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Trên thực tế, Dự luật 64 có thể hạn chế lệnh cấm quảng cáo thuốc lá trên ti vi 45 
năm qua, cho phép phát quảng cáo cần sa tới hàng người xem là triệu trẻ em 
và trẻ vị thành niên. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trong các cuộc thi 
Olympic, trên "The Voice," "The Big Bang Theory" và hàng trăm chương trình khác 
được giới trẻ yêu thích. 
Những quảng cáo hút cần sa có thể được phép phát sóng trong các chương trình 
giờ vàng, và khoảng 95% các chương trình ti vi được phát sóng. Trẻ em có thể bị 
tiếp xúc với những quảng cáo khuyến khích dùng kẹo gôm và bánh brownie cần 
sa — chính những sản phẩm bị cho là đã gây ra số vụ cấp cứu tăng đột biến ở 
Colorado. 
Chúng ta cấm quảng cáo thuốc lá trên truyền hình vì các nghiên cứu cho thấy 
chúng khuyến khích trẻ em bắt đầu hút thuốc. Các quảng cáo hút cần sa trên 
truyền hình phải bị cấm, nhưng những người ủng hộ không muốn hạn chế khoản 
lợi nhuận khổng lồ họ sẽ thu được, ước tính lên tới hàng tỷ đô la. Và cũng giống 
như tiền thu được từ thuốc lá, các công ty độc quyền sinh ra từ Dự luật 64 có thể 
dùng tiền đó để ủng hộ cho các chính trị gia nhằm đảm bảo chúng ta không bao 
giờ có thể khắc phục những thiệt hại Dự luật 64 gây ra. 

Sharon Levy, M.D., FAAP, chủ tịch Học Viện Ủy Ban Nhi Khoa về Lạm Dụng Ma Túy 
Hoa Kỳ cảnh báo, "Đã mất vài thế hệ, hàng triệu người chết và hàng tỷ đô la chi ra 
để kiểm chứng tác hại của thuốc lá lên sức khỏe, mặc dù những tác hại này rất to 
lớn. Chúng ta không nên coi cần sa là ‘vô tội cho đến khi được chứng minh có tội’, 
vì chúng ta đã biết những tác hại của chúng cho thanh thiếu niên." 
Sau những cải cách gần đây, không một cá nhân nào còn ở tù tại California chỉ vì sở 
hữu cần sa. Thực chất về Dự luật 64 là để con cái chúng ta tiếp xúc với thứ có hại 
nhằm thu lợi nhuận hàng tỷ. 
Hãy cùng chúng tôi bỏ phiếu "Không" cho Dự Luật 64. 

KATIE DEXTER, Cựu Chủ Tịch 
Hiệp Hội Các Hội Đồng Trường Quận San Diego 
JOHN QUINTANILLA, Thành Viên Hội Đồng 
Khu Học Chánh Rosemead 
CYNTHIA RUIZ, Thành Viên Hội Đồng 
Khu Học Chánh Thống Nhất Walnut Valley

Dự luật 64 cuối cùng đã tạo ra một hệ thống an toàn, hợp pháp và toàn diện đối 
với việc sử dụng cần sa ở người lớn trong khi vẫn bảo vệ trẻ em. 
Cần sa có mặt hầu như khắp mọi nơi ở California—nhưng lại không có bất kỳ biện 
pháp bảo vệ nào với trẻ em, không có đảm bảo về độ an toàn của sản phẩm, và 
không tạo ra khoản thu về thuế cho tiểu bang. 
Dự Luật 64 kiểm soát, điều tiết và đánh thuế sử dụng cần sa ở người trưởng thành, 
và chấm dứt hình sự hóa việc sử dụng có trách nhiệm ở người trưởng thành tại 
California. 
Hội Y Khoa California ủng hộ Dự Luật 64 vì dự luật này đưa vào những thực hành 
tốt nhất từ các tiểu bang đã hợp thức hóa sử dụng cần sa ở người lớn, và tuân thủ 
chặt chẽ các khuyến nghị từ Ủy Ban Blue Ribbon về Chính Sách với Cần Sa của 
California, bao gồm các chuyên gia về thực thi pháp luật và y tế công cộng. 
Dự Luật 64 Hoạt Động Thế Nào: 
• Theo luật này, người lớn từ 21 tuổi trở lên sẽ được phép sở hữu lượng nhỏ cần 

sa không dùng trong y tế và được trồng một lượng nhỏ tại nhà để sử dụng 
cá nhân. Bán cần sa không dùng trong y tế chỉ hợp pháp trong những doanh 
nghiệp được cấp phép và được điều tiết chặt chẽ, và chỉ người lớn tử 21 tuổi 
trở lên mới được phép tham gia. Không được bán cần sa tại các quán bar, tiệm 
rượu hoặc cửa hàng tạp hóa. 

