จีนเผยแพรขอเสนอสําหรับการจัดทําแผน 5 ป ฉบับที่ 14 และเปาหมายระยะยาว ค.ศ. 2035
-------------------------------คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน (Central Committee of the Communist Party of
China: CPC) ไดเผยแพรขอความฉบับเต็มของขอเสนอการจัดทําแผน 5 ป ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568)
สําหรับ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปาหมายระยะยาวป พ.ศ. 2578 (proposals for
formulating the 14th Five-Year Plan (2021-2025) for National Economic and Social
Development and the Long-Range Objectives Through the Year 2035) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2563 โดยขอเสนอดังกลาวไดรับการรับรองในการประชุมใหญของคณะกรรมการกลาง CPC ระหวางวันที่
26-29 ตุลาคม 2563 โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเลขาธิการใหญของคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีนเปนประธานพรอมทั้งไดกลาวสุนทรพจนในที่ประชุม และแถลงขาวผลการประชุมเมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ แผน 5 ป ฉบับที่ 14 จะจัดทําขึ้นตามขอเสนอของคณะกรรมการกลาง CPC และรางฉบับ
สุดทาย (final Blueprint) จะเสนอฝายนิติบัญญัติแหงชาติเพื่อขออนุมัติในชวงที่สภาประชาชนแหงชาติ (the
National People's Congress : NPC) ซึ่งเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติของจีนจัดประชุมประจําปในป 2564
(ประชุมประมาณชวงเดือนมีนาคม 2564)
ทั้งนี้ กระบวนการรางแผน 5 ป และเปาหมายระยะยาวดังกลาว เริ่มตนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 13
เมษายน 2563 มีการระดมความคิดจากภาคสวนตางๆ อยางกวางขวาง รวมถึงการระดมความคิดเห็นผาน
ระบบออนไลนตั้งแตวันที่ 16 ถึง 29 สิงหาคม 2563 และไดรับความคิดเห็นมากกวา 1 ลานความคิดเห็น
1. สรุปเปาหมายการพัฒนาในอีก 5 ป ขางหนา และเปาหมายระยะยาวป พ.ศ. 2578
1) สรางรูปแบบการพัฒนาใหมแบบ "dual circulation" ในอีก 5 ปขางหนา และกําหนดเปาหมายใน
การเปนประเทศสังคมนิยมสมัยใหมภายในป พ.ศ. 2578 (a modern socialist country)
2) มีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและความแข็งแกรงดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นอยางมากภายในป
พ.ศ. 2578 และเปนผูนําโลกในดานนวัตกรรม
3) ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของจีน (GDP) คาดวาจะสูงถึง 100 ลานลานหยวน (14.9 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ) ในป 2563 และจะบรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอีก 5 ปขางหนา โดยมุงเนนไปที่
การเติบโตอยางมีคุณภาพ
4) เปนประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย (socialist modernization) ภายในป พ.ศ. 2578 โดยจะสราง
เศรษฐกิจสมัยใหม (modern economy) ดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ประยุกตใชไอที ปฏิรูปเมืองและ
การเกษตรใหทันสมัย
5) รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรจีน (GDP per capita) จะไปถึงระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว
ในระดับปานกลาง (moderately developed countries) โดยจะลดความเหลื่อมล้ําของเมืองและชนบท
การพัฒนาพื้นที่ตางๆ และมาตรฐานการครองชีพ และความทันสมัยของการปองกันประเทศและการทหาร
6) โครงสรางการเปดประเทศ จะกาวไปสูขั้นตอนใหมพรอมกับการเติบโตอยางโดดเดนของจุดแข็งของ
จีน จากความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ การปลอยกาซ
คารบอนจะลดลงเรื่อยๆ (carbon emissions will steadily decline) และสรางวิธีการทํางานและการ
ดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมครอบคลุมทุกพื้นที่และสังคม

2
7) จีนยังคงอยูในชวงเวลาสําคัญของโอกาสเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนา (strategic opportunity for
development) ในปจจุบันและอนาคตอันใกล ซึ่งเปนการพัฒนาใหมๆ ทั้งในดานโอกาสและความทาทาย
8) ในระยะเวลา 5 ป นับจากป 2564 เปนตนไป จีนจะปฏิรูปอยางลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อไปสู
เศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยมระดับสูง (a high-level socialist market economy) การพัฒนาภูมิภาคที่
ประสานงานกันอยางกาวหนา และจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร และความสําคัญในชนบท
9) แผน 5 ปขางหนาจะเนนรักษาตลาดภายในประเทศจีนที่แข็งแกรง โดยเรงพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ใหมโ ดยมี ตลาดภายในประเทศเปน แกนนํา ในขณะที่ ตลาดในและตางประเทศเสริ มซึ่งกันและกัน รวมถึง
