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Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Xi Jinping
kemarin (20/8) di Beijing menemui Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis
Vietnam selaku Kepala Tetap Sekretariat Komite Sentral, Tran Quoc Vuong.

Xi Jinping mempersilakan Tran Quoc Vuong untuk menyampaikan salam mesra kepada
Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong dan Presiden Tran Dai Quang.
Xi Jinping dalam pertemuan itu menunjukkan, tahun ini adalah genap 10 tahun
pembentukan kemitraan kerja sama strategis keseluruhan antara Tiongkok dan Vietnam.
Pihak Tiongkok selalu mempertahankan sikapnya untuk memperlakukan hubungan kedua
partai dan negara dari sudut strategis dan berjangka panjang, bersedia bersama dengan
pihak Vietnam untuk terus mendorong maju hubungan kedua negara di atas rel yang
tepat. Kedua pihak perlu memelihara kontak lapisan tinggi melalui berbagai bentuk,
meningkatkan hubungan bilateral, mendorong penyambungan strategi dan kontak
kebijakan, terus memperdalam kerja sama pragmatis, mempertahankan dialog dan
konsultasi, dengan efektif mengendalikan perselisihan, mendorong eksploitasi bersama
di atas laut antara kedua negara, agar mencapai kemajuan pragmatis secepatnya,
memperkuat lebih lanjut dasar keinginan rakyat atas hubungan bilateral, dalam rangka
meningkatkan rasa persahabatan antara rakyat kedua negara.
Tran Quoc Vuong terutama menyampaikan salam mesra Sekretaris Jenderal Nguyen Phu
Trong dan Presiden Tran Dai Quang kepada Sekretaris Jenderal, Presiden Xi Jinping.
Dia menyatakan, pihak Vietnam dengan tulus menyatakan ucapan selamat kepada rakyat
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Tiongkok yang telah mencapai keberhasilan besar dalam pembangunan di bawah pimpinan
Xi Jinping dan Komite Sentral PKT, menilai tinggi sumbangan penting pihak Tiongkok
kepada perdamaian dan kestabilan regional dan internasional. Di bawah pimpinan sekjen
kedua partai, hubungan antara kedua partai dan negara mencapai kemajuan besar,
membawa kesejahteraan kepada rakyat kedua negara. Di bawah situasi sekarang ini,
adalah sangat penting untuk mengonsolidasi dan memperdalam hubungan kedua partai
dan selalu memelihara cita-cita semula kedua partai. Pihak Vietnam menghargai
persahabatan tradisional antara kedua negara, memprioritaskan hubungan persahabatan
dengan Tiongkok dalam kebijakan luar negeri, pihak Vietnam bersedia berupaya bersama
dengan partai dan pemerintah Tiongkok untuk mendorong kemitraan kerja sama
strategis keseluruhan kedua negara berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
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