Bảo Vệ Trẻ Em: 
• Những người buôn bán ma túy không yêu cầu chứng minh tuổi và ngày nay 

có thể bán cần sa được tẩm những loại thuốc và hóa chất nguy hiểm. Dự luật 
64 bao gồm những biện pháp bảo vệ trẻ em mạnh mẽ nhất cả nước, yêu cầu 
người mua phải 21 tuổi, cấm quảng cáo hướng tới trẻ em, và yêu cầu ghi nhãn 
rõ ràng và thử nghiệm sản phẩm độc lập để đảm bảo độ an toàn. Dự luật 64 
nghiêm cấm buôn bán cần sa gần trường học. 

Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp độc lập đã phát hiện rằng dự luật 64 có thể 
vừa tăng doanh thu và giảm chi phí. Bằng cách thu các khoản thuế chưa trả từ cần 
sa, hàng năm sẽ mang lại cho California hơn $1 tỷ tiền thuế. Và dự luật cũng có 
thể giúp tiết kiệm hàng chục triệu đô la hàng năm nhờ giảm chi phí thực thi pháp 
luật. Tổng cộng, dự luật sẽ mang lại lợi ích $11 tỷ trong thập kỷ tới. 
• Dự luật 64 đã sửa chữa những sai lầm từ các biện pháp sử dụng trong quá khứ 

không hướng tới nơi nhận tiền. Thay vì thế, biện pháp này tập trung vào cách 

chi tiêu tiền. Dự Luật 64 chú trọng ngăn chặn các chính trị gia chuyển tiền vào 
các dự án riêng của họ. 

• Dự luật 64 có thể tự chi trả và huy động hàng tỷ đô la cho các chương trình sau 
giờ học để giữ trẻ em ở lại trường; để tạo việc làm, đào tạo việc làm, và điều trị 
sức khỏe tâm thần; để tổ chức giáo dục phòng chống ma túy cho trẻ vị thành 
niên; để điều trị cai nghiện rượu và ma túy; và để tài trợ đào tạo và nghiên cứu 
cho lực lượng thực thi pháp luật nhằm giải quyết tình trạng lái xe khi đang suy 
giảm chức năng. Trong thập kỷ tới, các chương trình này sẽ nhận được doanh 
thu hàng tỷ đô la. 

Hàng năm, có hơn 8,800 vụ bắt giữ do phạm trọng tội vì trồng hay bán cần sa ở 
California, dẫn tới những án phạt tù rất dài. Điều này gây ra lãng phí khổng lồ cho 
nguồn lực thực thi pháp luật. Dự Luật 64 sẽ chặn đứng việc hủy hoại cuộc sống của 
mọi người vì cần sa. 
Các quy định mạnh mẽ, hợp lẽ thường trong dự luật 64 được một liên minh lớn 
nhất từ trước tới nay ủng hộ để hỗ trợ cải cách quy định về cần sa, bao gồm Phó 
Thống Đốc Gavin Newsom, các Thành Viên Quốc Hội thuộc Đảng Dân Chủ và 
Đảng Cộng Hòa, Cơ Quan Thi Hành Pháp Luật với các Lệnh Cấm (Law Enforcement 
Against Prohibition), California NAACP, Đảng Dân Chủ California và các bên khác. 
Chúng ta đều biết cách tiếp cận hiện nay của California với cần sa không hợp lý. Đã 
đến lúc phải chấm dứt hệ thống sai lầm này và tiến hành những biện háp cải cách đã 
được kiểm chứng để việc sử dụng cần sa trở nên an toàn, được kiểm soát và bị đánh 
thuế. 

