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XINHUA: Sekretaris Jenderal Komite Sentral PKT, Presiden yang juga Ketua Komisi
Militer Pusat PKT Xi Jinping, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT yang juga Ketua
Komite Tetap KRN, Li Zhanshu, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Ketua Dewan
Nasional MPPR Wang Yang, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Sekretaris
Sekretariat Komite Sentral PKT Wang Huning, dan Anggota Politbiro Komite Sentral
PKT, Sekretaris Komisi Disiplin Komite Sentral PKT Zhao Leji hari Minggu kemarin (10/3)
secara terpisah menghadiri diskusi sejumlah delegasi ke sidang ke-2 KRN ke-13.
Xi Jinping ketika menghadiri diskusi delegasi Fujian menekankan, harus membentuk
lingkungan kondusif yang menguntungkan bagi inovasi dan perintisan usaha, terus
menambah daya pengaruh dan daya saing Tiongkok dalam konfigurasi dunia. Harus
diimplementasi berbagai kebijakan dan langkah yang menggairahkan dan menyuluhkan
perkembangan ekonomi swasta, dan membentuk lingkungan perkembangan yang adil,
transparan dan bertata hukum bagi perusahaan berbagai jenis hak milik, membantu
perusahaan swasta merealisasi inovasi dan perkembangan, dan membentuk sebuah
jajaran pengusaha yang bersemangat berjuang dan berpandangan jauh. Harus
dikembangkan keunggulan berganda zona khusus ekonomi, zona ujicoba perdagangan
bebas, zona eksperimen komprehensif dan zona inti Jalan Sutera Maritim Abad ke-21.
Harus dijajaki jalan baru perpaduan dan perkembangan antara kedua tepi Selat, kedua
tepi Selat hendaknya meningkatkan konektivitas di bidang-bidang ekonomi dan dagang,
insfrastruktur, sumber daya energi serta standar sektor usaha agar Fujian menjadi
kampung halaman pertama bagi pengusaha saudara-saudara setanah-air Taiwan di
Daratan. Harus ditingkatkan pertukaran dan kerja sama antara kedua tepi Selat,
diperbesar intensitas pertukaran kebudayaan, dan ditingkatkan pengakuan dan perasaan
saudara-saudara setanahair Taiwan terhadap bangsa dan negara. Harus diadakan dengan
baik pekerjaan penanggulangan kemiskinan di daerah revolusi lama dan daerah Soviet
sentral, ditingkatkan keefektifan langkah penanggulangan kemiskinan dan menjamin
dirampungkannya berbagai target dan tugas menurut rencana.
Li Zhanshu ketika menghadiri diskusi Provinsi Jiangsu mengatakan, penyusunan UU
Investasi Pengusaha Asing memanifestasikan sepenuhnya tekad partai dan rakyat untuk
menuntaskan reformasi dan keterbukaan pada era baru, memperlihatkan pendirian tegas
Tiongkok untuk menganut strategi saling menguntungkan dan terbuka, dan aktif
mendorong pembangunan ekonomi dunia tipe terbuka, ini menguntungkan pembentukan
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iklim bisnis kelas satu dengan marketisasi, legislasi dan internasionalisasi dan
menyediakan jaminan hukum yang kuat kepada pendorongan keterbukaan yang berlevel
tinggi.
Wang Yang ketika menghadiri diskusi Delegasi Tibet mengatakan, harus dipertahankan
kesatuan tanahair dan dipertahankan prinsip-prinsip pemerintahan Tibet berdasarkan
hukum, pembangunan Tibet dengan menyejahterakan rakyat, pembangunan Tibet dalam
jangka panjang, mengupayakan dukungan rakyat dan memperkokoh dasar agar menjamin
ketenteraman Tibet dan kebahagiaan kehidupan rakyat berbagai etnis di Tibet.
Wang Huning ketika menghadiri diskusi delegasi Xinjiang mengatakan, berbagai
pekerjaan di Xinjiang telah mencapai prestasi baru, harus dengan sungguh-sungguh
dilaksanakan semangat instruksi Sekjen Xi Jinping mengenai pekerjaan Xinjiang dan
taktik pemerintahan Xinjiang yang dikemukakan Komite Sentral PKT, berkisar pada
target kestabilan sosial dan ketentaraman jangka panjang, diadakan dengan baik
pekerjaan penjaminan dan perbaikan kehidupan , memperdalam pendidikan persatuan
nasional dan menambah rasa perolehan manfaat, rasa bahagia dan rasa aman rakyat
berbagai etnis.
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