ความสําคัญของการกระตุนการบริโภคอยางทั่วถึงและการขยายการลงทุน
10) ดําเนินการเปดกวางในระดับสูงขึ้น สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและสํารวจโอกาสใหมที่จะ
ไดรับผลแบบ win-win พัฒนาความรวมมือ Belt and Road ที่มีคุณภาพสูง และมีสวนรวมในการปฏิรูประบบ
ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก (the reform of the global economic governance system)
11) ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สรางความแข็งแกรงในดานการผลิต/คุณภาพ/cyberspace
และสรางประเทศใหพัฒนาไปสูประเทศดิจิทัล
12) นํ า นวั ต กรรมขั บ เคลื่ อ นความทั น สมั ย ของประเทศ และการพึ่ ง พาตนเองทางเทคโนโลยี
(technological self-sufficiency) เปนกลไกสนับสนุนเชิงกลยุทธในการพัฒนาประเทศ โดยมีเปาหมาย
เพื่อใหบรรลุความกาวหนาครั้งสําคัญดานเทคโนโลยีภายในป พ.ศ. 2578
13) ให ความสํ าคัญกั บการประสานดานการพั ฒนาและความปลอดภัย การป องกันความเสี่ยงที่ อาจส งผล
กระทบตอกระบวนการปรับปรุงประเทศใหทันสมัย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเสถียรภาพทางสังคม
14) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง สงเสริมวัฒนธรรมของประเทศอยางคอยเปนคอยไป
และพัฒนา advance green development
15) เรงปรับปรุงความทันสมัยของการปองกันประเทศและการทหาร เสริมสรางความพรอมในการรบ เพื่อ
ปรับปรุงขีดความสามารถเชิงกลยุทธ ในการปกปองอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชนการพัฒนาประเทศ
16) รั ก ษาเสถี ย รภาพและความยั่ ง ยื น ในเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ อ งกงและมาเก า ตลอดจนการพั ฒ นา
ความสัมพันธขามชองแคบ (cross-Straits relations) และการรวมชาติอยางสันติ (national reunification)
17) รักษาสันติภาพและพัฒนาความรวมมือที่เปนไปเพื่อประโยชนของทุกฝาย (win-win cooperation)
และพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศรูปแบบใหมและชุมชนที่มีอนาคตรวมกันสําหรับมนุษยชาติ
2. สรุปสาระสําคัญในขอเสนอการจัดทําแผน 5 ป ฉบับที่ 14 และเปาหมายระยะยาวป พ.ศ. 2578
1) สรางสังคมที่เจริญรุงเรืองในระดับปานกลางในทุกดาน และเริ่มการเดินทางครั้งใหมในการสราง
ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม (modern socialist China) ในทุกดาน
จีนประสบความสําเร็จที่สําคัญในการสรางสังคมที่เจริญรุงเรืองในระดับปานกลาง (moderately
prosperous society) ในชวงแผน 5 ป ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง การตอสูกับความยากจน การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา และการขยายการเปดกวางใน
การพัฒนาประเทศ และจีนจะวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการสรางประเทศจีนสูสังคมนิยมสมัยใหม
ในชวงแผน 5 ป ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) จีนมีการพัฒนาที่มีความกาวหนาครั้งสําคัญในการ
ปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ ความแข็งแกรงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความ
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เขมแข็งของประเทศ โดยในป 2563 คาดวา GDP จะเกิน 1 ลานลานหยวน ประชาชนในชนบท 55.75 ลาน
คนหลุ ด พน จากความยากจน ผลผลิ ตข า วตอปมีเสถีย รภาพมี ผลผลิต มากกวา 650 ลานตัน เปน เวลา 5 ป
ติดตอกัน การปองกันมลพิษและสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ การเปดประเทศสูโลก
ภายนอกยังขยายตัวอยางตอเนื่อง และโครงการ " Belt and Road” ประสบผลสําเร็จดวยดี มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตของประชาชนดีขึ้นอยางเห็นไดชัด การศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรับความนิยม มีการสรางงานใหมกวา
60 ลานตําแหนงในเขตเมือง จัดตั้งระบบประกันสังคมที่ใหญที่สุดในโลก ประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานและเงิน
บํานาญขั้นพื้นฐานครอบคลุมประชาชนกวา 1.3 พันลานคน และการประกันภัยครอบคลุมประชากรเกือบ 1
พันลานคน และไดบรรลุผลเชิงกลยุทธที่สํ าคัญ ในการปองกันและควบคุมการแพร ระบาดของ COVID-19
การดําเนินงานดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมมีความเจริญกาวหนา การปกปองประเทศและ
การทหารไดรับการปรับปรุงอยางมาก และองคกรของกองทัพไดเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ ความมั่นคงของชาติ
ไดรับการเสริมสรางอยางครอบคลุม และสังคมยังคงรักษาความสามัคคีและเสถียรภาพ เปาหมายและภารกิจ
ของแผน 5 ป ฉบับที่ 13 กําลังจะเสร็จสิ้น จีนไดเนนย้ําถึงความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อเอาชนะความ
ยากจนและไปสูสังคมที่เจริ ญรุงเรืองในระดับ ปานกลาง เพื่ อใหบรรลุเป าหมายในศตวรรษแรก และเพื่ อ