TIẾN SĨ DONALD O. LYMAN, Cựu Giám Đốc Cơ Quan Kiểm Soát Bệnh Mãn Tính 
và Thương Tích 
Sở Y Tế Công Cộng California 
GRETCHEN BURNS, Giám Đốc Điều Hành 
Hội Phụ Huynh giúp Phục Hồi và Điều Trị Cai Nghiện 
STEVEN DOWNING, Cựu Phó Giám Đốc 
Sở Cảnh Sát Los Angeles 
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Hãy nhìn vào thực tế, không phải các chiến thuật gây sợ hãi từ những nhóm người 
luôn phản đối cải cách quy định về cần sa. 
• Một số bằng chứng cho thấy các bang hợp thức hóa cần sa có ít thanh thiếu 

niên sử dụng cần sa hơn. Dự Luật 64 bao gồm các biện pháp nghiêm ngặt nhất 
để bảo vệ trẻ em trên cả nước: nhãn cảnh báo, đóng gói ngăn trẻ em mở, và 
hạn chế quảng cáo, và dự luật này yêu cầu không để hình ảnh cần sa ở nơi công 
cộng, tránh xa trẻ em. 

• Không có phần nào trong dự luật 64 nói rằng quảng cáo cần sa trên truyền hình 
là hợp pháp. Luật pháp liên bang nghiêm cấm điều này! 

• Chưa có bằng chứng rõ ràng rằng số người lái xe khi bị suy giảm năng lực tăng 
lên ở những tiểu bang đã hợp thức hóa cần sa, và nguy cơ tai nạn không tăng 
lên. Cả Sở An Ninh Công Cộng Colorado và Ban An Toàn Giao Thông Đường Cao 
Tốc Quốc Gia đều xác nhận thông tin này. 

Bỏ phiếu Có cho Dự Luật 64 vì: 
• Dự Luật 64 đầu tư hàng trăm triệu đô la vào trang thiết bị và đào tạo thực thi 

pháp luật để xử lý tình trạng lái xe không an toàn. Dự luật này phân bố quỹ 
mới để xây dựng các tiêu chuẩn pháp lý toàn diện theo hướng dẫn của Nhân 
Viên Tuần Cảnh Quốc Lộ California để đo lường mức độ suy giảm năng lực của 
lái xe. 

• Dự Luật 64 biến việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng thành ưu tiên số 1 
của các nhà quản lý quyết định ai đủ điều kiện nhận giấy phép kinh doanh cần 
sa. 

• Dự Luật 64 duy trì quyền kiểm soát địa phương.
• Dự Luật 64 được xây dựng trên luật pháp bảo hộ người tiêu dùng do Thống Đốc 

đã ký. 
Văn Phòng Phân Tích Viên Lập Pháp độc lập nói rằng dự luật 64 có thể vừa tăng 
doanh thu và giảm chi phí. Các nhà lập pháp lưỡng đảng ủng hộ Dự Luật 64 vì dự 
luật này dựa trên những thực hành tốt nhất của các bang đã hợp thức hóa cần sa 
một cách an toàn. 
"Tôi không dùng cần sa và tôi cũng không muốn con trai 17 tuổi của tôi dùng. Tôi 
bỏ phiếu Có cho Dự Luật 64 vì dự luật này rõ ràng bảo vệ trẻ em tốt hơn những 
biện pháp hiện có," Maria Alexander, một bà mẹ ở Los Angeles cho biết. 
Tìm hiểu thêm tại YesOn64.org. 

ĐẠI DIỆN TED LIEU, Cựu Công Tố Viên Quân Sự 
MARSHA ROSENBAUM, Ph.D., Đồng Chủ Tịch 
Nhóm Công Tác Ngăn Ngừa và Giáo Dục Thanh Thiếu Niên, 
Ủy Ban Blue Ribbon về Chính Sách với Cần Sa 
TIẾN SĨ LARRY BEDARD, Cựu Chủ Tịch
Hội Các Bác Sĩ Cấp Cứu Hoa Kỳ 

