Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, tình hình kinh tế-xã hội của quận đã đạt được những kết quả đáng khích
lệ: tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 19,5%/năm giá trị ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân
18,3%/năm, trong đó công nghiệp dân doanh tăng trưởng bình quân gần 31,8%/năm giá trị ngành thương
mại-dịch vụ tăng bình quân 25%/năm giá trị ngành nông nghiệp bình quân giảm 3,2%/năm các lĩnh vực quy
hoạch đô thị, văn hoá xã hội được tập trung giải quyết tốt, mức sống người dân tăng lên đáng kể, quốc
phòng-an ninh được giữ vững.

Trong định hướng phát triển đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ đã xác định: "Nâng
cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xây dựng sự đồng thuận
xã hội, tạo chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó tập trung quy hoạch, giải toả đền bù, đầu tư
kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên huy động mọi nguồn lực giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho các hộ
dân trong vùng quy hoạch giải toả, giảm nghèo hiệu quả đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ. Đẩy
mạnh phát triển giáo dục-đào tạo, văn hoá cơ sở, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt cải cách
hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường
tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tư tưởng chủ đạo suốt cả nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo,
phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển toàn diện và bền vững.