วางรากฐานที่มั่นคงสําหรับการเดินทางครั้งใหมในการสรางประเทศสังคมนิยมสมัยใหม
บรรลุ ก ารเป น ประเทศแห ง สั ง คมนิ ย มสมั ยใหม ภ ายในป พ.ศ. 2578 โดยความแข็ ง แกร ง ทาง
เศรษฐกิจ ความแข็งแกรงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความแข็งแกรงโดยรวมของจีนจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เศรษฐกิจและรายไดตอหัวของประชาชนในเมืองและชนบทจะกาวไปสูระดับใหม มีความกาวหนาใน
เทคโนโลยีที่สําคัญ และกาวสูแนวหนาของประเทศนวัตกรรม อาทิ (1) การทําใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ การ
จัดการขอมูล (informatization) การทําใหเปนเมือง (urbanization) ความทันสมัยทางการเกษตร และการ
สรางระบบเศรษฐกิจสมัยใหม (2) การสรางความทันสมัยของระบบการปกครองและความสามารถในการกํากับ
ดูแลประเทศ การมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันของประชาชนและสิทธิในการพัฒนาที่เทาเทียมกัน การสราง
ประเทศและสังคมภายใตหลักนิติธรรมและกฎหมาย (3) สรางประเทศที่มีวัฒนธรรม การศึกษา ความสามารถ
ทางดานกีฬาและสุขภาพดี พลเมืองและสังคมมีคุณภาพ (4) การพัฒนาการผลิตและการดําเนินชีวิตแบบสีเขียว
(คํานึงถึงสิ่งแวดลอม) ลดการปลอยกาซคารบอน และปรับปรุงสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา (5) รูปแบบใหม
ของการเปดกวาง ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และความไดเปรียบทางการแขงขันใหมๆ (6)
GDP ตอหัวของประชาชนอยูในระดับของประเทศที่พัฒนาแลวระดับปานกลาง
กลุมผูมีรายไดปาน
กลางขยายตัวอยางตอเนื่อง บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานมีความเทาเทียมกัน ลดชองวางระหวางการพัฒนา
เมืองและชนบท รวมถึงเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชน (7) สรางระบบปองกันประเทศและการทหาร
ใหกาวไปสูระดับที่สูงขึ้น (8) คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น การพัฒนาโดยรวมและความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศมีความกาวหนาที่ชัดเจนมากขึ้น
2) จัดทําแผนปฏิบัติการเรื่องการปลอยกาซคารบอน กอนป 2573 (action plan for having carbon
emissions peak before 2030)
3) บรรลุวัตถุประสงคทางสังคมและเศรษฐกิจในอีก 5 ปขางหนา ดวยขั้นตอนใหมที่ตองดําเนินการใน
การปฏิ รูปและเป ดประเทศ จีน จะปรับปรุ งเศรษฐกิ จตลาดสังคมนิย มอย างตอเนื่อง (socialist market
economy) และสรางระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง มารยาททางสังคมและความสุภาพของชาวจีนจะไดรับการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม และประชาชนจะยอมรับคานิยมหลักของสังคมนิยม สรางความกาวหนาใหมในการสงเสริม
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อารยธรรมระบบนิ เ วศ (ecological civilization) ปรับ ปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการกํากับดูแลของภาครัฐ
4) รักษาความเจริญรุงเรืองที่ยั่งยืนในฮองกงและมาเกา
5) ข อเสนอการพั ฒนาของจี น ในอี ก 5 ปขา งหนา จี น กําลังเผชิญ กับ การเปลี่ย นแปลงที่ลึกซึ้งและ
ซับซอน อยูในชวงเวลาสําคัญของโอกาสเชิงกลยุทธสําหรับการพัฒนาในปจจุบันและอนาคตอันใกลที่มีการ
พัฒนาใหมทั้งโอกาสและความทาทาย จีนไดเขาสูขั้นตอนของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงดวยแรงผลักดันในระยะ
ยาวสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทามกลางขอดีและเงื่อนไขมากมายสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จีน
จะต องปฏิ บัติต ามแนวทางที่ กํา หนดไว ในแผนระยะ 5 ป ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) เพื่ อใหบ รรลุ
เปาหมายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ยึดแนวทางที่เนนประชาชนเปนศูนยกลาง และการนําวิสัยทัศนใหม
ในการพัฒนามาใชการปฏิรูปที่ลึกซึ้งและเปดกวาง
6) ผลักดันเงินหยวน หรือ Renminbi (RMB) สูสากลอยางตอเนื่องและรอบคอบ ยึดมั่นในแนวทาง
market-driven approach
7) สรางเศรษฐกิจแบบเปดในระดับที่สูงขึ้น (open economy at higher level) โดย (1) จีนจะ
ยกระดับการเปดกวาง สงเสริมการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกการคาและการลงทุน และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคาตางประเทศ (2) จีนจะปรับปรุง "pre-establishment national
treatment plus negative list" สําหรับการลงทุนจากตางประเทศ ขยายการเปดกวางภาคบริการ ปกปอง
สิทธิและผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมายของบริษัทตางชาติ (3) เขตทดลองการคาเสรี (Pilot free trade
zones) จะไดรับอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิรูปมากขึ้น ในขณะที่การกอสรางเมืองทาการคาเสรีไหหนาน
