Heilongjiang Kembangkan Ekonomi secara Komprehensif
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Di depan pemeriksaan laporan kerja pemerintah delegasi Provinsi Heilongjiang dalam
rangka Sidang Tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan Majelis Permusyawaratan
Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok 2016, Presiden Xi Jinping meminta Provinsi Heilongjiang
dengan giat membangkitkan ekonomi secara menyeluruh dan menemukan pola
pembangunan yang komprehensif.
Untuk melaksanakan permintaan Presiden Xi, Provinsi Heilongjiang dengan pikiran baru
membahas kembali keunggulannya, mendatangkan dinamika baru untuk membangkitkan
kembali basis industri lama.
Provinsi Heilongjiang menjadikan keunggulan iklim dan sumber daya sebagai dinamika
baru dalam pembangunan ekonomi. Pada 2017, sejumlah mata rantai pariwisata yang
terdiri dari olahraga ski dan skating, kegiatan rekreasi es dan salju berturut-turut
diluncurkan. “1Kawasan 4 Jalur” pariwisata ski dan skating dengan Harbin sebagai
pusatnya sedang terbentuk.
Pada musim dingin di provinsi tersebut, orang-orang semakin beraktivitas namun dulu
hanya diam-diam di rumah. 11 kegiatan es dan salju termasuk pancing ec, mata air panas
dan mengemudi dalam kondisi es dan salju. Pada tahun baru Imlek 2019 yang baru selesai,
sebanyak 12 juta turis berkunjung ke provinsi tersebut dan penghasilan pariwisata
tercatat 14,6 miliar Yuan Renminbi.
Sebagai gudang bahan pangan Tiongkok, Provinsi Heilongjiang pun mewujudkan terobosan
di bidang pertanian modernisasi. Sejak 2016, Heilongjiang terus mengoptimalkan
struktur penanaman pertanian, terus meningkatkan level irigasi, efisiensi permesinan
pertanian dan level iptek pertanian.
Wakil Direktur Dinas Pertanian Heilongjiang Li Shirun menyatakan, tingkat pembaruan
iptek pertanian tercatat 67,1% di dalam semua sektor usaha, atau naik 3% lagi, tingkat
penggunaan bibit unggul naik sampai 98%.
Sekarang ini, lebih dari 207 ribu petani peternak menjalankan bisnis pemeliharaan hewan
di tanah seluas 130 juta Mu. Pada 2018, nilai tambah pengolahan produk pertanian
Provinsi Heilongjiang naik 11,5% dari pada satu tahun sebelumnya.
Sebagai basis industri lama, transformasi industri Heilongjiang pun dilaksanakan terus.
Sejumlah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) telah mewujudkan laba kini dari pada rugi
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lalu melalui reformasi restrukturisasi dan sistem. China First Heavy Industries
(CFHI) mengurangi 1/3 posisi kerja pengelolaan untuk mencurahkan tenaga kepada
penelitian teknologi.
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