Tóm Lược Thay Đổi Quy Vùng Đề Nghị cho Các Cơ Sở Cần Sa
Một chiến dịch Bỏ Phiếu 2008 tại Massachusetts hợp pháp hóa việc sở hữu một lượng nhỏ cần
sa, tiếp theo là khởi xướng bỏ phiếu khác vào 2012 cho phép các cơ sở khám chữa bệnh bán các
sản phẩm cần sa cho người lớn để dùng trong y tế (có giấy phép của bác sĩ). Sau đó, vào 2016,
một khởi xướng bỏ phiếu, Câu Hỏi 4, hướng dẫn hành pháp tiểu bang cho phép người lớn sử
dụng các sản phẩm cần sa bán cho mục đích giải trí, đã đạt đa số lá phiếu. Hai cơ sở đầu tiên bán
lẻ cần sa cho người lớn sử dụng để tiêu khiển đã mở cửa tại Massachusetts vào 2018.
Ủy Ban Quy Vùng Thành Phố Boston lần đầu tiên cho phép quy vùng để yêu cầu các cơ sở khám
chữa bệnh Sử Dụng Có Điều Kiện cần sa y tế tại các tiểu khu thương mại và công nghiệp. Sau
đó quy vùng này được thay bằng “Cơ Sở Cần Sa” quy định tất cả sử dụng liên quan đến cần sa
(trồng, chế biến, cất kho, bán và phân phối) như nhau. Vào 2019, Hội Đồng Cần Sa Boston được
thành lập để lập ra các quy định và thể thức để đánh giá đơn xin cấp phép cho cơ sở cần sa đề
nghị và bảo đảm quy định công bằng cho ngành này tại Boston.
Hiện tại có 12 cơ sở cần sa hoạt động tại Boston, tất cả phải nộp đơn xin giảm quy vùng tại Hội
Đồng Khiếu Nại Quy Vùng VÀ giấy phép của Hội Đồng Cần Sa Boston (nhiều hơn trong một số
giai đoạn của tiến trình cấp phép khác nhau). Những tiến trình rườm rà này làm tốn thêm thời
gian, chi phí và không rõ ràng trong quá trình cấp phép, gây khó khăn không tương xứng cho
những đương đơn có ít tài nguyên, những đương đơn địa phương nhỏ và các đương đơn “công
bằng” nhưng không nhất thiết có kết quả tốt hơn.
Để cải tiến vấn đề này, Thành Phố Boston khuyến cáo sửa đổi Luật Quy Vùng để xem Các Cơ
Sở Cần Sa giống như nơi bán lẻ, được cho phép tại các tiểu khu thương mại và kinh doanh
nhưng vẫn bị cấm tại các tiểu khu dân cư. Tiến trình xin giảm quy vùng thông qua Hội Đồng
Khiếu Nại Quy Vùng trở thành dư thừa do tiến trình và quy định của Hội Đồng Cần Sa Boston,
do đó đây là thời điểm phù hợp để loại bỏ đòi hỏi ZBA.