จะกาวหนาอยางตอเนื่อง
8) อํ า นวยความสะดวกให กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ทั น สมั ย และห ว งโซ อุ ป ทาน โดย (1) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและยกระดับหวงโซอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยการจัดทํา sector-specific strategic plans for
supply chains (2) จากขอไดเปรียบทางอุตสาหกรรม จีนจะสงเสริมเครือขายอุตสาหกรรมเกิดใหม ผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูง (high-end) พัฒนาอุ ตสาหกรรมดั้งเดิ มใหเปน “smart & green”และ
สงเสริม service-oriented manufacturing (3) เสริมสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานใน
สวนที่ยังออนแอ เพื่อบรรลุความกาวหนาในการพัฒนาผลิตภัณฑที่สําคัญ ตลอดจนเทคโนโลยีหลัก รวมถึง
กระจายความหลากหลายของอุ ต สาหกรรมและห ว งโซ อุ ป ทานเพิ่ ม เติ ม (4) ยกระดั บ ความร ว มมื อ ทาง
อุตสาหกรรมระหว างประเทศ และสรางอุต สาหกรรมและหว งโซอุป ทานใหกาวหนาดานนวัตกรรม ความ
ปลอดภัย เชื่อถือได และมีมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น
9) เรงสงเสริมสภาพแวดลอมภายนอกที่ดี ยึดมั่นในนโยบายตางประเทศอยางอิสระและรักษาสันติภาพ
สงเสริมการสรางความสัมพันธระหวางประเทศรูปแบบใหม และสรางชุมชนที่มีอนาคตรวมกันสําหรับมนุษยชาติ
ปกปอง UN-centered international system และระเบียบระหวางประเทศภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
เพื่อรวมกันรับมือกับความทาทายระดับโลก จีนจะมีสวนรวมอยางแข็งขันในความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคระบาดที่สําคัญ โดยจะสงเสริมการสรางชุมชนสุขภาพระดับโลกสําหรับทุกคน
10) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในลักษณะที่ประสานกัน สรางระบบโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัยอยางเปน
ระบบ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง และใช งานได จ ริ ง ระบบอัจ ริ ย ะและเปน มิตรกับ สิ่งแวดล อม (smart & green)
ปลอดภัย และเชื่ อถื อได จีน จะเรงการก อสรางโครงสรางพื้นฐานใหมในสาขาตางๆ เชน 5G industrial
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internet และ big data center รวมทั้งปรับปรุงชองทางการขนสง และ hubs รวมถึงระบบโลจิสติกส และ
สรางเสนทางการขนสงทางรางเพิ่มเติม จีนจะกาวไปสูการปฏิวัติดานพลังงาน โดยการเสริมสรางการสํารวจ
และพัฒนาน้ํามันและกาซในประเทศ เรงกอสรางโรงเก็บและทอสงน้ํามันและกาซ สรางระบบพลังงานอัจฉริยะ
และสงเสริมการใชและการจัดเก็บพลังงานใหม เพิ่มการกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานการอนุรักษน้ํา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ํา และปรับปรุงความสามารถในการปองกันน้ําทวมและภัยแลง
11) เรงพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม (modern industrial system) จีนมีเปาหมายเรงการ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหมและผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สรางความแข็งแกรงในดาน
การผลิต คุณภาพ และ cyberspace อยางตอเนื่อง และสรางประเทศดิจิทัล (digital country) ดําเนินการ
เพื่อพัฒนารากฐานอุตสาหกรรมไปสูระดับที่สูงขึ้น สงเสริมความทันสมัยของหวงโซอุตสาหกรรมของตน และ
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
12) เร งพั ฒนาอุ ต สาหกรรมบริ การสมัยใหม (modern service industry) โดย (1) ผลักดัน
อุตสาหกรรมบริการ การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ โลจิสติกสที่ทันสมัยและบริการดานกฎหมาย (2)
ยกระดั บ การบู ร ณาการบริ ก ารที่ ทั น สมั ย เข า กั บ การผลิ ต ขั้ น สู ง และการเกษตรสมั ย ใหม และปรั บ ปรุ ง
อุตสาหกรรมการบริการใหเปนดิจิทัล (3) ผลักดันความหลากหลายและยกระดับภาคบริการผูบริโภค รวมถึง
ดานสุขภาพ การพยาบาล วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว เพิ่มบริการพื้นฐานและสวัสดิการสาธารณะ
13) ออกมาตรการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม (green development) โดย(1) จีนจะ
นําเสนอมาตรการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยรวมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (2) จีนจะลดปริมาณการปลอยคารบอนตอหนวยของ GDP และจัดทําแผนปฏิบัติ
การเพื่อใหบรรลุเปาหมายการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกอนป 2573 ดวยการปองกันมลพิษ กําจัดมลพิษ
รุนแรงและแหลงน้ําเสียในเมืองตางๆ ใชระบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการปลอยมลพิษ (license system on
