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T ác phẩm "Thà ít mà tốt" được 
Lênin v iế t và công bố trên báo 
Sự thật vào năm 1923, có giá trị 
lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn 

đối với việc củng cố, xây dựng bộ máy nhà 
nước, khi chính quyền Xô viết đang đứng 
trước nhiều nhiệm vụ mới mẻ, cấp bách. 
Nước Nga khi đó là một nước nghèo nàn, lạc 
hậu, mới trải qua chiến tranh, chính sách 
kinh tế mới (NEP) sau gần một năm thực 
hiện đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng. 
Nền kinh tế được phục hồi đáng kể, tuy nhiên 
còn rất chậm; cuộc sống của nhân dân còn 
gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới chỉ vừa 
mới ra đời và đang trong quá trình xây dựng, 
đồng thời bị các nước tư bản đế quốc bao 
vây: tư sản và phản động trong nước cấu kết 
với nhau chống phá chính quyền nhằm giành 
lại địa vị đã mất. Điều đó đã đặt nhà nước Xô 
viết trước những thách thức to lớn.

Đứng trước những vấn đề đó, bên cạnh 
việc thúc đẩy chính sách kinh tế mới, Lênin 
đã nhận thấy phải quan tâm củng cô' bộ máy 
nhà nước. Sau 5 năm Nhà nước Xô viết ra 
đời và đi vào hoạt động, bên cạnh những 
thành tựu đạt được, Lênin cũng nghiêm 
khắc chỉ ra những yếu kém như: số lượng 
công chức nhà nước trong các cơ quan quá 
nhiều, chất lượng và hiệu lực quản lý nhà 
nước rất thấp, tình trạng quan liêu, cồng 
kềnh, kém hiệu lực, lề lối làm việc giấy tờ, 
sính kế hoạch, cán bộ thì không ít người rơi 
vào thói ba hoa, tự mãn, công thần, xa thực 
tế... Người cũng chỉ rõ nguyên nhân cơ bản 
của tình trạng yếu kém, đó là: những yếu 
kém bắt nguồn từ tàn dư của nhà nước cũ,
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xã hội cũ; do trình độ văn hoá của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động còn thấp; 
do chiến tranh kéo dài và sự phá hoại của 
các thế lực thù địch, phản động chống chủ 
nghĩa xã hội; một bộ phận cán bộ, đảng viên 
của Đảng rơi vào quan liêu, cơ hội. tihoái 
hoá biến chất; bộ máy nhà nước Xô viết còn 
bộc lộ những yếu kém trong quá trình cải tổ 
gây ra.

Lênin khẳng định: đã đến lúc chún‘g ta 
phải chỉnh đốn một cách đúng mức, hết sức 
nghiêm túc bộ máy nhà nước. Phương clhâm 
cải tiến bộ máy nhà nước Xô viết thực hiện là 
"Thà ít mà tốt" và được thể hiện ở nhiều góc 
độ như: việc cải tổ cần có trọng điển, tập 
trung giải quyết ở khâu có vị trí quan tnọng, 
không tràn lan, dàn trải, không chạy theio số 
lượng mà quan tâm đầy đủ tới chất iươmg cả 
về tài và đức của đội ngũ những ngươi lãnh 
đạo, quản lý.

Để cải tiến bộ máy nhà nước Xô viết Iheo 
phương châm "Thà ít mà tốt", theo Lên n, cần 
thực hiện tót một số biện pháp cơ bản, đió ià:

Một là, tăng cường công tác kiểm tra nìhàm 
nấm chắc tình hình hoạt động của bộ mày' nhà 
nước.

