San Diego, đang tiến hành
một nghiên cứu về ảnh hưởng của việc tiêu thụ
cần sa lên các kỹ năng vận động.
Trợ cấp cho Các Cơ quan Địa phương.
Đạo luật quy định về việc thành lập một
chương trình trợ cấp để giúp các cơ
quan địa phương thực thi pháp luật
tiểu bang và địa phương khi triển
khai đầy đủ Đạo luật.
Chấm dứt Mô hình Tập thể. Mô
hình tập thể hoặc hợp tác mà người
dân hiện đang hoạt động theo đó
sẽ được chấm dứt một năm
sau khi BMCR chấp thuận
đơn xin.
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