pollution discharge) และสงเสริมการซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ (trading of pollution discharge
rights) สิทธิการใชพลังงานและน้ํา (energy and water utilization rights) และโควตาการปลอยกาซ
คารบอน (carbon emission quotas) (3) จีนจะมีสวนรวมอยางแข็งขันและเปนผูนําความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการริเริ่มดานการปกปองระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ (4) จีนจะสรางระบบอนุรักษธรรมชาติโดยมีอุทยานแหงชาติเปนหัวใจหลัก ในขณะที่
ดําเนินโครงการสําคัญในการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ จะมีความพยายามในการเสริมสรางการ
ปกปองระบบนิเวศของแมน้ําสายหลัก ทะเลสาบ และพื้นที่ชุมน้ํา และดําเนินการหามทําประมงในแมน้ําแยงซี
10 ป ที่เริ่ม 1 มกราคม 2563 (the 10-year Yangtze River fishing ban) ใหดียิ่งขึ้น (5) จีนจะติดตาม
ผลกระทบของภาวะโลกร อนในพื้ น ที่เ สี่ย ง การปกป องระบบนิเ วศ ตลอดจนเพิ่ มประสิ ทธิภ าพของการใช
ทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นอยางรอบดาน
14) รวมกันสงเสริมการกอสราง Belt and Road (B&R) คุณภาพสูง โดยจีนเพิ่มความพยายามในการ
สรางระบบความรวมมือที่เปนประโยชนรวมกันในอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทาน เสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในดานขีด ความสามารถและขยายการคาทวิภ าคีและการลงทุน นอกจากนี้ จี นจะพัฒนา
market-oriented system ซึ่งวิสาหกิจตางๆ เปนผูปฏิบัติหลักตามแนวปฏิบัติสากล และเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุนและระบบการเงินที่หลากหลาย ตลอดจนความรวมมือเชิงลึกดานสาธารณสุข เศรษฐกิจดิจิทัล การ
พัฒนาสีเขียว เทคโนโลยี และการศึกษา
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15) ใหความสําคัญกับการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยจีนจะปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร จะยึดมั่นในระบบการปองกันพื้นที่เพาะปลูกที่เขมงวดที่สุด เพิ่ม
การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการอนุรักษน้ําเพื่อการเกษตร เสริมสรางการสนับสนุนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและอุปกรณสําหรับการเกษตรและสรางการเกษตรอัจริยะ (smart agriculture) นอกจากนี้ จีนจะ
ดําเนินโครงการพัฒนาชนบท เสริมสรางความสามารถในการใหบริการที่ครอบคลุม ขณะเดียวกันก็จะปฏิรูป
ชนบทใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงกลไกการพัฒนาเมืองและชนบทแบบบูรณาการ สงเสริมการแลกเปลี่ยนที่
เทาเทียมกันและการไหลเวียนสองทิศทางของปจจัยการพัฒนาเมืองและชนบท เพิ่มความมีชีวิตชีวาในการ
พัฒนาการเกษตรและพื้นที่ชนบท ตลอดจนการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหวางการรวมกลุม และการขยาย
ความสําเร็จของการบรรเทาความยากจน และการฟนชีวิตใหแกชนบท (rural vitalization)
16) จะมีบทบาทอยางแข็งขันในการปฏิรูปการกํากับดูแลเศรษฐกิจโลก โดย (1) จีนจะยึดมั่นในการ
ปรึกษาหารือและผลประโยชนรวมกันที่เทาเทียมกัน และสงเสริมเวทีตางๆ เชน G20 ในการมีบทบาทในการ
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ (2) จีนจะพยายามมากขึ้นในการปกปองระบบการคาพหุภาคี
สนับสนุนการปฏิรูปองคการการคาโลก และชวยทําใหระบบการกํากับดูแลเศรษฐกิจโลกมีความยุติธรรมและมี
เหตุผลมากขึ้น (3) การมีสวนรวมในกลไกพหุภาคีและทวิภาคีของการลงทุนระดับภูมิภาคและความรวมมือทาง
การคา การสงเสริมการปกครองทางเศรษฐกิจในสาขาที่เกิดขึ้นใหม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
ในการมีสวนรวมในการกํากับดูแลการเงินระหวางประเทศ และ (4) ยกระดับเขตการคาเสรีของจีนและสราง
เครือขายเขตการคาเสรีมาตรฐานสูงใหเขาถึงทั่วโลก
17) ยังคงดําเนินการตามขอริเริ่มจีนสันติในระดับที่สูงขึ้น (Peaceful China initiative at higher
level) กระตุนใหเกิดความพยายามในการปกปองและกําหนดรูปแบบความมั่นคงของชาติ การปองกันและ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ ส ง ผลกระทบต อ กระบวนการปรั บ ปรุ ง ประเทศให ทั น สมั ย ตลอดจน
ความสามารถของระบบความมั่นคงแหงชาติ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การรับประกัน
ความปลอดภัยของประชาชน และการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางสังคม
18) สรางเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมระดับสูง (high-level socialist market economy) โดย
(1) ปฏิ รูป ให ลึ กซึ้ งยิ่ งขึ้ นเพื่ อสรา งระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิย มระดับ สูง (2) รักษาและปรั บปรุงระบบ
