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Tóm tắt: 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phát 
triển hàng không chung ở VN. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 7 yếu tố có 
ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển hàng không chung ở VN. Thông qua 

phương pháp nghiên cứu định lượng là chủ đạo, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố Văn 
bản pháp lý có tác động mạnh nhất (β3 = 0.224) và tác động thấp nhất là yếu tố tổng thu 
nhập GDP VN (β7 = 0.073). Nghiên cứu kết thúc với các cuộc thảo luận về kết quả thực 
nghiệm, ý nghĩa quản lý, cũng như các điểm mạnh và hạn chế đồng thời cũng mở ra gợi 
ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
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Abstract: 
The objective of this study is to determine the factors affecting the development of 

general aviation in Vietnam. Research results show that there are 7 factors that have 
a positive influence on the development of general aviation in Vietnam. Through the 
quantitative research method, the research results show that the legal document factor 
has the strongest impact (β3 = 0.224) and the lowest impact is the total income factor 
of Vietnam’s GDP (β7). = 0.073). The study ends with a discussion of experimental 
results, managerial implications, as well as strengths and limitations, and also opens up 
suggestions for future researches.
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