Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Zhao Leji
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Sekjen Partai Komunis Tiongkok (PKT), Presiden Tiongkok yang juga Ketua Komisi Militer
Sentral Xi Jinping, Anggota Dewan Harian Politbiro Sentral PKT yang juga Perdan Menteri Li
Keqiang, Anggota Dewan Harian Politbiro Sentral PKT Li Zhanshu dan Anggota Dewan
Harian Politbiro Sentral PKT yang juga Sekretaris Komisi Pemeriksa Disiplin Komite Sentral
PKT Zhao Leji kemarin pagi (10/3)secara terpisah mengikuti pembahasan delegasi-delegasi
untuk Sidang Pertama Kongres Rakyat Naisonal (KRN) Tiongkok ke-13.
Di depan pembahasan delegasi Chongqing, Xi Jinping menekankan, kader pemimpin partai
dan pemerintah harus menjadikan diri sebagai pemimpin multi fungsi, harus memiliki sistem
pengetahuan yang pokok baik ditugaskan pada posisi apapun, sedangkan hukum merupakan
bagian penting dalam pengetahuan tersebut, yang harus dikuasai secara tepat, kemudian
juga memiliki profesi sendiri di atas dasar tersebut. Penataran pemimpin harus dilakukan di
atas dasar ini.
Xi Jinping menekankan, kader pemimpin harus membicarakan moralitas politik. Moralitas
politik merupakan baling baling angin seluruh pembangunan moralitas sosial. Tujuan
pendirian moralitas politik adalah harus mengetahui moralitas besar, mengikuti moralitas
publik dan mengendalikan moralitas egois.
Di depan pembahasan delegasi Daerah Otonom Etnis Hui Ningxia, usai mendengarkan
pembicaraan beberapa anggota KRN, Perdana Menteri Li Keqiang menyatakan, dirinya
menyetujui penuh laporan pekerjaan yang disampaikan Mahkamah Agung Rakyat dan
Kejaksaan Agung Rakyat. Li Keqiang mengatakan, selama 5 tahun ini, pembangunan
ekonomi dan sosial Ningxia telah mencapai prestasi luar biasa. Diharapkannya dengan
pemikiran sosialisme berciri khas Tiongkok Xi Jinping pada era baru, ke depan Ningxia
dengan sungguh-sungguh melaksanakan rencana sentral PKT dan pemerintah, membangun
dirinya sebagai daerah reformasi daratan pedalaman, menyediakan lebih banyak kemudahan
kepada warga Ningxia.
Usai mendengarkan pembicaraan anggota-anggota KRN dari Provinsi Yunnan, Anggota
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Dewan Harian Politbiro Sentral PKT Li Zhanshu menyatakan dirinya menyetujui penuh atas
laporan pekerjaan yang disampaikan Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung
Rakyat. Li Zhanshu meminta harus secara mendalam melaksanakan pemikiran sosialisme
berciri khas Tiongkok Xi Jinping pada era baru dan membangun Yunnan sebagai daerah
percontohan persatuan dan kemajuan etnis-etnis di Tiongkok.
Di depan pembahasan delegasi Daerah Otonom Tibet, Zhao Leji mengatakan, harus
mendengarkan pendapat dan usul rakyat, menangani baik problem-problem menonjol yang
diajukan rakyat, memperkukuh dan terus melaksanakan hasil semangat peraturan "8 Disiplin"
sentral
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