Provinsi Hunan Berupaya Mengembangkan Ekonominya
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Dalam sidang KRN dan MPPR tahun 2016, Sekjen Komite Sentral PKT Xi Jinping ketika
menghadiri diskusi delegasi Provinsi Hunan menginstruksikan Hunan dengan sekuat
tenaga mendorong reformasi sisi struktural pensuplaian, berupaya meningkatkan
pekerjaan penjaminan dan perbaikan kehidupan rakyat, berupaya mendorong modernisasi
pertanian agar massa rakyat yang luas mendapat lebih banyak manfaat.

Wakil KRN, Direktur Jawatan Perindustrian dan Informatika Provinsi Hunan Chao
Huiqian mengatakan, perkataan Sekjen Xi Jinping padahal suara lubuk hatinya, yaitu
melalui penyisihan tenaga pendorongan lama menyediakan ruang lingkungan kepada
pertumbuhan tenaga pendorongan yang baru, ruang tanah dan sumber daya tenaga kerja
yang baru.
Untuk melaksanakan instruksi Sekjen Xi Jinping, pada akhir bulan Maret 2016,
Provinsi Hunan mengemukakan pendapat pelaksanaan reformasi struktural sisi
pensuplaian, dan pada bulan Agustus mengemukakan lagi rancangan empat tahun
pendorongan tranformasi dan eskalasi industri. Sampai pada akhir tahun 2018, totalnya
disalurkan kapasitas produksi besi baja 4,65 juta ton, produksi produksi batu bara 25,42
juta ton, disisihkan 3 ribu lebih perusahaan industri yang berskala, yang merupakan
seper lima jumlah total seluruh provinsi.
Populasi miskin yang berjumlah besar merupakan kekurangan utama Provinsi Hunan.
Untuk melaksanakan instruksi Sekjen Xi Jinping, Hunan berupaya mencurahkan tenaga
dalam penyelesaian masalah itu. Untuk dengan sedini mungkin merealisasi target
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penanggulangan kemiskinan, Hunan telah melaksanakan 7 aksi antara lain industri khusus,
ekspor tenaga kerja, relokasi dan bantuan medis.

Ketua Kantor Penanggulangan kemiskinan Provinsi Hunan Wang Zhiqun mengatakan, di
Provinsi Hunan kini masih terdapat 19 kabupaten yang belum terlepas dari kemiskinan.
Untuk melaksanakan instruksi Sekjen Xi Jinping harus selalu menjadikan penanggulangan
kemiskinan sebagai tugas politik terbesar dan proyek kehidupan rakyat nomor satu, dan
berbagai lembaga menjalankan tanggung-jawabnya dalam rangka menemukan masalah dan
perselisihan, dan berupaya menutupi kekurangan.
Bersamaan dengan penanggulangan kemiskinan, Provinsi Hunan dengan stabil
mendorong proyek jaminan kehidupan rakyat. Kini telah dirampungkan renovasi 178 ribu
unit rumah berbahaya di desa dan 281 unit rumah di daerah kumuh. Tahun ini, akan
ditambahkan 1,2 juta populasi yang mengkonsumsi air leding di desa, dirampungkan
perombakan jaringan distribusi tenaga listrik di desa adminstrasi agar masa rakyat
menikmati lebih banyak hasil pembangunan.
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