Có năm lỗ hổng rất lớn trong Dự luật 64 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị và 
những người quý vị quan tâm. 
Lỗ hổng #1: Làm tăng gấp đôi số vụ tử vong trên đường cao tốc. 
Hiệp Hội AAA về An Toàn trên Đường Cao Tốc báo cáo số vụ tử vong trong các tai 
nạn xe hơi liên quan tới cần sa đã tăng gấp đôi kể từ khi Tiểu Bang Washington 
chấp thuận hợp pháp hóa. Tuy nhiên, không thể tin nổi, những người ủng hộ Dự 
luật 64 đã từ chối đưa vào tiêu chuẩn DUI với cần sa, khiến việc cấm các lái xe bị 
suy giảm khả năng không được đi trên đường cao tốc trở nên cực kỳ khó khăn. 
Lỗ hổng #2: Cho phép trồng cần sa gần trường học và công viên. 
Dự luật 64 thực sự ngăn cản chính quyền địa phương cấm trồng cần sa trong nhà 
ở—ngay cả ở cạnh trường tiểu học—với điều kiện trồng không quá sáu cây (và 
đó là rất nhiều cần sa). Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California bổ sung rằng, "khi cho 
phép trồng cần sa trong nhà ngay cạnh trường tiểu học và các sân chơi, Dự luật 64 
đang dẫm đạp lên quyền kiểm soát địa phương." 
Lỗ hổng #3: Sẽ làm tăng, không phải giảm hoạt động chợ đen và các cartel ma túy. 
"Hồ sơ tội phạm có tổ chức đã tăng vọt ở Colorado kể từ khi hợp pháp hóa sử dụng 
cần sa", Cựu Chủ Tịch Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng Colorado John Jackson cho biết. 
"Chúng tôi có 1 vụ năm 2007 và đến năm 2015, chúng tôi có 40 vụ. Vì Dự luật 64 
bãi bỏ lệnh cấm những người buôn bán heroin và meth bị kết án trọng tội chuyển 
sang buôn bán cần sa, điều này có thể tồi tệ hơn cho California." 
Lỗ hổng #4: Có thể đảo ngược toàn bộ lệnh cấm quảng cáo thuốc lá trên truyền hình. 
Quảng cáo thuốc lá bị cấm phát trên truyền hình trong hàng thập kỷ nay, nhưng 
Dự Luật 64 sẽ cho phép phát quảng cáo hút cần sa vào giờ vàng, và trên các 
chương trình có hàng triệu người xem là trẻ em và trẻ vị thành niên. 
Lỗ hổng #5: Dự Luật 64 là một cuộc tấn công toàn diện vào những khu phố nghèo đã 
ngập trong các vấn đề về nghiện rượu và ma túy.
Đức Giám Mục Ron Allen từ Liên Minh Dựa Trên Niềm Tin Quốc Tế đại diện cho 
hơn 5,000 nhà thờ trong thành phố đã gọi Dự Luật 64 là "đòn tấn công lên những 
người thiểu số" và hỏi "Tại sao không có giới hạn về số cửa hàng bán cần sa được 

mở trong các khu phố nghèo? Giờ chúng ta sẽ có một chuỗi cửa hàng bán cần sa 
kèm với hai tiệm rượu ở mỗi khu nhà, nhưng chúng ta lại không có cửa hàng tạp 
hóa nào. Dự Luật 64 sẽ khiến mọi phụ huynh trở nên vất vả hơn." 
Tóm lại, Dự Luật 64 hoàn toàn khác với những biện pháp hợp pháp hóa ở các tiểu 
bang khác và có thể gây suy yếu vô số những biện pháp bảo hộ người tiêu dùng 
đã được Thống Đốc Brown thông qua năm trước và đưa vào luật. 
Nếu phần Bác Bỏ của những người ủng hộ bên dưới không trả lời được năm câu 
hỏi trên thì quyết định hợp lý duy nhất chính là bỏ phiếu "Không". 
1. Tại sao không có tiêu chuẩn DUI trong đề xuất của quý vị để cho phép các nhân 

viên CHP của chúng ta cấm các lái xe bị suy giảm năng lực do ma túy không 
được đi trên đường? Việc tiến hành một "nghiên cứu" thôi là không đủ. 

2. Tại sao Dự Luật 64 cho phép trồng cần sa trong nhà ngay cạnh sân chơi và 
trường học? 

3. Tại sao Dự Luật 64 cho phép những người đã từng bị kết án trọng tội do buôn 
bán meth và heroin được cấp phép bán cần sa? 

4. Tại sao Dự Luật 64 cho phép phát quảng cáo hút cần sa trên truyền hình? 
5. Tại sao không có giới hạn số cửa hàng bán cần sa được phép mở trong một khu 

phố? 
Họ lại làm sai rồi. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị bỏ phiếu "Không" với Dự luật 
64. 
Để biết thông tin, xin hãy truy cập www.NoOn64.net 
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