Kiểm tra là một khâu then chốt trcng cải 
tiến bộ máy nhà nước nhằm xây dụng bộ 
máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, Ihiệu 
quả, hiệu lực. Trước hết, phải củng c ố  cơ 
quan kiểm tra của Đảng và Nhà nước, tửc là 
Bộ Dân ủy thanh tra công nông và ủy ban 
kiểm tra Trung ương, trong đó đặt trọng tám 
vào cải tiến Bộ Dân ủy thanh tra công ri(ông. 
Từ đó phát huy vai trò của cơ quan này để 
cải tổ toàn bộ .bộ máy nhà nước, bởi vì rtheo 
Lênin: chỉ nguyên một mình Bộ Dân ủỵ cũng 
đã phải quyết định tình hình của toàn thíể bộ 
máy nhà nước của chúng ta nói chunc.
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Không phải ngẫu nhiên mà Lênin chọn Bộ Dân ủy 
thanh tra công nông là khâu tác động có tính đột phá 
trong việc cải cách bộ máy nhà nước Xõ viết lúc đó. 
Trong công tác quản lý nhà nước, nội dung thanh tra 
phải được quan tâm và coi là một nội dung cơ bản của 
công tác quản lý nhà nước. Không được thỏa mãn, chủ 
quan với các quyết định mà phải thường xuyên kiểm tra 
lại tính đúng đắn của các quyết định đó; qua thanh tra, 
kiểm tra cỏ thể phát hiện những cái mới, cái tốt. Vì vậy, 
Người yêu cầu phải chọn lựa đặc biệt cẩn thận những 
cán bộ được bổ nhiệm vào Bộ này, không chạy theo số 
lượng mà phải coi trọng chất lượng. Lênin yêu cầu 
thành lập một tiểu ban chịu trách nhiệm thảo chương 
trình sơ bộ cho những kỳ thi tuyển vào Bộ Dân ủy thanh 
tra công nông cũng như cho những ứng cử viên vào 
chức vụ ủy viên Ban kiểm tra Trung ương. Đặc biệt, 
"phải chuẩn bị để làm những công tác mà tôi sẽ gọi 
không ngại ngùng là công tác chuẩn bị đi săn, tôi không 
nói là săn bọn ăn cắp, mà là săn một hạng người cũng 
đại loại như thế"'''.

Về hoạt động của bộ máy thanh, kiểm tra, Lênin yêu 
cầu Ban kiểm tra Trung ương và Bộ Dân ủy thanh tra 
công nông phải phối hợp chặt chẽ với nhau, có nhiệm vụ 
"xem xét đều đặn tất cả những hồ sơ và tài liệu của Bộ 
Chính trị" và "phải phân phối hợp lý thời gian của họ cho 
các công tác kiểm tra hoạt động hành chính của các cơ 
quan của ta, từ những cơ quan nhỏ nhất và có tính chất 
bộ phận cho đến những cơ quan cao nhất của nhà nước 

Lênin chỉ rõ, Bộ Dân ủy thanh tra công nông có 
nhiệm vụ thanh tra tất cả các cơ quan nhà nước không 
trừ một cơ quan nào từ trung ương đến địa phương, ở tất 
cả các ngành.

Về nội dung công tác kiểm 
tra, Lênin yêu cầu kiểm tra lại 
những chủ trương đã tuyên bố, 
quyết định, chứng minh tính chất 
không vững chắc, không kiên 
định và khó hiểu của những chủ 
trương đó.

Hai là, hợp lý hoá các tổ  
chức, tinh giản bộ máy, biên chế, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong tổ chức và quản lý hành 
chính.

Cải cách bộ máy nhà nước, 
cải cách thể chế, thủ tục hành 
chính, tinh giản biên chế, thực 
hành một nền công vụ có hiệu 
năng bởi một đội ngũ công chức 
tinh thông nghề nghiệp, biết làm 
việc trên tinh thần phục vụ nhân 
dân đi liền với chống tệ quan 
liêu, hối lộ và tham nhũng... là 
những vấn đề được Lênin nhấn 
mạnh. Người khẳng định: "Chỉ 
có làm cho bộ máy của chúng ta 
trong sạch đến tột bực, chỉ giảm 
bớt đến mức tối đa tất cả những 
cái không tuyệt đối cần thiết, 
chúng ta mới có thể đứng vững 
được"'^'. Theo đó, bộ máy nhà 
nước phải được tổ chức hợp lý, 
gọn nhẹ, tránh cồng kềnh, trùng 
lặp, chổng chéo chức năng, 
nhiệm vụ giữa các bộ phận, cơ 
quan nhà nước. Lênin yêu cầu 
hợp nhất một số cơ quan đảng 
với một số cơ quan nhà nước có 
chức năng, nhiệm vụ giống 
nhau, ví như "hợp nhất một cách 
độc đáo bộ máy kiểm tra của 
Đảng với bộ máy kiểm tra của 
chính quyền" và cho rằng sự hợp 
nhất đó không có trở ngại gì cả 
và nó đảm bảo cho công tác 
kiểm tra có kết quả tốt hơn.

Khi viết về phương châm, yêu 
cầu trong việc giải quyết mối 
quan hệ giữa số lượng và chất 
lượng công chức, viên chức,
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Lênin yêu cầu phải loại bỏ những tiêu chí 
chung về số lượng. Một bộ máy nhà nước 
mạnh mẽ không phải do sô' lượng và quy mô 
mà chủ yếu do chất lượng hoạt động của nỏ. 
Nhân viên của bộ máy đó phải có chất lượng 
cao và thật sự gương mẫu. Do đó, phương 
châm cho những giải pháp chủ yếu và cụ thể 
để cải tổ bộ máy nhà nước của Lênin rất 
ngắn gọn: "Thà ít mà tốt".

