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XINHUA: Sekjen Komite Sentral PKT, Presiden yang juga Ketua Komisi Militer Pusat
Komite Sentral PKT Xi Jinping, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Perdana Menteri
Li Keqiang, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Sekretaris Sekretariat Komite
Sentral PKT Wang Huning, Anggota Politbiro Komite Sentral PKT, Wakil Perdana
Menteri Han Zhen kemarin pagi (8/3) secara terpisah menghadiri diskusi sejumlah
delegasi ke sidang ke-2 KRN ke-13.

Menjelang Hari Wanita Internasional Maret 8, Xi Jinping atas nama Komite Sentral PKT
menyampaikan ucapan selamat dan restu kepada para wakil wanita, anggota wanita dan
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pekerja wanita ke sidang KRN dan MPPR serta para wanita berbagai kalangan dan
berbagai etnis di seluruh negeri.

Xi Jinping menghadiri diskusi Delegasi Provinsi Henan. Ia berharap agar para kawan
Provinsi Henan melaksanakan keputusan dan pengaturan Komite Sentral PKT, memelihara
pertumbuhan ekonomi secara kontinu dan sehat serta kestabilan situasi keseluruhan
sosial, dan meletakkan dasar menentukan bagi perampungan pembangunan masyarakat
sejahtera moderat. Xi Jinping menunjukkan bahwa Henan adalah provinsi pertanian
besar dan juga provinsi populasi besar, maka adalah signifikan untuk mengadakan dengan
baik pekerjaan pedesaan. Kongres PKT ke-19 telah mengemukakan keputusan dan
pengaturan penting untuk melaksanakan strategi pengembangan pedesaan. Harus
memikul tugas penting keamanan bahan makanan, harus mendorong reformasi struktural
sisi pensuplaian pertanian, harus menegakkan ide pembangunan warna hijau, harus
menutupi kekurangan sarana dasar pedesaan, harus memperkokoh dasar pembenahan
pedesaan, dan harus dengan baik memperdalam reformasi. Ia menekankan, memenangkan
perang penanggulangan kemiskinan adalah tugas penting yang harus diselesaikan pada
tahun ini dan tahun depan.
Li Keqiang ketika menghadiri diskusi Delegasi Provinsi Hubei memberikan pengajuan
sepenuhnya terhadap hasil baru perkembangan ekonomi dan sosial yang dicapai Hubei,
sementara berharap agar Hubei mempertahankan pikiran sosialis yang berciri khas
Tiongkok pada era baru yang dikemukakan Xi Jinping sebagai penyuluhan, memelihara
operasi stabil ekonomi, dan mendorong pembangunan yang bermutu. Harus
mengembangkan vitalitas pasar, mempercepat peralihan tenaga pendorong yang lama dan
baru dan meningkatkan daya saing inti industri antara lain manufaktur canggih.
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