Provinsi Qinghai Mengentaskan Kemiskinan
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Di depan pemeriksaan laporan kerja pemerintah delegasi Provinsi Qinghai dalam rangka
Sidang Tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan Majelis Permusyawaratan Politik
Rakyat (MPPR) Tiongkok 2016, Presiden Tiongkok Xi Jinping yang juga Sekjen Komite
Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) menunjukkan, harus dengan sungguh-sungguh
melaksanakan pelestarian lingkungan, dengan sungguh-sungguh mendorong pengentasan
kemiskinan, dengan sungguh-sungguh mendorong pembangunan di daerah etnis minoritas.
Untuk melaksanakan permintaan Sekjen Xi Jinping, para kader dan warga Provinsi
Qinghai dengan sifat keberanian memikul tanggung jawab, giat melakukan pengentasan
kemiskinan dan melestarikan ekosistem.
Dataran tinggi dan kekurangan sumber bisnis adalah kesulitan Qinghai dalam proses
penanggulangan kemiskinan. Pada 10 Maret 2016 di depan pemeriksaan laporan kerja
pemerintah delegasi Provinsi Qinghai dalam rangka Sidang Tahunan KRN dan
MPPR Tiongkok, Sekjen Xi Jinping menekankan, “Repelita ke-13” merupakan waktu
penting untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Qinghai, harus dengan sekuat
tenaganya mempercepat pekerjaan, bersatu padu untuk mencapai kemenangan dalam
pertempuran penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan permintaan Sekjen Xi Jinping, Provinsi Qinghai meluncurkan beberapa
kebijakan pengentasan kemiskinan antara lain memberikan peluang bisnis kepada warga
miskin, memindahkan kaum miskin dari daerah yang kondisi kehidupan sulit atau
menanggulangi kemiskinan dengan industri photovoltaic.
Kepala Kantor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Qinghai Gu Changwei mengatakan,
kami secara mendalam memahami dan mengikuti semangat pembicaraan Sekjen Xi
Jinping, dengan baik melakukan sejumlah pekerjaan penting termasuk “siapa kaum miskin,
bagaimana menanggulangi kemiskinan, dan bagaimana terlepas dari kemiskinan”, dan
mengeluarkan sejumlah solusi penanggungan kemiskinan yang sukses.
Selama 3 tahun ini, sebanyak 443 ribu warga Provinsi Qinghai terlepas dari kemiskinan,
tingkat kemiskinan menurun hingga 2,5% pada akhir 2018 dari pada 13,2% pada akhir
2015.
Sanjiangyuan, yang berarti “sumber tiga sungai”, yang merujuk pada Sungai Yangtze,
Sungai Kuning, dan Sungai Lancang terletak di Provinsi Qinghai. Di depan sidang Tahuan
KRN dan MPPR 2016, Sekjen Xi Jinping menekankan, harus melakukan baik percobaan
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sistem taman nasional Sanjiangyuan, dengan selaras mendorong proyek lingkungan,
mengurangi emisi, menangani baik lingkungan, membangun baik Sanjiangyuan sebagai
pelindung ekosistem nasional.
Untuk melaksanakan permintaan Xi Jinping, tim pimpinan yang terdiri dari komisi partai
dan pemerintah Qinghai menyusun Rencana Keseluruhan Taman Nasional Sanjiangyuan,
kemudian meluncurkan pula Peraturan Pengelolaan Taman Nasional Sanjiangyuan.
Pada 2019 menurut jadwal, sebanyak 17 kabupaten Qinghai akan terlepas dari
kemiskinan; sementara itu juga akan membangun taman nasional dan cagar alam untuk
melindungi lingkungan hidup di provinsi tersebut.
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