Trước hết, cần nắm chắc và đúng về thực 
trạng số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, 
cán bộ trong các cơ quan nhà nước gắn với 
chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng 
nhân viên. Bộ máy nhà nước phải được tổ 
chức một cách hợp lý, không có bộ phận 
thừa, bộ phận thiếu, chồng chéo, trùng lắp về 
chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận. Đối 
với Bộ Dân ủy thanh tra công nông, Lênin 
yêu cầu giảm số nhân viên từ 1.000 người 
xuống 300 - 400 người, tùy theo từng vị trí 
công việc mà bố trí người.

Đối với công tác thực hành tiết kiệm, 
Lênin nhấn mạnh: "chúng ta phải thực hành 
tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của 
chúng ta, chúng ta phải bài trừ mọi vết tích 
lãng phí mà nước Nga quân chủ và bộ máy 
quan liêu tư bản chủ nghĩa của nó đã để lại 
đầy rẫy"‘‘". Số tiền tiết kiệm dùng để phát 
triển đất nước, "để phát triển đại công nghiệp 
cơ khí", "để phát triển điện khí hoá"...

Ba là, làm tốt công tác cán bộ.
Lênin cho rằng một nguyên nhân quan 

trọng làm cho bộ máy nhà nước Xô viết yếu 
kém là do đội ngũ cán bộ chưa tốt. Họ có ý 
thức cách mạng nhưng còn yếu kém về 
trình độ và kinh nghiệm nên chưa đáp ứng 
được yêu cầu xây dựng bộ máy nhà nước 
vững mạnh. Lênin chỉ rõ: công tác cán bộ 
phải phát hiện, đào tạo, bổi dưỡng và sử 
dụng được những cán bộ tốt, có chất lượng 
kiểu mẫu. Công tác cán bộ nên có chiến 
lược lâu dài chứ không thể vội vàng, hấp 
tấp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến cán 
bộ của Bộ Dân ủy thanh tra công nông. Đối 
với Bộ này, Người lưu ý phải quan tâm chỉnh 
đốn bộ máy đó một cách thật đặc biệt chu 
đáo, quan tâm tập trung cho Bộ Dân ủy

thanh tra công nông một số nhân viên có 
phẩm chất cao.

Lênin rất chú trọng đến tiêu chuẩn chung 
của cán bộ nhà nước, đó là "những phần tử ưu 
tú trong chế độ xã hội của chúng ta, túc là: 
trước hết, những công nhân tiên tiến, và sau 
nữa, những phần tử thực sự có học thức mà 
người ta có thể tin chắc rằng họ sẽ không tin 
một lời nào, không nói một lời nào trái với 
lương tâm họ, những phần tử ưu tú ấy phải 
không sợ thừa nhận bất cứ một khó khăn nào 
và không lùi bước trước bất cứ một cuộc đấu 
tranh nào để đạt được mục đích mà họ sẽ tự 
đặt cho mình một cách nghiêm chỉnh"<='. Về 
tiêu chuẩn cán bộ thuộc Bộ Dân ủy thanh tra 
công nông, Lênin yêu cầu "phải vĩnh viễn vứt 
bỏ ngay tất cả những tiêu chuẩn chung về số 
lượng nhân viên của các cơ quan thuộc bộ ấy, 
chúng ta phải lựa chọn đặc biệt cẩn thận 
những cán bộ của Bộ Dân ủy thanh tra công 
nông, căn cứ vào một sự kiểm tra nghiêm ngặt 
nhất"'®’. Những cán bộ được chỉ định vào làm 
công tác kiểm tra "phải là những người cộng 
sản không thể chê trách được". Theo Lênin, 
cán bộ kiểm tra phải có những tiêu chuẩn: 
được nhiều đảng viên cộng sản giới thiệu, tức 
là phải có uy tín; phải trải qua một kỳ thi sát 
hạch kiến thức về bộ máy nhà nước, về những 
nguyên tắc của khoa học quản lý, về nghiệp 
vụ; phải phối hợp tốt công tác với những ủy 
viên Ban kiểm tra Trung ương và với ban thư 
ký riêng của mình, sao cho có thể đảm bảo 
cho toàn thể bộ máy chạy tốt...

