Các Câu Hỏi Thường Gặp
Q. Tôi là một bệnh nhân sử dụng cần sa y tế hoặc người chăm sóc chính đủ điều kiện. Tôi có cần
phải có giấy phép theo luật mới?
A. Không. 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.

Q. Các doanh nghiệp cần sa y tế sẽ được cấp phép theo Đạo luật như thế nào?
A. Đạo luật thiết lập một hệ thống cấp phép kép giữa các thành phố và các hạt điạ phương và
Tiểu bang. Các doanh nghiệp sẽ được yêu cầu phải có môn bài, giấy phép, hoặc ủy quyền khác
của thành phố hoặc hạt hoặc cả thành phố lẫn hạt trước khi doanh nghiệp có thể nộp đơn xin giấy
phép của tiểu bang.

Q. Những loại giấy phép nào có sẵn ở California?
A. Đạo luật yêu cầu phải có giấy phép đối với việc canh tác, sản xuất, phân phối, vận chuyển,
kiể m tra trong phòng thí nghiệm, và buôn bán cần sa y tế. Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp chịu
trách nhiệm cấp giấy phép canh tác; Bộ Y tế Công cộng chịu trách nhiệm cấp giấy phép sản xuất;
và Cục Quy định về Cần sa Y tế thuộc Bộ Sự vụ Người tiêu dùng chịu trách nhiệm cấp giấy phép
phân phối, vận chuyển, kiểm tra trong phòng thí nghiệm, và phân phát (buôn bán).

Q. Tôi có thể nộp đơn xin cấp phép từ Cục như thế nào?
A. Cục Quy định về Cần sa Y tế hiện không cấp giấy phép tiểu bang tại thời điểm này. Cục đề
nghị các bên quan tâm liên hệ với chính quyền địa phương liên quan đến các quy tắc và yêu cầu
đối với các hoạt động cần sa y tế tại thành phố hoặc hạt đó.

Q. Giấy phép sẽ có hiệu lực trong bao lâu trước khi được gia hạn?
A. Đạo luật yêu cầu giấy phép phải được gia hạn hàng năm.

Q. Nếu tôi muốn nộp đơn xin cấp giấy phép cần sa y tế do Cục ban hành, tôi nên làm gì?
A. Hãy kiên nhẫn. Cục vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và sẽ không chấp nhận đơn
xin cấp phép nào cho đến năm 2018.

Q. Doanh nghiệp nào sẽ được ưu tiên cấp giấy phép tiểu bang?
A. Trong việc cấp giấy phép, Cục sẽ ưu tiên cho bất kỳ tổ chức nào có thể thuyết phục được Cục
rằng tổ chức đó đã đi vào hoạt động và có uy tín với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trước
ngày 1 tháng 1 năm 2016, theo quy định của Đạo luật.

Q. Tôi có thể có bao nhiêu giấy phép?
A. Đạo luật không giới hạn cụ thể số lượng giấy phép thuô ̣cmột loại giấy phép riêng biệt mà một
người có thể nắm giữ. Tuy nhiên, Đạo luật có hạn chế về các loại giấy phép mà một người có thể
nắm giữ cùng một lúc.

Q. Lệ phí cấp giấy phép là bao nhiêu?
A. Cục chưa xác định mức lệ phí cấp giấy phép tiểu bang sẽ do Cục ban hành.

Q. Nếu tôi có tiền sử phạm tội, tôi có bị từ chối chấp thuận cấp giấy phép?
A. Theo Đạo luật, Cục có thể từ chối cấp phép cho một người nộp đơn đã bị kết án với tội danh
có bản chất liên quan đến năng lực, chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp mà
đơn xin được nộp dựa theo đó.

Q. Làm thế nào nếu thành phố/hạt của tôi cấm tất cả hoặc một số doanh nghiệp cần sa y tế?
A. Nếu một cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấm tất cả hoặc một hình thức doanh nghiệp
cần sa y tế cụ thể, thì theo Đạo Luật, doanh nghiệp không được phép hoạt động trong phạm vi
thẩm quyền đó.

Q. Tôi có thể cùng nắm giữ giấy phép đồ uống có cồn và giấy phép cần sa y tế?
A. Một người có giấy phép bán lẻ đồ uống có cồn có thể không được có giấy phép cần sa y tế.

Q. Tôi sẽ cần những loại giấy phép nào?
A. Loại giấy phép mà quý vị cần sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp của quý vị và khả năng nào mà
quý vị mong muốn. Đạo luật giới hạn các loại giấy phép khác nhau mà một người có thể nắm
giữ.

Q. Thời hạn cho việc phát triển các quy định là khi nào?
A. Cục dự kiế n các quy định sẽ được phát triển trước ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Q. Làm thế nào tôi có thể nhận được thông tin cập nhật liên quan đến việc phát triển quy định?
A. Trang web của Cục sẽ có thông tin liên quan đến tiến trình quy định. Thông tin sẽ được gửi
đến người đăng ký thông báo qua email: (đăng ký tại
https://www.dca.ca.gov/webapps/bmcr/subscribe.php) hoặc quý vị có thể yêu cầu thông tin liên
quan đến các quy định được đề xuất của Cục gửi đến cho quý vị qua đường bưu điện.

Q. Cục sẽ phát triển các quy định như thế nào?
A. Cục sẽ phát triển các quy định phù hợp với Đạo luật Tố tụng Hành chính. Cục cũng sẽ tiến
hành nghiên cứu, và triệu tập các bên liên quan, các thành viên công chúng, và các cơ quan nhà
nước khác cùng phát triển các quy định cần thiết để triể n khai thành công một cơ cấu pháp lý về
cần sa y tế ở California.