เศรษฐกิจสังคมนิยม (socialist economic system) ใหมีบทบาทนําในตลาดในการจัดสรรทรัพยากร ทําให
ภาครั ฐ มี บ ทบาทดี ขึ้ น และส ง เสริ ม การบู ร ณาการที่ ดี ขึ้ น ของตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และภาครั ฐ ที่ มี
ความสามารถ กระตุนหนวยงานในตลาดตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลเศรษฐกิจมหภาค จัดตั้งระบบ
การคลัง การจัดเก็บภาษี และการเงินที่ทันสมัย สงเสริมระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง และเรงการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของรัฐบาล (transformation of government functions) (3) พัฒนาภาคเศรษฐกิจของภาครัฐ
อยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุน และชี้นําการพัฒนาภาคองคการที่ไมใชภาครัฐ (non-public sector)
(4) กํากับดูแลเศรษฐกิจมหภาค โดยการกระจายแรงงานที่เหมาะสม และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยการวางแผนพัฒนาประเทศใหมีบทบาทชี้นําเชิงกลยุทธ ใชนโยบายการคลังและการเงินเปนเครื่องมือหลัก
มีการประสานนโยบายอยางใกลชิดในการจางงานอุตสาหกรรม การลงทุน การบริโภค การคุมครองสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาภูมิภาค (5) สรางระบบการคลัง การจัดเก็บภาษี และการเงินที่ทันสมัย จีนจะเรงการวางแผน
ทรัพยากรทางการคลังโดยรวม และการจัดการการวางแผนการคลังระยะกลาง นอกจากนี้ยังจะสรางระบบ
ธนาคารกลางที่ทันสมัย ปรับปรุงกลไกการควบคุมปริมาณเงิน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลอยาง
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รอบคอบ ปรับปรุง market-oriented interest rate formation และ transmission mechanism
(6) สงเสริมระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง ปรับปรุงสถาบันพื้นฐานของระบบตลาด และสรางตลาดในประเทศที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ก ารควบคุ ม และเป น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ ให มี ค วามพร อ มในการแข ง ขั น (7) เพื่ อ เร ง การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐ จีนจะสราง law-based government administration และปรับปรุ ง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มุงเนนตลาดตามกฎหมายและเปนสากล
19) เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงยุทธศาสตร (strategic emerging industries) โดย
(1) เร งพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงยุทธศาสตร รวมถึงเทคโนโลยี สารสนเทศใหมๆ เทคโนโลยีชีวภาพ
พลังงานใหม วัสดุใหม อุปกรณระดับไฮเอนด (high-end equipment) ยานพาหนะพลังงานใหม การปกปอง
สิ่งแวดลอม การบินและอวกาศ และอุปกรณทางทะเล (2) บูรณาการเครือขายอินเทอรเน็ต ขอมูลขนาดใหญ
และปญญาประดิษฐ กับอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงอํานวยความสะดวกในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมการผลิต
ขั้นสูง การสรางกลุมอุตสาหกรรมเกิดใหมเชิงยุทธศาสตรเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการเติบโตรูปแบบใหม และ
การบํ ารุงรักษาเทคโนโลยี ใหม ผลิ ตภั ณฑ ใหม โมเดลธุร กิจ ใหมและรูป แบบธุร กิจ ใหม (new business
models and new business forms) (3) สงเสริมการพัฒนา platform economy และ shared
economy และสงเสริมการควบรวมและซื้อกิจการ (corporate mergers and acquisitions)
20) พัฒนาระบบการเมืองแบบสังคมนิยม (socialist political system) กระตุนใหเกิดความพยายาม
ที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนาระบบการเมืองสังคมนิยมที่มีอัตลักษณแบบจีน เนนสนับสนุนและปรับปรุงกลไก
ทางการเมือง รวมถึงระบบสภาประชาชน (systems of people's congresses) ความรวมมือหลายฝายที่นํา
โดยพรรคคอมมิวนิสต การปกครองตนเองของชาติพันธุในระดับภูมิภาค (regional ethnic autonomy) และ
การปกครองตนเองในระดับชุมชน (community-level self-governance) เนนปรับปรุงระบบกฎหมายสังคม
นิยมของจีนโดยมีรัฐธรรมนูญเปนหัวใจสําคัญ ปรับปรุงการกํากับดูแลอํานาจในการพิจารณาตัดสินคดีและ
สงเสริมความเปนกลางในการพิจารณาคดี รวมถึงการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน
21) พัฒนาความสัมพันธขามชองแคบ (cross-Straits relations) อยางสันติ จีนจะเดินหนาพัฒนา
ความสัมพันธอยางสันติและรวมชาติอีกครั้งกับไตหวัน เนนย้ําถึงการสนับสนุนหลักการจีนเดียว (one-China
principle) รวมถึงเสริมสรางความรวมมือทางอุตสาหกรรมและสงเสริมการตลาดรวมกันสําหรับทั้งสองฝาย
รักษาความเปนอยูที่ดีขึ้นของชาวไตหวันและการปฏิบัติที่เทาเทียมกันบนแผนดินใหญ นักธุรกิจและสถาน
ประกอบการของไตหวันจะไดรับการสนับสนุนใหเขารวมในความรวมมือ Belt and Road และยุทธศาสตร
ระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ประสานกันในภูมิภาค บริษัทที่ไดรับการสนับสนุนจากไตหวันมีสิทธิ์จะไดรับการ
สนับสนุนใหจดทะเบียนในแผนดินใหญ มณฑลฝูเจี้ยนจะไดรับการสนับสนุนการพัฒนาขามชองแคบ เสริมสราง
การสื่อสารในระดับรากหญาและกลุมคนวัยหนุมสาว ทั้งนี้ จีนแผนดินใหญใหความสนใจอยางตอเนื่องเพื่อยุติ
การแยกตัวเปนเอกราชของไตหวันอยางเด็ดขาด
22) เสริมสรางขยาย soft power ทางวัฒนธรรม (enhance cultural soft power) โดยจะ
เสริมสรางการพัฒนาการดําเนินการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม เสริมสรางการขยาย soft
power ทางวัฒนธรรมอยางคอยเปนคอยไป ปรับปรุงเรื่องมารยาททางสังคมและความสุภาพอยางตอเนื่อง
ปรับปรุงบริการทางวัฒนธรรมสาธารณะ และปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสมัยใหม
23) พัฒนาการประสานงานระหวางภูมิภาคของจีนและการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม โดยจะพัฒนา
ภูมิภาคตะวันตก ฟนฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรงการเติบโตขึ้นของภาคกลาง และสนับสนุนภาคตะวันออก
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เรงกระบวนการปรับปรุงใหทันสมัยยิ่งขึ้น ในสวนของการพัฒนาเมืองรูปแบบใหมจะเนนประชากรเปนแกน
หลัก สงเสริมโครงการการฟนฟูระบบนิเวศในเมืองและปรับปรุงการทํางาน การประสานงานดานการวางผัง
เมือง/การกอสราง/และการจัดการความหนาแนนของประชากรและโครงสรางพื้นที่ของเมือง และสงเสริมการ
ประสานการพัฒนาเมืองหลักและเมืองเล็ก
24) ขอเสนอคณะกรรมการกลาง CPC จะนําไปบังคับใชอยางมีประสิทธิผล
25) เรงปรับปรุงการปองกันประเทศและกองกําลังติดอาวุธใหทันสมัย เนนย้ําความสําคัญของพรรค
คอมมิวนิสตเหนือกองทัพประชาชน (the Party's leadership over the people's armed forces) เรงการ
สร า งยานยนต ข อ มู ล และความเป น อั จ ริ ย ะทางการทหาร เสริ มสร างการฝ ก อบรมและมี ความพร อม ให
ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ เพื่อปกปองอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชนในการ
พัฒนาของจีน เพื่อใหบรรลุเปาหมายครบรอบศตวรรษของกองทัพภายในป พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) รวมถึง
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการปองกันประเทศและการทหารใหมีความทันสมัย เรงเพิ่มความ
ทันสมัยของอาวุธที่มุงเนนนวัตกรรมที่เปนอิสระและเปนตนแบบ (independent and original innovations)
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ขีดความสามารถในการปองกันประเทศจะกาวหนาไปพรอมกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
26) พัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และกําหนดขอไดเปรียบในการพัฒนาใหมๆ โดยเน น
บทบาทหลักของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนความทันสมัยและการพึ่งพาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนหลักในการพัฒนาประเทศ มุงเนนเทคโนโลยีชั้นนําของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจ ความตองการในการ
ดํารงชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตองใหความสําคัญดานวิทยาศาสตรและการศึกษา การพัฒนาบุคลากรที่
มีคุณภาพ และการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยนวัตกรรมตางๆ โดยจีนจะปรับปรุงระบบนวัตกรรมแหงชาติ และ
เร งสร างประเทศให เ ปรี ย บเสมื อนเป น โรงไฟฟา ทางวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพิ่ม ความแข็ง แกรงเชิ ง
ยุทธศาสตรของชาติในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางความกาวหนาครั้งสําคัญในเทคโนโลยีหลัก และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของหวงโซนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถดานนวัตกรรมและเสริมสราง
บทบาทที่โดดเดนดานนวัตกรรมของวิสาหกิจ ดวยการกระตุนและสงเสริมผูมีความสามารถในการสรางสรรค
งานดานนวัตกรรม และปลูกฝงทีมงานที่มีความสามารถดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก
นอกจากนี้จะปรับปรุงสถาบันดานนวัตกรรมวิทยาศาสตร และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกํากับดูแลดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ
27) เปาหมายการพัฒนาระยะยาวป พ.ศ. 2578 ที่จะบรรลุการเปน socialist modernization ในอีก
15 ปขางหนา โดย (1) ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของจีน และความเขมแข็งของจีนจะเพิ่มขึ้น
อยางมาก ความกาวหนาครั้งใหมจะทําใหเศรษฐกิจและรายไดตอหัวของชาวเมืองและชนบทเติบโตขึ้น การ
พัฒนาดานเทคโนโลยีจะทําใหจีนกลายเปนผูนําระดับโลกในดานนวัตกรรม (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม