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, Lênin cho rằng, "học tập, học tập và học 
tập mãi" phải được coi như một phương châm 
cơ bản nhất trong suy nghĩ và hành động của 
các cán bộ cách mạng nói chung, cũng như 
các cán bộ nhà nước nói riêng. Học ở trường 
lớp, ở nhân dân... và quan trọng hơn là phải 
làm sao để học thức "không nằm ở trên giấy 
hoặc là một lời nói theo mốt" mà sự am hiểu 
và những hành động có hiểu biết phải trở 
thành thói quen, tập quán văn hóa vững chắc 
và lâu dài, "phải làm sao cho học thức thật sự 
ăn sâu vào trí não, hoàn toàn và thực tế trở 
thành một bộ phận khăng khít của cuộc 
sống". Trong đào tạo cán bộ, Lê nin rất chú ý
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tới việc đưa cán bộ ra nước ngoài học tập và 
coi trọng việc thi tuyển cán bộ. Người yêu 
cầu cán bộ trước khi nhận nhiệm vụ phải qua 
các kỳ thi sát hạch, thi tuyển chọn; phải có uy 
tín; đưỢc lựa chọn cẩn thận, thẩm tra kỹ 
lưỡng trước khi bố trí công việc.

90 năm đã trôi qua, những tư tưởng của 
Lênin về cải cách bộ máy nhà nước trong tác 
phẩm vẫn còn nguyên giá trị, có tính định 
hướng đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân và vì dân ở nước ta hiện nay.

Thấm nhuần tư tưởng của Lênin, trong 
suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng bộ máy 
nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, 
trong đó cải cách hành chính nhà nước được 
xác định là một nội dung trọng tâm trong 
củng cô' và xây dựng bộ máy nhà nước. Cải 
cách hành chính là một giải pháp quan trọng 
góp phần đạt được các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội. Chúng ta đã tiến hành cải 
cách hành chính từng bước thận trọng và thu 
đưỢc nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải 
cách hành chính ở Việt Nam được triển khai 
trên nhiều nội dung: cải cách thể chế; cải 
cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức; cải cách thủ tục hành chính; cải cách 
tài chính công và hiện đại hóa nền hành 
chính, với mục tiêu xây dựng một nền hành 
chính trong sạch, vững mạnh, tiết kiệm, 
chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân ngày một 
tốt hơn.

Tuy nhiên, bộ máy nhà nước ta hiện nay 
còn tồn tại một số hạn chế, đó là; bộ máy 
nhà nước còn cồng kềnh, tổ chức chưa khoa 
học, hoạt động chưa thực sự hiệu quả; giữa 
các cơ quan trong bộ máy nhà nước còn 
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; vẫn 
còn tồn tại bệnh quan liêu, cửa quyển, tham 
nhũng, lãng phí... Đội ngũ cán bộ, công chức 
nhà nước có biểu hiện thừa về số lượng, 
thiếu về chất lượng. Một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng 
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, còn

sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết 
công việc đối với tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân, từ đó làm tha hoá bộ máy nhà 
nước và làm giảm niềm tin của nhân dân. 
Mặc dù có những bước cải tiến, nhưng thủ 
tục hành chính hiện nay còn rườm rà, là rào 
cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và 
đời sống của nhân dân. Vì vậy, trong thời 
gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 
quả chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà 
nước; cải tiến chế độ công vụ, công chức, tài 
chính công; thực hiện nguyên tắc công khai, 
minh bạch trong các hoạt động; xây dựng cơ 
chế kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật trong các hoạt động của bộ 
máy. Kiên quyết tinh giản biên chế trong cả 
hệ thống chính trị, không tăng thêm biên chế 
để có điều kiện cải cách chính sách tiền 
lương... Đặc biệt, vấn đề cán bộ vẫn là khâu 
quyết định đến sự thành công của cải cách 
hành chính nhà nước. Cần có cán bộ tốt, cán 
bộ gương mẫu, tận tụy, không nhũng nhiễu, 
tiêu cực, để có kết quả thực thi công vụ cao. 
Việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, kiểm tra đôn 
đốc, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa 
liên thông"... ở các bộ, ngành, địa phương là 
rất quan trọng. Phải nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ 
cán bộ, công chức hành chính. Chú trọng lựa 
chọn những thủ tục phù hợp với yêu cầu hiện 
nay trên tinh thần vừa là công cụ quản lý của 
Nhà nước, đồng thời là quyền lợi và nghĩa vụ 
của người dân. Thực hiện đổng bộ cải cách 
thủ tục hành chính, gắn với việc rà soát lại hệ 
thống thủ tục, đánh giá mức độ phù hợp của 
các thủ tục và kiểm soát việc định ra các thủ 
tục mới của các bộ, ngành và địa phương, 
góp phần xây dựng bộ máy nhà nước thực sự 
trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; 
xứng đáng là nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân J
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