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Wakil Direktur Kantor Penelitian Dewan Negara Tiongkok, Han Wenxiu Selasa (20/3)
mengatakan, Sidang Pertama KRN ke-13 totalnya telah merevisi 86 bagian Laporan Kerja
Pemerintah sebelum akhirnya diluluskan. Edisi baru Laporan Kerja Pemerintah telah secara
lebih luas menerima pendapat dan proposal yang diajukan para wakil KRN dan anggota
MPPR, dan telah mencerminkan aspirasi rakyat, maka akan secara lebih baik menyatukan
kesepahaman dan menguntungkan pelaksanaan tugas pemerintah. Han Wenxiu
menyatakan, tahun ini Tiongkok akan terus mengupayakan kemajuan di tengah kestabilan
untuk mendorong perkembangan yang berkualitas.
Han Wenxiu menyatakan hal itu dalam jumpa pers yang digelar Kantor Penelitian Dewan
Negara Tiongkok pada Selasa kemarin. Ia menyatakan, Laporan Kerja Pemerintah selain
telah menyimpulkan hasil-hasil historis yang dicapai dalam lima tahun terakhir, juga telah
mengajukan usulan tambahan.
"Mengenai pengembangan daya penggerak baru, laporan menambah isi yang berbunyi
'mengintensifkan perkembangan sektor jasa dan layanan modern' serta 'membangun
masyarakat cerdas'; mengenai pembangunan Tiongkok sebagai negara kuat manufaktur,
laporan menambah isi 'memajukan manufaktur pintar', 'mengembangkan semangat pekerja
teladan', 'membina jajaran tenaga kerja yang berpengetahuan, terampil dan inovatif';
mengenai peningkatan reformasi terhadap 'perampingan administrasi, pendelegasian
kekuasaan serta pengoptimalan pelayanan', laporan menambah isi yang berbunyi
'mengintensifkan uji coba pelaksanaan sistem komitmen pelayanan badan pemerintah
terhadap proyek investasi perusahaan' serta 'standarisasi layanan administrasi'".
Sedangkan, mengenai reformasi dan keterbukaan, Laporan Kerja Pemerintah menambah isi
tentang "reformasi terhadap sistem pengawasan moneter" serta "peningkatan taraf
perkembangan daerah perbatasan dan zona kerja sama ekonomi lintas wilayah".
Menurut keterangan Han Wenxiu, Laporan Kerja Pemerintah telah menambah banyak usulan
tentang perbaikan kesejahteraan rakyat.
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"Bagian yang ditambah dapat dijabarkan sebagai berikut, 'mengutamakan perhatian dan
pelatihan terhadap guru prasekolah', 'meningkatkan pelatihan terhadap tenaga medis',
'meningkatkan jaminan terhadap anak-anak kurang mampu di kota dan desa', 'meningkatkan
perkembangan industri kebudayaan', 'mengkampanyekan kebiasaan membaca para
penduduk' dan lain sebagainya."
Han Wenxiu menunjukkan, tahun ini Tiongkok akan tetap mengupayakan pertumbuhan di
tengah kestabilan, yakni di samping menjamin kestabilan performa ekonomi, di saat yang
sama harus berusaha mendorong perkembangan ekonomi yang berkualitas tinggi.
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