การประยุกตใช IT ความเปนเมือง (urbanization) และความทันสมัยทางการเกษตรจะประสบความสําเร็จ
แลวจีนจะบรรลุการสรางเศรษฐกิจที่ทันสมัย (3) ความทันสมัยของระบบและขีดความสามารถในการกํากับ
ดูแลของภาครัฐ สิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายสํ า หรั บ ประเทศ ภาครั ฐ และสั ง คม (4) ประเทศที่ แ ข็ ง แกร ง ในด า นวั ฒ นธรรม การศึ ก ษา
ความสามารถ กีฬาและสุขภาพ การพัฒนาประชาชนและมารยาททางสังคม และการขยาย soft power ดาน
วัฒนธรรมจะแข็งแกรงขึ้น (5) วิธีการทํางานและการใชชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
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สังคม การปลอยคารบอนจะลดลง และการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในการสรางประเทศจีนให
มีความสวยงาม (6) การเปดกวาง (opening-up) จะกาวไปสูระดับใหมพรอมกับการเติบโตของจุดแข็งของจีน
เพื่อรองรับความรวมมือระหวางประเทศและการแขงขัน (7) GDP ตอหัวของประชาชนจะไปถึงระดับของ
ประเทศที่พัฒนาแลวในระดับปานกลาง ประชากรที่มีรายไดปานกลางจะขยายตัวมากขึ้น การเขาถึงบริการ
สาธารณะขั้น พื้นฐานอยางเทาเทียม เพื่อลดความแตกตางของการพั ฒนาในเขตเมืองและชนบท และเพิ่ ม
มาตรฐานการครองชีพของประชาชน (8) การดําเนินการตามขอริเริ่มจีนสันติ (Peaceful China initiative)
จะไดรับการพัฒนาในระดับสูงขึ้น และความทันสมัยของการปองกันประเทศและการทหาร (9) ประชาชนจะมี
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความกาวหนาในการสงเสริมการพัฒนามนุษย และบรรลุความเจริญรุงเรืองรวมกันสําหรับทุกคน
ความเห็น
ข อ เสนอสํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผน 5 ป ฉบั บ ที่ 14 และเป า หมายระยะยาวป 2578 ที่ ค าดว า จะ
ประกาศใชในชวงการประชุมสองสภา (การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแหงประชาชนจีนและการประชุม
สภาผูแทนประชาชนจีน) ในเดือนมีนาคม 2564 จะเปนกรอบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา
ประเทศที่ทุกภาคสวนในจีนจะนําไปกําหนดแผนการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของใหสอดรับกับทิศทางการ
พัฒนาระยะกลางในชวง 5 ป และระยะยาวใน 15 ปขางหนา
ทั้งนี้ จีนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาใหมแบบ "dual circulation" ที่มีตลาดภายในประเทศเปน
หลั กในการพั ฒ นา ขณะที่ ตลาดภายในประเทศและต างประเทศเสริมซึ่งกัน และมุ งสู ป ระเทศสั งคมนิ ย ม
สมัยใหม มีประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา ยังคงเนนการปฏิรูปอยางลึกซึ้งและการเปดกวางในการพัฒนา
ประเทศ สนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ Belt and Road ที่มีคุณภาพสูง ทิศทาง
ของแผนดังกลาวจะนําพาใหจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนนพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี และเปนผูนํา
โลกในดานนวัตกรรม มีการเติบโตอยางมีคุณภาพและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม กลายเปนประเทศดิจิทัล (digital
country) ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมดวยอุตสาหกรรมใหม IT และการเกษตรที่ทันสมัย ประชาชนมี
คุณภาพ ขยายความเปนเมือง ลดความเหลื่อมล้ําของเมืองและชนบท และมีความทันสมัยของการปองกัน
ประเทศ รวมถึงยังคงใหความสําคัญกับระบบสังคมนิยมและบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต
จากการพัฒนาที่ผานมาของจีน เชื่อไดวาจีนมีความพรอมในทุกๆ ดาน ที่จะพัฒนาตามขอเสนอแผน 5 ป
และเปาหมาย 15 ป อนาคตจีนจะมีคน/แรงงาน สินคา (อุตสาหกรรม/เกษตร/บริการ) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การที่จีนยังคงสนันสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ Belt
and Road ที่มีคุณภาพสูง ไทยตองเตรียมตัวรองรับการพัฒนาของจีน ปรับโครงสรางการสงออก พัฒนา
สินคา/บริการที่มีนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเขาตลาดจีน และการอยู
ในหวงโซอุปทาน และแสวงหาความรวมมือดานนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่จะเปนประโยชนกับไทย
ที่มา http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm
http://www.chinadaily.com.cn/m/guangxi/hechi/2020-11/04/content_37540796.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/202010/30/WS5f9b5395a31024ad0ba8201a.html
http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/29/content_5555877.htm
http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/ttxw/202011/t20201104_800225767.html
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